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МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
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На сьогодні тенденція зростання поширеності 
хвороб органів травної системи є досить актуаль-
ною проблемою не тільки в Україні, але й в усьому 
світі. Ця проблема стосується не тільки практич-
них галузей охорони здоров’я, але й теоретичної 
медицини. Вивчення особливостей анатомічної 
будови та функціонального стану органів травної 
системи є теоретичним підґрунтям для екстрапо-
ляції різних патологічних станів на лабораторних 
тваринах. 

Метою роботи було вивчення особливостей 
деяких органів травної системи людини в морфо-
логічному аспекті шляхом бібліографічного аналі-
зу літератури. 

Матеріал та методи. Для цілей даного сис-
тематичного огляду пошук літератури (що сто-
сується вивчення особливостей будови травної 
системи людини) здійснювався у всесвітній мере-
жі «Інтернет», вітчизняних джерелах літератури, 
науковій та електронній бібліотеках Полтавсько-
го державного медичного університету за такими 
ключовими словами: «травна система», «морфо-
логія», «шлунково-кишковий тракт», «товста киш-
ка», «сліпа кишка», «ембріональний розвиток ор-
ганів травної системи». 

Результати. Травна система людини є сфор-
мованою в філогенезі спільністю подібних за бу-
довою і функцією органів, значення яких полягає 
в перетравленні їжі, механічному і ферментатив-
ному її розщепленні, поглинанні продуктів розпа-
ду у внутрішнє середовище організму і транспор-
туванні їх у печінку. Структура слизової оболонки 
шлунку добре продумана для секреції і захисту від 
низького pH шлункового вмісту, який регулюється 
соляною кислотою. Підшлункова залоза, як залоза 
зовнішньої секреції, продукує багато травних фер-
ментів у неактивній формі, активація яких зазви-
чай відбувається в просвіті тонкої кишки. Печінка 
отримує більшу частину поглинутих поживних ре-
човин через ворітну вену, а потім використовує їх 
для синтезу багатьох більших молекул.

Ключові слова: травна система, морфоло-
гія, шлунково-кишковий тракт, товста кишка, сліпа 
кишка, ембріональний розвиток органів травної 
системи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом НДР ка-
федри анатомії людини: «Морфо-функціональне 
вивчення внутрішніх органів людини та лаборатор-
них тварин в різних аспектах експериментальної 
медицини», № державної реєстрації 012U108258.

Вступ. На сьогодні тенденція зростання поши-
реності хвороб органів травної системи є досить 
актуальною проблемою не тільки в Україні, але й в 
усьому світі. Хвороби органів травлення посідають 
третє місце серед усіх захворювань [1]. Ця пробле-
ма стосується не тільки практичних галузей охоро-
ни здоров’я, але й теоретичної медицини. 

Травна система включає шлунково-кишко-
вий тракт і допоміжні органи. Шлунково-кишковий 
тракт складається з ротової порожнини, глотки, 
стравоходу, шлунка, тонкої й товстої кишок. Допо-
міжними органами є зуби, язик і залозисті органи, 
такі як слинні залози, печінка, жовчний міхур і під-
шлункова залоза [2]. Травна система забезпечує 
механічну обробку, власне травлення, всмоктуван-
ня їжі, секрецію води, кислот, ферментів, буфера і 
солі, а також виведення продуктів життєдіяльності.

Вивчення особливостей анатомічної будови та 
функціонального стану органів травної системи є 
теоретичним підґрунтям для екстраполяції різних 
патологічних станів на лабораторних тваринах. 
Аналіз наукових джерел показав брак комплексних 
морфологічних досліджень органів травної систе-
ми людини.

Мета дослідження. Вивчення особливостей 
деяких органів травної системи людини в морфо-
логічному аспекті шляхом бібліографічного аналі-
зу літератури.

Матеріали та методи дослідження. Даний 
бібліографічний аналіз базується на опублікованих 
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рецензованих статтях, книгах, навчальних посібни-
ках, монографіях, авторефератах дисертацій. Для 
цілей даного систематичного огляду пошук літера-
тури (що стосується вивчення особливостей будо-
ви травної системи людини) здійснювався у всес-
вітній мережі «Інтернет», вітчизняних джерелах 
літератури, науковій та електронній бібліотеках 
Полтавського державного медичного університету 
за такими ключовими словами: «травна система», 
«морфологія», «шлунково-кишковий тракт», «тов-
ста кишка», «сліпа кишка», «ембріональний роз-
виток органів травної системи». Пошуковий період 
охоплював інтервал з 2010 по 2020 роки, але до 
огляду включені деякі суттєві дані більш ранніх 
років, так як ці літературні джерела мають вагому 
наукову цінність.

Використані наступні критерії залучення і ви-
ключення:

– критерії залучення: оригінальні статті, опублі-
ковані в журналах та матеріалах конференцій, 
книги, навчальні посібники, монографії, авто-
реферати дисертацій, рецензовані, мова пу-
блікації: українська, російська, англійська;

– критерії виключення: огляди, тематичні дослі-
дження, редакційні статті, листи тощо, не ре-
цензовані на перегляд, мова публікації: інші.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Травна система (лат. systema digestorium) – це 
сформована у філогенезі система різнохарактер-
них за будовою та функціями органів, значення 
яких полягає в сприйнятті, механічній і хімічній 
(ферментативній) переробці та всмоктувані харчо-
вих речовин, необхідних для компенсації енерге-
тичних і матеріальних витрат у процесі життєдіяль-
ності організму [3].

На думку Ю.П. Костиленка, глибинною сутніс-
тю хімічної обробки харчових продуктів є необхід-
ність розщеплення складних біологічних компо-
нентів їжі (білків, полісахаридів, жирів, їхніх сполук, 
РНК і ДНК), які мають антигенні властивості [4]. 
При їх розщепленні вивільнюються невеликі моле-
кули (амінокислоти, жирні кислоти, моносахариди 
та ін.), позбавлені антигенних властивостей, які 
всмоктуються через епітелій тонкої кишки до вну-
трішнього середовища організму. Усі інші необхід-
ні для організму речовини (вода, мінеральні еле-
менти, вітаміни) проникають через епітелій вільно. 
Крім цього, в травній системі харчові речовини 
розділяються на корисні (нутрієнти) і баласт. Ну-
трієнти розщеплюються та всмоктуються, тоді як 
баластні речовини виводяться з травного тракту.

У травній системі умовно виділяють два 
взаємопов’язані анатомо-функціональні відділи: 
травний тракт, або канал, і систему травних залоз. 

Травний тракт можна розглядати, як ряд послі-
довно з’єднаних між собою порожнистих органів, 
які починаються порожниною рота й закінчуються 

задньопрохідним отвором. Починаючи з ротової 
порожнини, травний тракт складається з глотки, 
стравоходу, шлунка, тонкої та товстої кишок. Трав-
ні залози доцільно поділяти на великі та малі. Ве-
ликі травні залози відрізняються від малих тим, 
що розташовуються за межами травного трак-
ту, зв’язуються з ним вивідними протоками [5, 6]. 
Одні з них – із початковим відділом травного трак-
ту, порожниною рота (великі слинні залози), а 
інші – з початковим відділом тонкої кишки, дванад-
цятипалою кишкою (печінка і підшлункова залоза). 
Найчисленнішими є малі травні залози, кількість 
яких не підлягає обліку. Ще вони відомі під назвою 
інтрамуральних, внутрішньостінкових залоз, че-
рез своє розташування в товщі слизової оболонки 
травного тракту. Тому залози прийнято класифі-
кувати залежно від того, до якого відділу травно-
го тракту вони належать. Ті з них, які закладені в 
слизовій оболонці порожнини рота, називаються 
малими слинними залозами.

Вивчаючи травний тракт, насамперед, потріб-
но з’ясувати загальний принцип його будови. У 
зв’язку з тим, що всі його відділи (органи) є порож-
нистими, то в цьому разі під будовою розуміють 
морфологічну будову їхньої стінки. Перш за все 
в ній виділяють три оболонки, tunica (внутрішню, 
середню і зовнішню). Перша з них обмежує порож-
нини і називається слизовою оболонкою (tunica 
mucosa). Цю назву вона отримала тому, що її по-
верхня обернена до порожнини, покрита тонким 
шаром в’язкої рідини (слизу), продуктом секретор-
ної діяльності малих травних залоз. Структурною 
основою слизової оболонки є шар волокнистої 
сполучної тканини, який відомий під назвою влас-
ної пластинки (lamina propria). З боку порожнини 
травного тракту власна пластинка покрита шаром 
епітелію, що утворює бар’єр між вмістом цієї по-
рожнини та прилеглою сполучною тканиною, яка 
є інтерстиціальним відділом внутрішнього серед-
овища організму. До дериватів цього епітелію на-
лежать відповідні малі травні залози, закладені в 
межах власної пластинки слизової оболонки [7].

Середнє положення в стінці травного трак-
ту займає м’язова оболонка (tunica muscularis), 
у якій пучки м’язових волокон розміщуються ша-
рами в циркулярному, косому або поздовжньому 
напрямках відповідно поздовжньої осі органа. За 
рахунок скорочувальної функції м’язової оболонки 
здійснюються перистальтичні рухи шлунка, тонкої 
й товстої кишок, та завдяки цьому – переміщення 
вмісту цих органів [8, 9].

У багатьох відділах травного тракту між  
слизовою оболонкою і м’язовою міститься про-
шарок пухкої волокнистої сполучної тканини, яка 
сприяє зміні рельєфу слизової оболонки, що вира-
жається в утворенні нею складок у поздовжньому, 
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циркулярному або перехресному напрямках. Сту-
пінь їх вираженості прямо залежить від товщини 
цього підслизового прошарку (tela submucosa).

Зовнішня оболонка травного тракту неодно-
рідна за своїм походженням, будовою і функці-
ональним призначенням. У глотці та стравоході 
вона представлена пухкою волокнистою сполуч-
ною тканиною з домішками жирової тканини та 
відома під назвою адвентиційної оболонки (tunica 
adventitia). Органи травного тракту, які розташова-
ні в черевній порожнині, оточені особливою тон-
кою серозною оболонкою (tunica serosa). Оскільки 
в організмі людини є кілька серозних оболонок, то 
на відміну від інших ця оболонка називається оче-
ревиною (peritoneum). 

Розглянемо коротко питання про внутрішньоу-
тробний розвиток органів травної системи. Нерідко 
стверджують, що джерелом їх розвитку є ентодер-
ма, що не зовсім правильно, бо з ентодерми роз-
виваються тільки епітеліальні структури (покрив-
ний, або вистеляючий епітелій травного тракту, а 
також травні залози). Усі інші сполучнотканинні та 
гладком’язові структури мають мезодермальне по-
ходження. На ранніх стадіях ембріогенезу початко-
вою закладкою органів травної системи є первин-
на кишка, яка спочатку дорівнює довжині хорди. 
За топографічними ознаками в ній виділяють пе-
редню, головну частину (передня кишка), середню 
частину (середня кишка) і задню частину (задня 
кишка) [10, 11].

З передньої частини первинної кишки згодом 
формуються глотка, стравохід і шлунок. Тонка киш-
ка (крім її дистальної частини довжиною близько 
70 см) розвивається із середньої частини первин-
ної кишки. Усі інші відділи травного тракту є резуль-
татом перетворення задньої частини передньої 
кишки. При цьому слід ураховувати важливі об-
ставини, які полягають у тому, що на ранніх етапах 
внутрішньоутробного розвитку (кінець 4-го тижня) 
первинна кишка на межі між середньою і задньою 
її частинами зв’язана з жовтковим мішком шляхом 
жовтково-кишкової протоки, яка надалі входить 
до складу пупкового канатика. У плоду ця протока 
простягається від пупка до нижньої частини клубо-
вої кишки і з нею поєднується. На восьмому тижні 
ембріогенезу жовтково-кишкова протока зазвичай 
заростає. Однак у новонароджених, приблизно в 
2% випадків, залишки її зберігаються та бувають 
виражені в різних формах і ступенях під назвою 
дивертикулу Меккеля клубової кишки (diverticulum 
ilei), який знаходиться на відстані 60-70 см від міс-
ця впадіння клубової кишки в товсту [11, 12].

Сама назва товстої кишки (intestinum crаssum) 
вказує на одну з відмінностей цього відділу трав-
ного тракту. Однак, вона не завжди є надійною 
ознакою для розрізнення окремих частин товстої 

кишки і петель тонкої кишки, бо в деяких патоло-
гічних станах ширина останніх може дорівнювати 
товстій кишці або навіть переважати, що врахову-
ється в хірургічній практиці. У такому разі орієнту-
ються на низку інших анатомічних ознак, які типові 
тільки для товстої кишки [13, 14, 15]. 

Починаючись у правій клубовій ямці, вона по-
дібно ободу (праворуч, зверху і зліва) оточує пет-
лі тонкої кишки, а далі шляхом S-подібного виги-
ну переходить у порожнину малого таза в пряму 
кишку, яка відкривається назовні задньопрохід-
ним отвором. У товстій кишці виділяють три відді-
ли: сліпу кишку (caecum), ободову кишку (colon), 
і пряму кишку (rectum). Найдовшою є ободова 
кишка, в якій топографічно і за напрямком виді-
ляють висхідну частину (colon ascendens), попере-
чну частину (colon transversum), низхідну частину 
(colon descendens), і сигмоподібну кишку (colon 
sigmoideum). 

Сліпою кишкою (caecum) називається та час-
тина товстої кишки, яка є її початком, розміщеним 
нижче впадіння в неї клубової кишки. За такого 
розташування вміст, який утворився після трав-
лення в тонкій кишці, потрапляє спочатку в сліпу 
кишку [16]. Її характерною особливістю є наявність 
особливого придатка, який називається червопо-
дібним відростком (appendix vermiformis) [17]. По-
чинаючи від рівня клубово-сліпокишкового кута, 
без видимої ззовні межі, сліпа кишка переходить 
доверху у висхідний відділ ободової кишки, який, 
займаючи в черевній порожнині праве пристінкове 
положення, досягає нижньої поверхні печінки, де, 
утворивши верхній, або печінковий вигин, продо-
вжується в поперечну частину ободової кишки. Ця 
частина ободової кишки своєю довжиною (близько 
50 см) перевищує поперечний розмір надчерев’я, у 
зв’язку з чим він дещо провисає донизу та підніма-
ється в ділянку лівого підребер’я вище в порівнян-
ні з рівнем правого вигину. Провисаюча частина 
поперечної ободової кишки прилягає до передньої 
черевної стінки, з’являючись у мезогастральній ді-
лянці на рівні пупка. У лівому підребер’ї поряд із 
селезінкою поперечна ободова кишка утворює лі-
вий, або селезінковий вигин, переходячи в низхід-
ну частину, яка, займаючи ліве пристінкове поло-
ження, опускається в ділянку лівої клубової ямки, 
де на рівні гребеня клубової кістки продовжується 
в сигмоподібну кишку. Остання двома характер-
ними вигинами, які виправдовують її назву, всту-
пає в порожнину малого таза, де на рівні третього 
крижового хребця продовжується в пряму кишку, 
що відкривається на промежині задньопрохідним 
отвором (anus). Довжина всієї товстої кишки в се-
редньому становить 150-160 см, тоді як її попере-
чні розміри коливаються в межах 5-8 см. Однак 
товщина товстої кишки, як було зазначено вище, 
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не є надійною відмінністю. Характерніша особли-
вість полягає у своєрідності її форми, що залежить 
від наявності кількох утворів: 1) особливих трьох 
поздовжніх м’язових стрічок (tenia coli); 2) харак-
терних здуттів (gaustra coli); 3) сальникових, або 
жирових підвісок (appendices omentales). 

М’язові стрічки шириною близько 1 см почина-
ються в сліпій кишці біля основи червоподібного 
відростка, проходячи далі вздовж усієї ободової 
кишки на рівновіддаленій одна від одної відстані, 
вони з’єднуються в суцільний поздовжній м’язовий 
шар прямої кишки. Серед них виділяють вільну 
стрічку (taenia libera), та дві інші, зв’язані з брижею 
(taenia mesocolica) і великим сальником (taenia 
omentalis). 

Здуття товстої кишки помітні ззовні у вигляді 
випинань, регулярно розміщених уздовж неї між 
м’язовими стрічками. Ступінь їх вираженості пря-
мо залежить від тонусу м’язових стрічок.

Сальникові, або жирові підвіски – це вирости 
серозної оболонки (очеревини) довжиною близько 
4 см, що містять у собі жирову тканину, кількість 
якої залежить від угодованості суб’єкта. Звичайно 
вони розташовані вздовж вільної та сальникової 
стрічок.

Будова стінки товстої кишки подібна до будо-
ви інших відділів травного тракту, однак має свої 
специфічні риси, які відповідають особливостям 
завершального етапу травного процесу. Загаль-
ний вигляд товстої кишки зсередини відображає її 
зовнішню форму за протяжністю, а саме: здуттям 
відповідають конформні заглиблення, відмежовані 
один від одного за протяжністю, які ребристо вда-
ються в просвіт півмісяцевими складками (plicae 
semilunares coli), що розташовуються в три ряди. 
Півмісяцеві складки, які мають поперечний на-
прямок, перериваються по краях гладеньких діля-
нок слизової оболонки, які відповідають м’язовим 
стрічкам. У зв’язку з цим товста кишка становить 
собою цілий ряд послідовно розташованих секцій, 
які сприяють поступовому переміщенню баласт-
них речовин у напрямку прямої кишки.

Найважливіший утвір слизової оболонки зна-
ходиться в місці впадіння клубової кишки в товсту. 
Тут на межі між сліпою й клубовою кишкою утво-
рюються дві складки – верхня і нижня, які разом 
формують утвір, схожий на двостулковий клапан 
(valva iliocecalis), який виконує роль заслінки, що 
перешкоджає потраплянню калових мас у тонку 
кишку [18]. На дні сліпої кишки, там, де сходять-
ся разом три м’язові стрічки, розташоване устя 
червоподібного відростка, в якому є серпоподібна 
складка слизової оболонки, що виконує роль за-
слінки [19].

Слизова оболонка товстої кишки дещо товща 
в порівнянні з тонкою кишкою, у зв’язку з чим її 
крипти (прості трубчасті залози) глибші. На відміну 

від тонкої кишки, слизова оболонка товстої кишки 
позбавлена ворсинок, тому вона має по всій до-
вжині гладеньку поверхню. Покривний епітелій її 
представлений одним шаром високих (циліндрич-
них) клітин, серед яких переважають ворсинчас-
ті епітеліоцити, які є морфологічним свідченням 
усмоктувальної функції слизової оболонки товстої 
кишки. Однак, на одиницю площі їх припадає знач-
но менше, ніж у тонкій кишці [20, 21]. Натомість 
більшу частину поверхні епітелію товстої кишки 
займають келихоподібні клітини, кількість яких 
зростає в напрямку прямої кишки. До обов’язкових 
клітинних компонентів належать дифузно розпо-
ділені в епітелії ендокринні клітини, кількість яких 
порівняно невелика.

Слизова оболонка товстої кишки містить ве-
лику кількість поодиноких лімфоїдних вузликів, од-
нак у ній відсутні групові скупчення типу пейєрових 
бляшок. Винятком у цьому відношенні є слизова 
оболонка червоподібного відростка, де концентра-
ція лімфоїдних вузликів значно вища в порівнянні з 
іншими відділами травного тракту [22, 23]. Ця осо-
бливість дозволяє вважати червоподібний відрос-
ток периферійним органом імунної системи. 

М’язова оболонка товстої кишки складається з 
двох шарів: внутрішнього – циркулярного і зовніш-
нього – поздовжнього. Особливістю зовнішнього 
шару є те, що пучки м’язових волокон сконцентро-
вані в три поздовжні стрічки, які були описані вище. 
У проміжках між ними поздовжній м’язовий шар 
відсутній. Донизу від сигмоподібної кишки м’язові 
стрічки об’єднується в суцільний м’язовий шар 
прямої кишки.

Пряма кишка (rectum), у людини своєю назвою 
не виправдовує форму цього відділу травного 
тракту, бо насправді вона становить собою трубку, 
S-подібно вигнуту в передньо-задньому напрямку, 
що частково відповідає кривизні крижа, до якого 
вона прилягає. Початком її вважається перехід 
сигмоподібної кишки на рівні третього крижового 
хребця. Її довжина від цього рівня до задньопро-
хідного отвору коливається в межах 13-16 см, із 
яких близько 12 см припадають на тазовий відділ. 
Іншу частину складає анальний (задньопрохідний 
відділ). Тазовий відділ прямої кишки, розширю-
ючись у напрямку тазової діафрагми промежини, 
утворює ампулу (ampulla recti), ширина якої в нор-
мі змінюється від 8 до 16 см. Але при м’язовій ато-
нії розміри її можуть значно збільшуватися. Кінце-
ва частина прямої кишки, яка прямує вниз і доза-
ду, називається задньопрохідним каналом (canalis 
analis), який, пройшовши через тазову діафрагму, 
закінчується задньопрохідним отвором.

Функція товстої кишки полягає в основному у 
формуванні калових мас та позбавленні від них 
травного тракту. Цей процес відбувається шляхом 
вилучення надлишку рідини з кишкового вмісту, 
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який надходить із тонкої кишки через облямівчас-
тий епітелій. Однак усе це стосується завершаль-
ного етапу складних процесів, які охоплюють за-
вершальні стадії травлення, суть яких полягає в 
частковому розщепленні рослинної клітковини. 
Досягається це завдяки активній діяльності гниліс-
них мікроорганізмів, що вилучають із умісту тов-
стої кишки придатні поживні речовини, забезпечу-
ють життєдіяльність самих мікроорганізмів і орга-
нізму хазяїна. Органом, що забезпечує умови для 
бактеріального травлення, є сліпа кишка. Власне 
гнилісні мікроорганізми, що знаходяться у великих 
кількостях у сліпій кишці, не шкідливі для організ-
му хазяїна, проте вони можуть маскувати патогенні 
штами. Саме цим пояснюється той факт, що сліпа 
кишка має орган, який забезпечує місцевий імун-
ний захист – червоподібний відросток [24, 25].

Висновки. Важливий прогрес був досягнутий 
в розумінні розвитку органів травної системи лю-
дини за останні два десятиліття. Травна система 

людини є сформованою в філогенезі спільністю 
подібних за будовою і функцією органів, значення 
яких полягає в перетравленні їжі, механічному і 
ферментативному її розщепленні, поглинанні про-
дуктів розпаду у внутрішнє середовище організму 
і транспортуванні їх у печінку. Структура слизової 
оболонки шлунку добре продумана для секреції і 
захисту від низького pH шлункового вмісту, який 
регулюється соляною кислотою. Підшлункова за-
лоза, як залоза зовнішньої секреції, продукує ба-
гато травних ферментів у неактивній формі, акти-
вація яких зазвичай відбувається в просвіті тонкої 
кишки. Печінка отримує більшу частину поглину-
тих поживних речовин через ворітну вену, а потім 
використовує їх для синтезу багатьох більших мо-
лекул.

Перспективою подальших досліджень є 
більш докладне вивчення анатомічної та гістоло-
гічної будови сліпої кишки й червоподібного від-
ростка людини шляхом бібліогафічного аналізу.
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УДК 616.3:[611.3+612.3
МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИсТИКА
НЕКОТОРЫХ ОРГАНОВ ПИЩЕВАРИТЕЛЬНОЙ сИсТЕМЫ ЧЕЛОВЕКА
Гринь В.Г.
Резюме. В настоящее время тенденция роста распространенности болезней органов пищевари-

тельной системы является весьма актуальной проблемой не только в Украине, но и во всем мире. Эта 
проблема касается не только практических отраслей здравоохранения, но и теоретической медицины. 
Изучение особенностей анатомического строения и функционального состояния органов пищевари-
тельной системы является теоретическим основанием для экстраполяции различных патологических 
состояний на лабораторных животных. 

Целью работы было изучение особенностей некоторых органов пищеварительной системы челове-
ка в морфологическом аспекте путем библиографического анализа литературы. 

Материал и методы. Для целей данного систематического обзора поиск литературы (что касается 
изучения особенностей строения пищеварительной системы человека) осуществлялся во всемирной 
сети «Интернет», отечественных источниках литературы, научной и электронной библиотеках Полтав-
ского государственного медицинского университета по следующим ключевым словам: «пищеваритель-
ная система», «морфология», «желудочно-кишечный тракт», «толстая кишка», «слепая кишка», «эм-
бриональное развитие органов пищеварительной системы». 

Результаты. Пищеварительная система человека является сложившейся в филогенезе общ-
ностью сходных по строению и функции органов, значение которых заключается в переваривании 
пищи, механическом и ферментативном ее расщеплении, поглощении продуктов распада во внутрен-
нюю среду организма и транспортировке их в печень. Структура слизистой оболочки желудка хорошо  
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продумана для секреции и защиты от низкого pH желудочного содержимого, регулируется соляной кис-
лотой. Поджелудочная железа, как железа внешней секреции, продуцирует много пищеварительных 
ферментов в неактивной форме, активация которых обычно происходит в просвете тонкой кишки. Пе-
чень получает большую часть поглощенных питательных веществ через воротную вену, а затем исполь-
зует их для синтеза многих больших молекул.

Ключевые слова: пищеварительная система, морфология, желудочно-кишечный тракт, толстая 
кишка, слепая кишка, эмбриональное развитие органов пищеварительной системы.

UDC: 616.3:[611.3+612.3
Morphofunctional Characteristics of Individual Organs of the Human Digestive System
Hryn V. H.
Abstract. Today, the growing trend of the prevalence of diseases of the digestive system is a very im-

portant issue not only in Ukraine but also around the world. This problem applies not only to practical areas of 
health care, but also to theoretical medicine. The study of the anatomical structure and functional state of the 
digestive system is the theoretical basis for the extrapolation of various pathological conditions in laboratory 
animals. Analysis of scientific sources showed a lack of comprehensive morphological studies of the human 
digestive system.

The purpose of the paper was to study the features of some organs of the human digestive system in the 
morphological aspect by bibliographic analysis of literature.

Materials and methods. This bibliographic analysis is based on published peer-reviewed articles, books, 
textbooks, monographs, abstracts of dissertations. For the purposes of this systematic review, literature search 
(concerning the study of the structure of the human digestive system) was carried out on the Internet, domestic 
literature sources, scientific and electronic libraries of Poltava State Medical University by the following key-
words: «digestive system», «morphology», «gastrointestinal tract», «colon», «cаecum», «embryonic develop-
ment of the digestive system».

Results and discussion. Digestive system (Latin «systema digestorium») is a system of organs of various 
structures and functions formed in phylogeny, the importance of which lies in the perception, mechanical and 
chemical (enzymatic) processing and absorption of nutrients needed to compensate for energy and material 
costs in the body. 

Conclusion. Significant progress has been made in understanding the development of the human diges-
tive system over the past two decades. The human digestive system is formed in phylogeny community of 
similar in structure and function of organs, the importance of which is the digestion of food, mechanical and 
enzymatic breakdown, absorption of breakdown products into the internal environment of the body and their 
transport to the liver. The structure of the gastric mucosa is well thought out for secretion and protection against 
low pH of gastric contents, which is regulated by hydrochloric acid. The pancreas, like the gland of external 
secretion, produces many digestive enzymes in an inactive form. Activation usually occurs in the lumen of the 
small intestine. The liver receives most of the nutrients absorbed through the portal vein and then uses them 
to synthesize many larger molecules.

Keywords: digestive system, morphology, gastrointestinal tract, colon, cаecum, embryonic development 
of the digestive system.
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Study of Anthropomentric and Morphometric Parameters  
in the Training of Athletes

1Department of anatomy, clinical anatomy and operative surgery  
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The purpose of the work was to study the pat-
terns of development and formation of the structure 
of the skeletal, muscular, circulatory system under the 
influence of various physical activities in the dynam-
ics, followed by the definition of correlations of the val-
ue of anthropometric and morphometric parameters 
in the training of athletes.

Studying of the literature data, we can conclude 
that modern professional sports requires loads close 
to maximum, and sometimes even exceeding them, 
the establishment of these maximum permissible 
loads and the study of the patterns of their develop-
ment is a very urgent task.

 The main problem in training athletes is adequate 
selection and sports affiliation. Solving the problems 
of selection involves the creation of a model of the ath-
lete of this specialization, that is a certain set of char-
acteristics that determine athletic performance. This 
requires anthropometric assessment, morphometric 
and biometric data to track physical and physiological 
parameters, information to assess performance and 
recovery in sports, modification of training regimes to 
prevent injuries, provide guidance on regulating the 
use of technologies used in professional sports, as 
well as to research and make recommendations for 
the proper collection, storage and exchange of health 
information.

One of important problems of modern morpholo-
gy is the study of changes that occur in the body un-
der the influence of various factors. This problem has 
become especially important in connection with the 
development of sports. High sports performance, as-
sociated with a significant load on the athlete’s body, 
encourages scientists, doctors, coaches to search 
for physiological reserves of the body and search for 
optimal training regimes. From this point of view, the 
study of changes that occur in individual organs, sys-
tems and in the body as a whole, under the influence 
of physical activity of varying intensity and nature is 
relevant and of great practical importance.

Conclusion. Modern professional sports require 
loads that are close to the maximum, and sometimes 
are such or exceed them. It is the establishment of 
these maximum allowable loads and study the pat-
terns of their development which is a very promising 

area. This will allow timely selection of athletes for a 
particular sport, to carry out preventive and curative 
measures to improve their structural and functional 
condition.

Keywords: athletes, anthropometry, morphome-
try.

Introduction. Movement, in the broadest sense 
of this word, is a prerequisite for the existence of any 
living matter. Physiologist I. M. Sechenov wrote: «All 
the infinite variety of external manifestations of brain 
activity is finally reduced to a single phenomenon – 
«muscle activity». The meaning of this expression is 
that all human thoughts are realized through move-
ments. The muscles of the upper and lower extremi-
ties play a primary role in these movements [1].

Physical culture and sports are one of important 
means of diverse and harmonious development. Tis-
sues, organs and systems are closely interconnected 
and form a single automatic and functional whole, de-
termining the work of the whole organism. From this 
point of view, the constitutional approach in medicine, 
the foundations of which were laid by Hippocrates [2], 
is important.

The purpose of the work was to study the pat-
terns of development and formation of the structure of 
the skeletal, muscular, circulatory system under the 
influence of various physical activities in the dynam-
ics, followed by the definition of correlations of the val-
ue of anthropometric and morphometric parameters 
in the training of athletes.

Main part. At the present stage of development 
of sports and sports science, an example of the in-
tegration of modern sciences, which is based on the 
similarity of the structure of the internal functioning 
of objects, is the general theory of training athletes. 
Today, the theory of training athletes, based on the 
methodology of integrative approaches and the pos-
sibility of related disciplines, allows to provide such a 
systematization of knowledge, which is functional and 
has no contradictions, also allows to obtain knowledge 
accumulated in the theory of sports training, physiol-
ogy, biochemistry, morphology, psychology, etc. [3]. 
The direction of management and control of training 
of athletes, their selection and orientation, modeling 
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and forecasting unite the field of knowledge that has 
been intensively developed in the last two decades 
[4, 5]. This is due to the manifestation of the general 
trend and objectification of the training system of ath-
letes, the introduction of scientific and technological 
progress, using the capabilities of general disciplines 
such as cybernetics, morphometry, system approach, 
operation research, finding reserves to improve the 
training system of athletes [6-8]. In this regard, the 
formation of a holistic system of knowledge requires 
consideration of management and control, selection 
and orientation, modeling and forecasting, as one of 
the key areas in the study of the theory of training 
athletes [9-11].

According to Lezhneva O. V., who has studied the 
body structure and central hemodynamics in athletes 
of different sports of the adolescence and establishing 
relationships between hemodynamic and somatomet-
ric parameters, it was found that among athletes of dif-
ferent specializations and football players most of the 
parameters of central hemodynamics in wrestlers were 
the lowest. The peculiarities of the connections of the 
parameters of central hemodynamics with anthropo-
metric and somatotypological indicators in young men 
who are engaged and not engaged in sports, as well 
as separately in volleyball players, athletes, wrestlers, 
football players of high skill level are also proved. The 
author establishes the features of the percentage dis-
tribution of anthropo-somatological parameters in the 
models of appropriate parameters of central hemody-
namics in volleyball players, wrestlers, athletes and 
football players and proves that football players’ he-
modynamic parameters were determined by circum-
ferential, longitudinal and craniometric dimensions of 
the body – sagittal arch of the head, width of the lower 
jaw, hip and thigh girth, athletes’ – girth size, thickness 
of skin and fat folds, width of the distal epiphysis of the 
shoulder, football players’ – body diameter, girth and 
craniometric dimensions.

But in order to achieve some success in sports, in 
addition to the study of biometric, anthropometric indi-
cators and the stagnation of biomechanical technolo-
gies, morphometry is important for planning promising 
sports achievements. The task of distinguishing the 
variability (in a broad sense) of the shape and size of 
morphological objects is one of the fundamental for 
many biological studies [12-17]. Until recently, in stud-
ies of this kind, «parallel» existed and two different 
areas were developed – quantitative analytical and 
figurative stagnation (in a sense, «qualitative») geo-
metric. In the first case, the task is to use a set of lin-
ear dimensions to describe the object, using various 
quantitative methods to obtain a dimensional compo-
nent from the total variety and, consequently, to ob-
tain a component of the form. In the simplest case, 
the so-called indices are calculated for this purpose, 

as well as the angles between the vectors passing 
through certain points. Similarities in form also use 
the Burnaby method based on regression analysis 
(Thorpe, 1976), principal components methods (Atch-
ley et al., 1981) and common principal components 
(Flury, 1988).

So, in the field of sports, information on muscle 
morphology is very valuable in diagnosis or further re-
search, after treatment or training. Ultrasound is a tool 
commonly used to visualize soft tissue structures in 
muscle diseases and the effects of physical training. 
The visualization allows to quantify muscle size, beam 
length, and pennant angle. These morphological vari-
ables are important determinants of muscle strength 
and tension range. Currently, image measurements 
are mostly performed in two-dimensional images, 
with the expert choosing, apparently, the appropriate 
orientation and location of the ultrasonic probe. Such 
two-dimensional methods limit morphological mea-
surements to one plane of the image, while the pa-
rameter of interest may not be in this plane. Morpho-
logical analysis requires a 3D approach that provides 
off-plane measurements using a 3D scorecard. It is 
known that such a three-dimensional morphological 
image of soft tissues is provided by magnetic reso-
nance tomography (MRT). However, MRT is expen-
sive and not always available. Special MRT sequenc-
es, such as tensor image diffusion, are also required 
to visualize muscle fibers. An economical alternative 
to MRT is 3D ultrasound (3DUS). The 3DUS approach 
provides several advantages over MRT methods, for 
example, it imposes less restrictions on the position-
ing of the subject during the examination [17].

Guido Weide developed a method for perform-
ing 3D morphological ultrasound analysis of muscles. 
3DUS was built from calibrated free two-dimensional 
ultrasonic visualization in two-dimensional mode B, 
which are placed in a voxel array. Ultrasound (US) 
quantified muscle size, beam length, and angle of 
excision. These morphological variables are import-
ant determinants of muscle strength and the range of 
stress strength. The author describes the approach 
to determine the volume and length of beams m. vas-
tus lateralis and m. gastrocnemius medialis. 3DUS 
promotes using 3D anatomical references. This pro-
vides a rapid and cost-effective approach to quantify 
3D skeletal muscle morphology, as in sports, muscle 
morphometry information is very valuable in diagno-
sis and long-term planning after treatment or exercise 
[18-22].

Currently, a new approach to the comparison of 
forms, which combines the method of transformation 
lattices with specific quantitative methods – «geo-
metric morphometry» (Bookstein, 2002; Rohlf, 2002, 
Marcus, 2000; Pavlinov, 2000). It is a set of algebra-
ic methods of multidimensional eigen-analysis of the 
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coordinates of labels, together describing the config-
uration of morphological objects. The basic ideas of 
geometric morphometry were formulated only in the 
early 80s of the 20th century (Kendall, 1984; Book-
stein, 2002). Nowadays, a very active methodology, 
the mathematical apparatus of which is considered to 
be sufficiently developed to solve many applied prob-
lems (Bookstein, 2000, 2002), published a number of 
monographs, collections and review articles that give 
a complete picture of the theory, methods and results 
of geometric morphometry of applied research (Rohlf, 
2002; Bookstein, 2002; Bookstein, 2000; Marcus, 
2000; Dryden, Mardia, 1998; Monteiro, Reis, 1999; 
Costa, Cesar, 2000; Pavlinov, 2002).

Pavlinov I. Y., Mikeshina N. G., 2002, had con-
sidered the basic concepts and methods of geomet-
ric morphometry, which involved a multidimensional 
analysis of the coordinates of the landmark, located 
in accordance with certain rules on the surface of the 
morphological object. The purpose of this was to iden-
tify differences between morphological objects in their 
form. Differences between forms were measured as 
the distance between the corresponding points. For 
linear methods of multidimensional statistics, to be 
used to compare figures, the corresponding points 
were projected on the tangent plane. The Procrustean 
distances can be used in multidimensional analysis 
as well as Euclidean distances. In the second case, 
the figures are adapted to the standards by stretching, 
compressing and shifting to the complete identity of 
the landmark configurations. The eigenvectors of the 
resulting bending energy matrix are defined as a new 
form of variables, the main skews that give a different 
space to the figure with the beginning defined by the 
reference. The projections from the forms compared 
on the basic bases gave partial bases, and their cova-
riance matrix of decomposition into eigenvectors gave 
relative bases similar to the main components (in par-
ticular, they are mutually orthogonal). Both partial and 
relative bases can be used in many multidimension-
al statistical analyzes as quantitative variables. The 
results of thin-plate spline analysis were presented 
graphically using a transformation grid that reflects the 

type, number and location of differences in the figure. 
The basic rules of sampling and positioning of land-
marks used in metrology are considered. They make 
it possible to estimate the correlation between differ-
ent figures, as well as between the figure and some 
non-figure variables (linear measurements, etc.); as-
sess the differences between organisms in the form of 
morphological structure; to identify the landmarks that 
best match both the correlations and the differences 
between the forms [23, 24].

Shalaev V. A., Didenko M. N., Shalaeva T. A., 
compared the objectivity and efficiency of morpho-
metric data obtained by computer morphometry, as 
well as measurement data performed with a screw 
eyepiece – micrometer MOV 1-15. As a result, there 
was a decrease in labor intensity, increased produc-
tivity and objectivity in morphological studies. In ad-
dition, the method significantly improves the number 
of studies, the speed of statistical processing and ob-
taining visual material, which allows you to use this 
method [25,26].

So, analyzing the literature of scientists, it be-
comes clear that highly productive athletes are ex-
traordinary people who experience high physical and 
psychological stress during their professional lives. 
However, to date, the prognostic value and domi-
nance of indicators of total and partial body size, mor-
phometric and somatotypological characteristics in 
predicting the prospects for achieving high results in 
sports have not been established [27-29].

Conclusion and perspective for further re-
search. Сonsidering the data of the literature, we 
can conclude that modern professional sports require 
loads that are close to the maximum, and sometimes 
are such or exceed them. It is the establishment of 
these maximum allowable loads and study the pat-
terns of their development is a very promising area. 
This will allow timely selection of athletes for a partic-
ular sport to carry out preventive and curative mea-
sures to improve their structural and functional con-
dition. Also, it is planned to further study the morpho-
metric and other characteristics of athletes in order to 
select for certain sports.
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УДК 611.9:572.512:796
ВИВЧЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ ТА МОРФОМЕТРИЧНИХ ПАРАМЕТРІВ 
В ПІДГОТОВЦІ сПОРТсМЕНІВ
Каратєєва С. Ю., Слободян О. М., Мосейчук Ю. Ю., Гауряк О. Д., Гой Р. С.
Резюме. Вивчаючи дані літератури, можна зробити висновок, що сучасний професійний спорт ви-

магає навантажень, близьких до максимальних, а іноді і таких, що перевищують їх, встановлення цих 
гранічно допустимих навантажень і вивчення закономірностей їх розвитку є вельми актуальним завдан-
ням. Основна проблема в підготовці спортсменів - правильний підбір і спортивна приналежність. Рі-
шення задач відбору передбачає створення моделі спортсмена даної спеціалізації, тобто певного на-
бору характеристик, що визначають спортивні результати. Для цього потрібні антропометрична оцінка, 
морфометричні і біометричні дані для відстеження фізичних і фізіологічних параметрів, інформація для 
оцінки працездатності та відновлення в спорті, зміна режимів тренувань для запобігання травм, надання 
рекомендацій з регулювання використання технологій, що використовуються в професійному спорті, а 
також дослідження і рекомендації по правильному збору, зберіганню та обміну медичною інформацією.

Однією з важливих проблем сучасної морфології є вивчення змін, що відбуваються в організмі, під 
дією різних факторів. Ця проблема набула особливого значення в зв’язку з розвитком спорту. Високі 
спортивні показники, пов’язані зі значними навантаженнями на організм спортсмена, спонукають уче-
них, лікарів, тренерів до пошуку фізіологічних резервів організму, і пошуку оптимальних режимів при 
тренуванні. З цієї точки зору вивчення змін, що відбуваються в окремих органах, системах і в організмі 
в цілому, під дією фізичних завантажень різної інтенсивності і характеру є актуальним, і має важливе 
практичне значення. Перспективний напрямок дозволить своєчасно проводити відбір спортсменів для 
занять конкретним видом спорту, проводити профілактичні та лікувальні заходи щодо поліпшення їх 
структурно-функціонального стану

Ключові слова: спортсмени, антропометрія, морфометрія.

УДК 611.9:572.512:796
ИЗУЧЕНИЕ АНТРОПОМЕТРИЧЕсКИХ И МОРФОМЕТРИЧЕсКИХ ПАРАМЕТРОВ В ПОДГО-

ТОВКЕ сПОРТсМЕНОВ
Каратеева С. Ю., Слободян О. Н., Мосейчук Ю. Ю., Гауряк О. Д., Гой Р. С.
Резюме. Изучая данные литературы, можно сделать вывод, что современный профессиональный 

спорт требует нагрузок, близких к максимальным, а иногда и превышающих их, установление этих пре-
дельно допустимых нагрузок и изучение закономерностей их развития является весьма актуальной 
задачей. Основная проблема в подготовке спортсменов - правильный подбор и спортивная принадлеж-
ность. Решение задач отбора предполагает создание модели спортсмена данной специализации, то 
есть определенного набора характеристик, определяющих спортивные результаты. Для этого требуют-
ся антропометрическая оценка, морфометрические и биометрические данные для отслеживания физи-
ческих и физиологических параметров, информация для оценки работоспособности и восстановления 
в спорте, изменение режимов тренировок для предотвращения травм, предоставление рекомендаций 
по регулированию использования технологий, используемых в профессиональном спорте, а также ис-
следования и рекомендации по правильному сбору, хранению и обмену медицинской информацией.

Одной из важных проблем современной морфологии является изучение изменений, происходящих 
в организме, под действием различных факторов. Эта проблема приобрела особое значение в свя-
зи с развитием спорта. Высокие спортивные показатели, связанные со значительными нагрузками на 
организм спортсмена, побуждают ученых, врачей, тренеров к поиску физиологических резервов орга-
низма и поиска оптимальных режимов при тренировке. С этой точки зрения, изучение изменений, про-
исходящих в отдельных органах, системах и в организме в целом, под действием физических загрузок 
различной интенсивности и характера является актуальным и имеет важное практическое значение. 
Перспективное направление позволит своевременно проводить отбор спортсменов для занятий кон-
кретным видом спорта, проводить профилактические и лечебные мероприятия по улучшению их струк-
турно-функционального состояния

Ключевые слова: спортсмены, антропометрия, морфометрия.
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ЗМІНА МІКРОБІОМУ КИШЕЧНИКА ПАЦІЄНТІВ 
З КОРОНАВІРУСНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Харківський національний медичний університет, Україна

Метою даної роботи було проведення аналі-
зу сучасної літератури стосовно проблем виник-
нення дисбіозу у хворих на COVID-19. Визначен-
ня основних механізмів системної взаємодії між 
кишківником та легенями та зміни мікробіоти, які 
відбуваються під впливом коронавірусної інфекії.

Матеріал та методи. В процесі написання 
роботи використовували комплексний добір мето-
дів дослідження: систематизація матеріалу, метод 
узагальнення, методи аналізу та синтезу. Для по-
шукової роботи були використанні наукові праці в 
області мікробіології, епідеміології та інфекційних 
хвороб. Розглянуті дані літератури за останні 2 
роки (2019-2021 рр.). Описані результати бактері-
ологічних досліджень від хворих на ковідну інфек-
цію. Отримані дані були оброблені за допомогою 
інформаційно-аналітичного та статистично-аналі-
тичного методів. 

Результати та висновки. За даними літера-
турних джерел, проаналізований комплекс звʼязків 
між кишечником та легенями, який називають 
«вісь кишківник-легені». Відомо, що між двома біо-
топами безпосередньо відбувається взаємодія за 
участю мікрофлори та її метаболітів. Дисфункція 
кишкового барʼєру супроводжується бактеріаль-
ною транслокацією, при якій бактерії з просвіту 
кишечника через систему воротної вени потра-
пляють до печінки. Також можливий і лімфатич-
ний шлях бактеріальної транслокації з кишечни-
ка до легенів, що пояснює синдром поліорганної 
недостатності при коронавірусній інфекції. Вірус 
COVID-19 здатний знижувати кількість рецепторів 
АСЕ2 шлунково-кишечного тракту, що в свою чер-
гу призводить до порушення дисбалансу кишківни-
ка. Водночас інфекційний процес в легенях спри-
яє зростанню бактерій родини Enterobacteriacae в 
кишківнику, що також призводить до дисбіотичних 
розладів. Застосування пробіотиків є ефективним 
засобом в комплексному лікуванні даної інфекції, 
що полегшує загальний стан хворих на ковідну ін-
фекцію. В процесі лікування важливим є не тільки 
елімінація вірусу з організму, але й відновлення 
нормальної мікробіоти кишечника після перене-
сеної інфекції. Використання пробіотичних пре-
паратів для лікування пацієнтів з коронавірусною 
інфекцією можуть істотно знизити ризик розвитку 
дисбактеріозу.

Перспективним напрямком є розробка нових 
схем лікування дисбіотичних станів з використан-
ням пробіотиків, еубіотиків, сінбіотиків та постбіо-
тиків для можливості запобігання важких усклад-
нень при ковідній інфекції.

Ключові слова: коронавірусна інфекція, мі-
кробіота кишечника, мікробіота легенів, дисбіотич-
ні порушення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
науково-дослідницької роботи кафедри: «Експе-
риментальне обґрунтування застосування комп-
лексу протимікробних засобів на підставі визна-
чення особливостей мікробіологічних властивос-
тей збудників гнійно-запальних захворювань» № 
держ. реєстрації 0120U102569.

Вступ. Організм людини та мікроорганізми, 
які його інфікують, складають єдину екологічну 
систему. Одним із проявів можливих порушень 
цієї системи є мікроекологічні зміни в біотопах ки-
шечника [1]. Вони виникають під впливом різних 
факторів таких як опромінення, стреси, переохо-
лодження і перегрів, використання різних лікар-
ських препаратів, а також після перенесення ко-
відної інфекції [2]. Згідно останніх досліджень, 
мікробіота кишківника може впливати на важкість 
перебігу, а також на реакції імунної відповіді впро-
довж інфекційного процесу [3]. Склад мікроорга-
нізмів кишечника (мікробіота) у хворих на COVID, 
істотно відрізняється від неінфікованих. Після пе-
ренесення COVID-19 пацієнти можуть втрачати 
деякі «важливі» бактерії такі як E.coli, E. faecalis, 
Bifidobacterium, Lactobacterium spp, які приймають 
участь у регуляції імунної системи. Звісно, що дис-
біоз кишечника у пацієнтів з COVID зберігається і 
після зникнення вірусу. 

Отже, зміна нормальної мікробіоти може зі-
грати певну роль у тривалості ковідної інфекції, 
тому в процесі лікування слід звернути увагу не 
лише на засоби елімінацію вірусу, але й на від-
новлення нормальної мікробіоти кишечника після 
перенесеної інфекції [4]. 

Мета дослідження. Проаналізувати дані су-
часної літератури стосовно проблем виникнення 
дисбіозу кишечника у хворих на COVID-19. Визна-
чити основні механізми системної взаємодії між 
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мікробіотою кишечника та легенями, які відбува-
ються у хворих з коронавірусною інфекцією.

Матеріали та методи дослідження. В про-
цесі написання роботи використовували комплек-
сний добір методів дослідження: систематизація 
матеріалу, метод узагальнення, методи аналізу та 
синтезу. Для пошукової роботи були використанні 
наукові праці в області мікробіології, епідеміології 
та інфекційних хвороб. Розглянуті дані літератури 
за останні 2 роки (2019-2021 рр.). Описані резуль-
тати бактеріологічних досліджень від хворих на 
COVID. Отримані дані були оброблені за допомо-
гою інформаційно-аналітичного методу. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Аналізуючи дані літературних джерел було виявле-
но, що пацієнти з підтвердженим COVID-19 здатні 
активно та тривало виділяти вірус SARS-CoV-2 зі 
шлунково-кишкового тракту (ШКТ). Слід відмітити, 
що серед людей, які майже не мали симптомів за-
хворювання ШКТ, були виявлені позитивні резуль-
тати ПЛР-тестів. Звертає увагу той факт, що пози-
тивні тести ПЛР, зроблені з випорожнень, були ви-
явлені на 6 день після початку захворювання, але 
ПЛР тести, взяті з ротової та носової порожнини в 
цих випадках були негативними [5]. Звичайно, ле-
гені є першим органом-мішенню для SARS-CoV-2 
інфекції, в той же час вірус здатний цілеспрямо-
вано вражати ентероцити кишечника з подальшим 
порушенням складу мікробіоти [6]. На початковому 
етапі інфекції вірус здатний прикріплятися до ре-
цепторів ACE2 (ангіотензинперетворюючого фер-
менту II типу), що знаходяться на епітелії слизової 
оболонки ШКТ та вражати ентероцити [7]. У деяких 
хворих при цьому можуть бути прояви гострого ен-
териту, про що свідчить наявність анорексії, діареї, 
блювоти, нудоти, болі в животі та шлунково-киш-
кової кровотечі. Вказані симптоми визначаються в 
50% випадків, навіть при відсутності респіратор-
них проявів. Іноді шлунково-кишкові симптоми пе-
редують ураженню дихальних шляхів і є першим 
проявом інфекції [8]. 

Такі дані свідчать про необхідність включення 
диференціальної діагностики гострої діареї, ви-
кликаної ковідним вірусом від інших кишкових ін-
фекцій. 

За даними літературних джерел ураження 
ШКТ коронавірусом SARS-CoV-2 можуть бути обу-
мовлені наступними механізми: експресією рецеп-
торів ACE2 на клітинах органів шлунково-кишково-
го тракту; індукцією запалення і порушення про-
никності слизової оболонки шлунково-кишкового 
тракту; зміною складу і функції мікробіоти кишків-
ника, порушення взаємодії вісі «кишківник-легені» 
[9].

Комплекс звʼязків між кишечником і легенями, 
які включають мікробіоту, їх міжкомпонентні пере-

хресні звʼязки, а також звʼязок імунної системи ки-
шечника і легенів з локальними або системними 
взаємодіями, називають «вісь кишківник-легені». 
Останні дослідження довели, що між двома біото-
пами кишківника та легень безпосередньо відбува-
ється взаємодія за участю мікрофлори та її мета-
болітів [10]. Також було відзначено, що резидентні 
вроджені лімфоїдні клітини кишечника, які беруть 
участь у репараційних функціях, можуть перемі-
щатися в легені під впливом запальної реакції при 
пошкодженні кишкового бар’єру [11]. 

Кишковий барʼєр - складна багатокомпонентна 
система, що включає одношаровий епітелій, зало-
зисті елементи, які продукують слиз. До структури 
кишкового барʼєру входять ряд компонентів і моле-
кул, які відносяться до імунної системи (імуногло-
буліни, антитіла, антимікробні пептиди та цитокі-
ни). На сьогоднішній день відомо, що бактеріальна 
транслокація відбувається при важких патологіч-
них процесах: запалення, травми, опіки, хірургіч-
не втручання, імунодефіцитні і стресові стани [12]. 
Зниження ефективності кишкового барʼєру, які ви-
никають при дисфункції або дефектах ентероци-
тів призводять до проникнення мікроорганізмів в 
лімфатичну систему та кровоток. Вважається, що 
дисфункція кишкового барʼєру супроводжується 
бактеріальною транслокацією, при якій бактерії і 
їх токсини з просвіту кишечника через систему во-
ротної вени потрапляють в печінку. Однак, необхід-
но памʼятати про лімфатичний шлях бактеріальної 
транслокації з кишечника до легенів. Легені стають 
первинним органом ураження, що пояснює син-
дром поліорганної недостатності, повязаної з дис-
функцією кишкового барʼєру [13]. 

Сигнали, що надходять з ураженого кишеч-
ника, впливають на стромальні клітини легень та 
підтримують епітеліальні клітини в стані проти-
запальної готовності. Дослідниками було доведе-
но кореляційний зв’язок між складом мікрофлори 
кишечника та наслідками ковідної інфекції, який 
пояснюється транслокацією бактерій та їх мета-
болітів або міграцією активованих імунних клітин 
[14]. На теперішній час немає доказів, що підтвер-
джують прямий вплив вірусу на «вісь кишечник-ле-
гені». Однак, китайськими вченими було виявлено, 
що використання пробіотиків було ефективним в 
комплексному лікуванні COVID-19 [15]. 

На сьогоднішній день існують деякі етіопатоге-
нетичні гіпотези виникнення дисбіозу кишечника у 
хворих на COVID. Однією з гіпотез є мікроскопічне 
ушкодження вірусом слизової оболонки кишечни-
ка, в результаті чого ентероцити втрачають здат-
ність до всмоктування. Друга гіпотеза пов’язана з 
порушенням функції ACE2 клітин, що відіграють 
важливу роль в підтримці кишкового гомеостазу. 
При попаданні в організм вірус розпізнає клітини 

23



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

АСЕ2, прикріплюється до них, пригнічує їх актив-
ність. При цьому експресія клітин АСЕ2 знижуєть-
ся в присутності вірусу, що в свою чергу призво-
дить до порушення дисбалансу кишечника. Рези-
дентна мікрофлора кишечника здатна потрапляти 
до легенів та викликати бактеріальну пневмонію, 
для лікування якої, як правило, використовують 
антибіотикотерапію [16]. В свою чергу застосуван-
ня антибіотиків призводить до розвитку дисбакте-
ріозу кишечника та істотного зниження стійкості 
до вірусної інфекції. Водночас, застосування про-
біотичних препаратів сприяє підвищенню противі-
русного імунітету [17]. Дослідження останніх років 
показало, що зміни в мікробіоті легенів впливають 
на склад кишкової мікрофлори. Так, вірусна інфек-
ція в легенях сприяє зростанню бактерій родини 
Enterobacteriacae в кишківнику. Напроти, бакте-
ріальна пневмонія призводить до зниження про-
ліферації епітеліоцитів в ШКТ. Зниження місце-
вого імунітету і підвищена проникність кишкового 
барʼєру можуть сприяти потраплянню вірусу до 
крові та розвитку вірусемії, що ускладнює загаль-
ний стан хворих [18]. 

Питанням дисбактеріозу кишечника присвя-
чено багато оглядів в сучасній вітчизняній та зару-
біжній літературі [19]. Вивчено зміни складу мікро-
флори, біологічні особливості умовно-патогенних 
мікроорганізмів, засоби корекції дисбактеріозів 
при різних соматичних і інфекційних патологіях, 
взаємозвʼязок дисбактеріозу з розвитком вторин-
них імунодефіцитів [20]. Відомості про взаємини 
симбіотичної мікрофлори кишечника і неспецифіч-
ної ланки імунітету освітлені на організменному 
рівні [21]. У той же час, про звʼязок дисбіотичних 
порушень зі змінами клітинного і гуморального при-
родного імунітету в різних біотопах кишечника, ро-
тової порожнини при ковідній інфекції відомостей 
вкрай недостатньо. Відсутні чіткі дані про патогенез 
дисбіотичних порушень при вірусній інфекції [22]. 

Таким чином, асоційований з COVID-19 дис-
біоз кишечнику і легких призводить до посилення 
запальних реакцій і стимулює розвиток цитокіно-
вого шторму через підвищення активності ACE2-
рецепторів. Існуючий у пацієнта дисбіоз кишечнику 
полегшує інвазію коронавірусів і підсилює запальні 
реакції. І навпаки, прогресія COVID-19 призводить 
до посилення дисбіозу і легких, і кишечника. Оздо-
ровлення мікробіоти за допомогою пробіотичних 
штамів біфідо- / лактобактерій і речовин-пребіоти-
ків, є важливим підходом для згладжування «хви-
лі» COVID-19 на популяційному рівні [23]. 

Висновки. Аналізуючи дані літературних дже-
рел можна зробити висновки, що пацієнти з пози-
тивним ПЛР тестом на коронавірус здатні довго-
тривалий час виділяти вірус з шлунково-кишково-
го тракту, при цьому тести зроблені з ротової та 
носової порожнини в цих випадках були негатив-
ними. Враження ентероцитів кишечника відбува-
ється за рахунок прикріплення вірус SARS-CoV-2 
до рецепторів ACE2, що знаходяться на епітелії 
слизової оболонки. При важких формах впливом 
коронавірусної інфекції відбувається бактеріальна 
транслокація резидентної мікрофлори та її мета-
болітів з кишечника до легень або міграція активо-
ваних імунних клітин, що призводить до пневмонії 
та потребує використання антибіотикотерапії. В 
свою чергу застосування антибіотиків призводить 
до розвитку дисбактеріозу кишечника та істотного 
зниження стійкості до вірусної інфекції. Викорис-
тання пробіотичних препаратів для лікування паці-
єнтів з коронавірусною інфекцією сприяє істотно-
му зниженню ризику розвитку дисбіозу.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним напрямком роботи є розробка нових 
схем корекції дисбіотичних станів з використанням 
пробіотиків, еубіотиків, сінбіотиків та постбіотиків, 
що надасть можливості запобігти важких усклад-
нень на фоні коронавірусної інфекції.

References 

1. Kumar M, Babaei P, Ji B, Nielsen J. Human gut microbiota and healthy aging: recent developments and future 
prospective. Nutr Healthy Aging. 2016;4:3-16. PMID: 28035338. PMCID: PMC5166512. doi: 10.3233/NHA-
150002

2. Nagpal R, Mainali R, Ahmadi S, Wang S, Singh R, Kavanagh K. Gut microbiome and aging: physiological 
and mechanistic insights. Nutr Healthy Aging. 2018;4:267-285. PMID: 29951588. PMCID: PMC6004897.  
doi: 10.3233/NHA-170030

3. Ichiohe T, Pang IK, Kumamoto Y. Microbiota regulates immune defense against respiratory tract influenza A 
virus infection. Proc Natl Acad Sci USA. 2011;108(13):5354-5359. PMID: 21402903. PMCID: PMC3069176. 
doi: 10.1073/pnas.1019378108

4. Lin L, Jiang X, Zhang Z, Huang S, Zhang Z, Fang Z, et al. Gastrointestinal symptoms of 95 cases with SARS-
CoV-2 infection. Gut. 2020;69(6):997-1001. PMID: 32241899. PMCID: PMC7316116. doi: 10.1136/gutjnl-2020- 
321013

5. Jin X, Lian JS, Hu JH, Gao J, Zheng L, Zhang YM, et al. Epidemiological, clinical and virological characteristics of 74 
cases of coronavirus-infected disease 2019 (COVID-19) with gastrointestinal symptoms. Gut. 2020;69(6):1002-
1009. PMID: 32213556. PMCID: PMC7133387. doi: 10.1136/gutjnl-2020-320926

24

https://doi.org/10.3233/NHA-150002
https://doi.org/10.3233/NHA-150002
https://doi.org/10.3233/NHA-170030
https://doi.org/10.1073/pnas.1019378108
https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321013
https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-321013
https://doi.org/10.1136/gutjnl-2020-320926


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Огляди літератури

6. Wu F, Zhao S, Yu B, Chen YM, Wang W, Song ZG, et al. A new coronavirus associated with human respiratory 
disease in China. Nature. 2020;579:265-269. PMID: 32015508. PMCID: PMC7094943. doi: 10.1038/s41586-
020-2008-3

7. Yang T, Chakraborty S, Saha P, Mell B, Cheng X, Yeo JY, et al. Gnotobiotic rats reveal that gut microbiota 
regulates colonic mRNA of Ace2, the receptor for SARS-CoV-2 Infectivity. Hypertension. 2020;76(1):e1-e3. 
PMID: 32426999. PMCID: PMC7379164. doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.15360

8. Zuo T, Liu Q, Zhang F, Lui GC, Tso EY, Yeoh YK, et al. Depicting SARS-CoV-2 faecal viral activity in association 
with gut microbiota composition in patients with COVID-19. Gut. 2021;70:276-284. PMID: 32690600. PMCID: 
PMC7385744. doi: 10.1136/gutjnl-2020-322294

9. Bingula R, Filaire M, Radosevic-Robin N, Bey M, Berthon JY, Bernalier-Donadille A, et al. Desired turbulence? 
Gut-lung axis, immunity, and lung cancer. J Oncol. 2017:5035371. PMID: 29075294. PMCID: PMC5623803. 
doi: 10.1155/2017/5035371

10. Zhou P, Yang XL, Wang XG, Hu B, Zhang L, Zhang W, et al. A pneumonia outbreak associated with a new 
coronavirus of probable bat origin. Nature. 2020;579:270-273. PMID: 32015507. PMCID: PMC7095418. doi: 
10.1038/s41586-020-2012-7

11. Zuo T, Zhang F, Lui GCY, Yeoh YK, Li AYL, Zhan H, et al. Alterations in gut microbiota of patients with COVID-19 
during time of hospitalization. Gastroenterology. 2020;159(3):944-955. PMID: 32442562. PMCID: PMC7237927. 
doi: 10.1053/j.gastro.2020.05.048

12. Gao QY, Chen YX, Fang JY. Novel coronavirus infection and gastrointestinal tract. J Dig Dis. 2020;21:125-126. 
PMID: 32096611. PMCID: PMC7162053. doi: 10.1111/1751-2980.12851

13. Fanos V, Pintus MC, Pintus R, Marcialis MA. Lung microbiota in the acute respiratory disease: from coronavirus 
to metabolomics. J Pediatr Neonat Individ Med. 2020;9(1):e090139.

14. He Y, We Q, Yao F, et al. Gut-lung axis: the microbial contributions and clinical implications. Crit Rev Microbiol. 
2017;43:81-95. PMID: 27781554. doi: 10.1080/1040841X.2016.1176988

15. Pan A, Liu L, Wang C, Guo H, Hao X, Wang Q, et al. Association of public health interventions with the 
epidemiology of the COVID-19 outbreak in Wuhan, China. JAMA. 2020; 323(19):1915-1923. PMID: 32275295. 
PMCID: PMC7149375. doi: 10.1001/jama.2020.6130

16. Schuĳ TJ, Lankelma JM, Scicluna BP, de Sousa e Melo F, Roelofs JJ, et al. The gut microbiota plays a protective 
role in the host defence against pneumococcal pneumonia. Gut. 2016;65(4):575-583. PMID: 26511795. PMCID: 
PMC4819612. doi: 10.1136/gutjnl-2015-309728

17. Pranoti B, Pragya G. Probiotics: an alternative therapeutic strategy for Covid-19. Biosci Biotech Res Asia. 
2020;17(3):499-506. doi: 10.13005/bbra/2853

18. Tian Y, Rong L, Nian W, He Y. Review article: gastrointestinal features in COVID-19 and the possibility of 
faecal transmission. Aliment Pharmacol Ther. 2020;51:843-851. PMID: 32222988. PMCID: PMC7161803. doi: 
10.1111/apt.15731

19. Litao G, Jingjing S, Yu L, Lei Z, Xiaona H, Zhijing Z. Risk Factors for Antibiotic-Associated Diarrhea in Critically 
Ill Patients. Med Sci Monit. 2018;24:5000-5007. PMID: 30020891. PMCID: PMC6067053. doi: 10.12659/
MSM.911308

20. Ianiro G, Murri R, Sciumè GD, Impagnatiello M, Masucci L, Ford AC, et al. Incidence of bloodstream infections, 
length of hospital stay, and survival in patients with recurrent clostridioides difficile infection treated with fecal 
microbiota transplantation or antibiotics: a prospective cohort study. Ann Intern Med. 2019;171:695-702. PMID: 
31683278. doi: 10.7326/M18-3635

21. Looft T, Allen HK. Collateral effects of antibiotics on mammalian gut microbiomes. Gut Microbes. 2012;3:463-
467. PMID: 22825498. PMCID: PMC3466501. doi: 10.4161/gmic.21288

22. Wölfel R, Corman VM, Guggemos W, Seilmaier M, Zange S, Müller MA, et al. Virological assessment of 
hospitalized patients with COVID-2019. Nature. 2020;581(7809):465-469. PMID: 32235945. doi: 10.1038/
s41586-020-2196-x

23. Ganesh ВР, Versalovic J. Luminal conversion and immunoregulation by probiotics. Front Pharmacol. 2015; 
12:6-269. PMID: 26617521. PMCID: PMC4641912. doi: 10.3389/fphar.2015.00269

УДК 616.98:578.834.1COVID-19: 616.24:616.34]-008.87-078
ИЗМЕНЕНИЕ МИКРОБИОМА КИшЕЧНИКА 
У БОЛЬНЫХ с КОРОНАВИРУсНОЙ ИНФЕКЦИЕЙ 
Мишина M. M., Коцарь Е. В., Koчнева Е. В., Почернина M. Г., Селиванов E. В.
Резюме. Целью данной работы было проведение анализа современной литературы по проблемам 

возникновения дисбиоза у больных COVID-19. Определение основных механизмов системного взаи-
модействия между кишечником и легкими, а также изменения микробиоты, которые происходят под 
влиянием коронавирусной инфекции.
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Материал и методы. В процессе написания работы использовали комплексный подбор методов 
исследования: систематизация материала, метод обобщения, методы анализа и синтеза. Для поиско-
вой работы были использованы научные труды в области микробиологии, эпидемиологии и инфекцион-
ных болезней. Рассмотрены данные литературы за последние 2 года (2019-2021 гг.). Описаны резуль-
таты бактериологических исследований  больных с ковидной инфекцией. Полученные данные были 
обработаны с помощью информационно-аналитического и статистически-аналитического методов.

Результаты и выводы. По данным литературных источников, проанализирован комплекс связей 
между кишечником и легкими, который называют «ось кишечник-легкие». Известно, что между двумя 
биотопами непосредственно происходит взаимодействие с участием микрофлоры и ее метаболитов. 
Дисфункция кишечного барьера сопровождается бактериальной транслокацией, при которой бактерии 
из просвета кишечника через систему воротной вены попадают в печень. Также возможен и лимфати-
ческий путь бактериальной транслокации из кишечника в легкие, что объясняет синдром полиорган-
ной недостаточности при коронавирусной инфекции. Вирус COVID-19 способен снижать количество 
рецепторов АСЕ2 желудочно-кишечного тракта, что в свою очередь приводит к нарушению дисбаланса 
кишечника. В то же время инфекционный процесс в легких способствует росту бактерий семейства 
Enterobacteriacae в кишечнике, что также приводит к дисбиотическим расстройствам. Применение про-
биотиков является эффективным средством в комплексном лечении данной инфекции, что облегчает 
общее состояние больных. В процессе лечения важна не только элиминация вируса из организма, но 
и восстановление нормальной микробиоты кишечника после перенесенной инфекции. Использование 
пробиотических препаратов для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией могут существенно 
снизить риск развития дисбактериоза.

Перспективным направлением является разработка новых схем лечения дисбиотичних состояний 
с использованием пробиотиков, эубиотиков, синбиотикив и постбиотикив для возможности предотвра-
щения тяжелых осложнений при ковидний инфекции.

Ключевые слова: коронавирусная инфекция, микробиота кишечника, микробиота легких, дисбио-
тические нарушения.

UDC 616.98:578.834.1COVID-19: 616.24:616.34]-008.87-078
Change of Intestinal Microbiome in Patients with Coronavirus Infection
Mishina M. M., Kotsar O. V., Kochnieva O. V., Pochernina M. H., Selivanov I. V.
Abstract. The purpose of the study was to analyze modern literature on the problems of dysbiosis in pa-

tients with COVID-19, to study the main mechanisms of systemic interaction between the intestine and lungs, 
as well as changes in the microbiota that occur under the influence of coronavirus infection.

Materials and methods. A comprehensive selection of research methods was used for the work: system-
atization of the material, the method of generalization, methods of analysis and synthesis. Scientific works in 
the field of microbiology, epidemiology and infectious diseases were studied. Literature data for the last 2 years 
(2019-2021) were considered. The results of bacteriological studies from patients with COVID infection were 
described. The data obtained were processed using information-analytical and statistical-analytical methods.

Results and discussion. As a result of this work, a complex of connections between intestine and lungs, 
which is called the «intestinal-lung axis», was considered. It is known that the interaction between these two 
biotopes occurs with the participation of microflora and its metabolites. Dysfunction of the intestinal barrier is 
accompanied by bacterial translocation. Bacteria from the intestinal lumen enter the liver through the portal 
vein system. The lymphatic pathway of bacterial translocation from the intestine to the lungs is also possible, 
which causes multiple organ failure syndrome in coronavirus infection. The COVID-19 virus is able to reduce 
the number of ACE2 receptors in the gastrointestinal tract, which leads to an imbalance in the intestines. At the 
same time, the infection process in the lungs promotes the growth of bacteria of the Enterobacteriacae family 
in the intestine, which also leads to dysbiotic disorders. The use of probiotics is an effective tool in the complex 
treatment of this infection, which facilitates the general condition of patients. In the course of treatment, it is 
important not only to eliminate the virus from the body, but also to restore normal intestinal microbiota after an 
infection.

Conclusion. Thus, the use of probiotic drugs for the treatment of patients with coronavirus infection can 
significantly reduce the risk of developing dysbiosis and improve the condition of patients.

A perspective direction is the development of new treatment regimens for dysbiotic conditions using pro-
biotics, eubiotics, synbiotics and postbiotics to prevent the development of severe complications in COVID 
infection.

Keywords: сoronavirus infection, lung microbiome, intestinal microbiome, dysbiosis.
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Некрасова Н. О., Руденко С. Ю., Тихонова Л. В.

ПОСТІНСУЛЬТНА АФАЗІЯ У КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ПОГЛЯДІВ  
НА НЕЙРОФІЗІОЛОГІЮ МОВНОЇ ФУНКЦІЇ

Харківський національний медичний університет, Україна

Мета. Дана робота висвітлює клінічний досвід 
фахівців з різних країн, клінік та неврологічних на-
прямків, для формування актуального погляду на 
нейрофізіологію мовної функції, а також особли-
вості патології, діагностики та лікування афазії, як 
одного з найбільш інвалідизуючих проявів, що су-
проводжують ішемічний інсульт.

Результати. У зв’язку з активним використан-
ням сучасних методів нейровізуалізації при про-
веденні наукових досліджень, з’явилася велика 
кількість нових даних про особливості роботи го-
ловного мозку в нормі і при патології. Зважаючи на 
суттєві недоліки, класична модель функціонування 
такого когнітивного домену, як мова, не просто за-
знала значних змін, а була переглянута практично 
повністю. Тепер вона не обмежується лише рам-
ками двох ключових ділянок – Брока і Верніке, а 
також не ігнорує існування підкоркових структур та 
зв’язків. Вся сукупність структур, що забезпечують 
функцію мовлення, об’єднують у поняття «мов-
ний коннектом». До нього відносять чотири осно-
вних групи асоціативних зв’язків: лобово-скроневі, 
потилично-тім’яні, потилично-скроневі і міжлобові 
(або фронто-фронтальні). Ураження кожної з груп 
має певну симптоматику, яку об’єднують у декіль-
ка типових клінічних патернів. Такий підхід дозво-
ляє клініцистам по-новому поглянути на діагнос-
тику мовних порушень, а також істотно розширити 
терапевтичні можливості в цій області. 

Висновки. Використання діагностичних шкал 
та тестів, нейровізуалізаційних методів, а також бі-
омаркерів когнітивно-афатичного зниження тепер 
спрямовано не тільки на пошук уражених структур 
кори великих півкуль, а й на інтерпретацію клініч-
ної картини у вигляді так званих дисконнекційних 
синдромів, що є наслідком ураження зв’язків у бі-
лій речовині. А терапевтичні та реабілітаційні опції, 
що ґрунтуються на сучасних нейровізуалізаційних 
даних (зокрема, з використанням дифузно-зваже-
ної магнітно-резонансної томографії), дозволяють 
значно покращити ефективність лікування та від-
новлення втрачених функцій. Проте, ця область 
залишається дуже перспективною для подальшо-
го вивчення та проведення більш масштабних на-
укових досліджень.

Ключові слова: афазія, постінсультна афа-
зія, ішемічний інсульт, когнітивні порушення.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом НДР 
«Клініко-інструментальні, нейропластичні та ендо-
теліальні зміни при судинних та травматичних за-
хворюваннях», № держ. реєстрації 0119U002892.

Вступ. Ішемічний інсульт є найбільш інваліди-
зуючим станом серед усіх неврологічних розладів 
[1]. Афазія, як одна з безпосередніх причин інвалі-
дизації, виникає в середньому у 21-37% пацієнтів, 
що перенесли ішемічний інсульт [2]. Вона не тільки 
обмежує комунікацію між лікарем і пацієнтом, але 
і є важливим фактором, що ускладнює збір анам-
незу та інтерпретацію результатів неврологічного 
огляду. Крім того, якість життя хворих з порушен-
нями мови суттєво знижується, вони відчувають 
значні труднощі при взаємодії з соціумом, пере-
стають будувати нові комунікативні зв’язки.

У зв’язку активним використанням сучасних 
методів нейровізуалізації при проведенні наукових 
досліджень, з’явилася велика кількість нових да-
них про особливості роботи головного мозку в нор-
мі і при патології. Зокрема, класична модель функ-
ціонування такого когнітивного домену, як мова, не 
просто зазнала значних змін, а була переглянута 
практично повністю [3]. Це дозволяє клініцистам 
по-новому поглянути на діагностику мовних по-
рушень, а також істотно розширити терапевтичні 
можливості в цій області.

Мета дослідження. Поєднання клінічного до-
свіду фахівців різних країн, клінік та неврологічних 
напрямків, для формування актуального погляду 
на нейрофізіологію мовної функції, а також осо-
бливості патології, діагностики та лікування афазії 
є сучасним та актуальним, що і зумовлює мету да-
ної роботи.

Класична модель  
Брока-Верніке-Ліхтгейма-Гешвінда

Класична модель нейрофізіології мови, на 
якій частково базується і сучасна теорія, засно-
вана переважно на роботах фахівців XIX століт-
тя – П. Брока, К. Верніке та Л. Лихтгейма, а згодом 
(друга половина XX століття) переглянута та допо-
внена американським неврологом Н. Гешвіндом. 
Класична модель певною мірою стала революцій-
ною в галузі нейронаук, так як її основною ідеєю 
є теорія про функціональну спеціалізацію різних 
областей головного мозку (що було вкрай спірним 
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питанням в той час). Зокрема, автори поділяли 
мову як когнітивний домен на дві основні сфери - 
розуміння (сенсорна функція) і відтворення (мото-
рна функція) [4].

Кожній з функцій, згідно з моделлю, відповідає 
певна ділянка на поверхні кори великих півкуль - 
моторна ділянка Брока і сенсорна ділянка Верніке. 
Проблема полягає в тому, що досі не існує єдино-
го загальноприйнятого визначення того, які саме 
структури входять до складу цих областей. Без-
умовно, усереднений варіант – це задня частина 
нижньої лобової звивини для області Брока, і за-
дня частина верхньої скроневої звивини для сен-
сорної області Верніке [5]. 

Завдяки доповненням Гешвінда, деякі нео-
днозначні аспекти оригінальних праць були істотно 
конкретизовані. Він припустив, що звернена усна 
мова спочатку обробляється слуховою корою, а 
потім направляється в область Верніке для за-
безпечення подальшого розуміння почутого. При 
читанні, інформація спочатку потрапляє в зоро-
ву кору, звідти перенаправляється в кору кутової 
звивини, а потім в область Верніке. Після цього, 
при необхідності формування вербальної відповіді 
(або при читанні вголос), інформація перенаправ-
ляється по дугоподібному пучку в область Брока, 
де створюється певна рухова програма, яка потім 
передається на первинну моторну кору (в нижні 
відділи прецентральної звивини), а звідти направ-
ляється до ядер черепних нервів, що забезпечує 
безпосередньо артикуляційний компонент мови. 
Зв’язок між перерахованими структурами (а голо-
вним чином між зонами Брока і Верніке) забезпечу-
ється за допомогою дугоподібного пучка (це одне 
з ключових нововведень, внесених Гешвіндом) [4]. 

Попри загальну думку наукової спільноти [6] 
щодо застарілості класичної моделі, вона продо-
вжує використовуватися як у повсякденній клініч-
ній практиці, так і в сфері медичної освіти. Водно-
час, класична модель має три основних, і що важ-
ливо, істотні недоліки [7]:

1. Обмеження моделі в рамках двох ключо-
вих областей – Брока і Верніке.

2. Відсутність єдиної думки про межі цих об-
ластей.

3. Ігнорування підкіркових структур і зв’язків 
(крім дугоподібного пучка).

Наявність цих недоліків свідчить про те, що 
класична модель втратила насамперед свою клі-
нічну актуальність. Наприклад, при діагностиці та 
лікуванні набутих розладів мови зовсім не врахо-
вуються симптоми, що виникають при ураженні 
структур або зв’язків, що не входять в класичну 
модель (мозочок, таламус та ін.).

Безумовно, класична модель залишається 
основою нашого розуміння того, що таке мова у 

нейрофізіологічному сенсі, проте наука не стоїть 
на місці, і організація цієї системи, а також зв’язків 
всередині неї, виявилися набагато більш складни-
ми, ніж уявлялося спочатку [8].

сучасні уявлення про нейрофізіологію 
мови, або мовний коннектом

Згідно з сучасними літературними даними, до 
так званого мовного коннектому слід відносити чо-
тири основних групи асоціативних зв’язків: лобово-
скроневі, потилично-тім’яні, потилично-скроневі і 
міжлобові (або фронто-фронтальні). Також певну 
роль відіграють променистість таламусу і корково-
підкіркові петлі, що з’єднують кору великих півкуль 
з базальними гангліями, мозочком і стовбуром 
мозку [9]. Далі ми більш детально розглянемо ко-
жен з типів.

Лобово-скроневі зв’язки містять у собі дугопо-
дібний та гачкоподібний пучки, систему волокон 
крайньої капсули і нижній лобово-потиличний пу-
чок. Зокрема, гачкоподібний пучок з’єднує орбі-
тальну і латеральну частини кори лобової частки 
зі скроневим полюсом, передньою частиною кори 
скроневої частки, парагіпокампальною звивиною і 
мигдалиною. Він забезпечує семантичну обробку 
мовної інформації, що було певною мірою підтвер-
джено появою семантичних розладів у пацієнтів, 
яким з тих чи інших причин проводили резекцію 
гачкоподібного пучка [10].

Другий елемент лобово-скроневої групи – це 
система волокон крайньої капсули (в англомов-
ній літературі – EmC або «extreme capsule fiber 
system»). Вона містить в собі пучки, розташовані 
між острівцем (латерально) і огорожею (медіаль-
но). Цей альтернативний шлях пов’язує передньо-
нижню частину лобової частки з корою скроневої 
частки, і забезпечує синтаксичну та семантичну 
обробку мовних даних [11].

Остання складова лобової-скроневої групи - 
це нижній лобово-потиличний пучок. Він пов’язує 
нижню і медіальну частини потиличної частки 
спочатку зі скроневою часткою, а потім з нижньої 
лобовою звивиною і ще декількома зонами кори 
лобової частки. Передбачається, що даний пучок 
також відіграє роль у семантичній обробці [12].

Потилично-тім’яні і потилично-скроневі зв’язки 
містять у собі середній і нижній поздовжні пучки, а 
також вертикальний потиличний пучок. Поздовжні 
пучки з’єднують кору скроневої частки (скроневе 
поле, верхня скронева звивина) з корою потиличної 
частки (вторинна зорова кора), і частково тім’яної 
частки (кутова звивина). За наявними даними, ці 
зв’язки можуть бути важливі для забезпечення 
розуміння мови, або семантичної обробки [13]. 
Вертикальний потиличний пучок, що з’єднує ла-
теральну потилично-скроневу (веретеноподібну) 
звивину з нижньою і верхньою. Передбачається, 
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що він забезпечує вміння будувати граматично 
правильні конструкції, а також здатність рахувати 
[14].

Міжлобові (фронто-фронтальні) волокна 
представлені, здебільшого лобовим косим пуч-
ком, який з’єднує нижні відділи лобової частки з 
пре-супплементарною моторною корою. За дани-
ми авторів [15] цей пучок відіграє основну роль у 
забезпеченні відтворення усної мови, що частко-
во підтверджується результатами сучасних дослі-
джень. Крім перерахованих вище типів довгих асо-
ціативних зв’язків, також важливу роль в обробці 
мови грають і більш короткі волокна, що з’єднують 
сусідні ділянки кори. 

Афазія і її місце в спектрі  
когнітивних порушень

Когнітивні функції – це основа людської сут-
ності та індивідуальності. Коректна робота цієї 
сфери дозволяє нам не просто існувати як живий 
організм, а виконувати свої перш за все людські 
завдання – мислити, працювати, займатися твор-
чістю, інше. У цьому сенсі мова – це найважливі-
ший аспект соціальної взаємодії, і різні порушення 
мови не просто значно знижують якість життя, а 
певною мірою відгороджують людину від соціуму. 

За визначенням, афазія – це набуте порушен-
ня мови, викликане вогнищевим пошкодженням 
головного мозку [16]. Таке визначення дозволяє 
відмежувати афазію від вроджених порушень, ру-
хових мовних розладів (дизартрії, дисфонії, заїкан-
ня та апраксії мови), а також психіатричної патоло-
гії (мутизму, шизофазії, інше).

Ішемічний інсульт є найбільш частою причи-
ною виникнення афазії, вона виникає в середньо-
му у 21-37% пацієнтів, що перенесли ішемічний ін-
сульт [2, 17]. Результати декількох незалежних до-
сліджень показують, що має місце певний зв’язок 
між віком пацієнтів і наявністю у них афазії. Так, 
хворі з афазією, в середньому, старше і мають 
більший ризик її виникнення, при цьому більше 
двох третин ішемічних інсультів трапляється після 
65 років [18].

Серед хворих, що мають один тип афазії, існує 
певна варіабельність у клінічній картині, уражених 
структурах та інших критеріях [19]. 

Тому, на цю мить існує два принципово різ-
них підходи до класифікації афазії. Перший, 
більш традиційний, бере за основу уражені зони 
кори (англійською – region-wise lesion symptom 
mapping – RLSM), а другий, більш інноваційний - 
уражені зв’язки білої речовини (сonnectome lesion-
symptom mapping – CLSM) [20]. Обидва підходи 
можуть застосовуватися в повсякденній клінічній 
практиці, проте друга, коннектом-орієнтована кон-
цепція, має кілька вагомих переваг. Зокрема, вона 
дозволяє знаходити логічне пояснення складним 

атиповим випадкам, і виділяти їх в так звані дискон-
некційні синдроми. Це важливий момент через те, 
що в основі постінсультних афатичних порушень 
лежить не тільки пряме пошкодження кори в меж-
ах певного судинного басейну, але і пошкодження 
субкортикальних волокон білої речовини. Відпо-
відно, дана концепція дозволяє брати до уваги не 
тільки безпосередньо зону інфаркту, а й віддале-
ні ділянки, які хоч і не зазнали ішемії, проте були 
«відключені» за рахунок пошкодження структур бі-
лої речовини [21]. Крім того, описаний підхід також 
враховує певний ступінь індивідуальних біологіч-
них особливостей кожної людини, що за останніми 
даними в два рази підвищує точність прогнозу від-
новлення мовних здібностей [3]. При цьому необ-
хідно мати на увазі, що структури, відповідальні за 
когнітивні функції (в тому числі і мову) мають на-
багато більшу анатомо-фізіологічну варіабельність 
у різних індивідів, ніж структури, що забезпечують 
примітивні функції [3]. Це обумовлено як індивіду-
альною анатомо-фізіологічною варіабельністю, так 
і можливою наявністю якогось атипового вогнища 
основного захворювання (у контексті ішемічного 
інсульту – ішемічного вогнища), або відразу декіль-
кох вогнищ, або присутністю супутньої патології. 
Більш того, варіабельність проявів афазії при іше-
мічному інсульті в рази вище, ніж при нейродеге-
неративних розладах. Саме тому при комплексній 
діагностиці так важливо оцінювати індивідуальний 
патерн мовних порушень для кожного конкретного 
пацієнта. Існує декілька типових клінічних патернів 
постінсультної афазії:

1. Повільна (nonfluent) афазія. За Бостон-
ською класифікацією була відома як «афазія Бро-
ка». Основна відмінна риса даного типу - бідність 
і зайва простота відтворюваної мови. Характерні 
аграматизм і телеграфізм (замість «я пішов на 
футбол з сином», пацієнт може сказати «я пішов 
футбол син»), фонологічні (іноді семантичні) па-
рафазії, неможливість проговорити більш-менш 
довгу послідовність слів, між окремими мовними 
конструкціями виникають тривалі паузи. Мова гі-
пофонічна та інтонаційно не забарвлена [22]. Мо-
жуть зберігатися часто вживані прості фрази («як 
справи», «котра година») і дискурсиви (слова-па-
разити). Характерний TOT-феномен («на кінчику 
язика»), тобто пацієнт може згадати якесь забуте 
слово, якщо нагадати йому перші літери. Крім того, 
порушені письмова мова і повторення, при цьому 
здатність до розуміння зберігається. Якщо попро-
сити пацієнта виконати якусь команду, яка не ви-
магає вербальної комунікації, наприклад, закрити 
очі, то він зможе це зробити [16, 23]. 

Всупереч класичному переконанню, такий 
тип афазії виникає не тільки при ураженні за-
дньої частини нижньої лобової звивини («ділянки 
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Брока»). Ті чи інші елементи можуть проявлятися 
при ураженні верхньої скроневої звивини, надкра-
йової звивини, задньої частини острівцевої частки, 
латеральної частини префронтальної кори, вен-
тральної премоторної кори, пре-супплементарної 
моторної кори [19, 24] і звісно, структур білої ре-
човини, а саме системи міжлобових зв’язків (ло-
бового косого пучка), лобово-скроневих зв’язків 
(передньої частини дугоподібного пучка) і частково 
потилично-скроневих зв’язків (вертикального поти-
личного пучка) [15]. При цьому, якщо мова йде про 
ураження нервових шляхів, то найбільший ступінь 
дефіциту буде спостерігатися в зонах так званого 
«пляшкового горлечка», тобто в тих місцях, де по-
чинається або закінчується певний пучок. 

2. Швидка (fluent) афазія. За Бостонською 
класифікацією була відома як «афазія Верніке». 
При такій афазії первинним дефектом є порушен-
ня сприйняття окремих фонетичних елементів, 
тобто звуків та їх комбінацій. Це клінічно прояв-
ляється у вигляді порушення розуміння мови (як 
усної, так і письмової) при збереженні її швидкості. 
Характерний феномен «відчуження», при якому 
пацієнт не може пов’язати звукову оболонку слова 
з його змістом, при цьому кожен раз один і той же 
звук може сприйматися з різним ступенем варіа-
тивності і викривленості [22]. Усне мовлення від-
носно збережено, пацієнт говорить багато і досить 
швидко, проте розповідь не несе ніякого смислово-
го навантаження («словесна окрошка»). Іноді має 
місце TOT-феномен. Присутня велика кількість па-
рафазій, як правило, семантичних. Іноді характер-
ний феномен ехолалії (пацієнт повторює звернені 
до нього питання, а не відповідає на них) [16, 23]. 

Швидка афазія виникає не тільки при ураженні 
задньої частини верхньої скроневої звивини («ді-
лянки Верніке»), але також і більш передніх її від-
ділів, нижньої скроневої звивини, кутовий звивини, 
передньо-нижнього відділу тім’яної частки, сис-
теми потилично-тім’яних і потилично-скроневих 
зв’язків [15, 19, 24]. При цьому ураження скроне-
вого полюса більше співвідноситься з порушеною 
семантичною обробкою (тобто побудовою логіко-
граматичних зв’язків), а ураження нижньої скро-
невої звивини - з розумінням сенсу слів. Більшість 
наявних на цю мить досліджень показують, що ва-
ріанти «швидкої» афазії характерні для більш літ-
ніх пацієнтів, а варіанти «повільної» афазії - для 
більш молодих [18].

3. Тотальна (глобальна) афазія. Поєднує 
в собі елементи як повільної, так і швидкої афа-
зії – втрачається здатність і до відтворення, і до 
розуміння, і до повторення [16, 23]. Виникає при 
великих інсультах з масивним ураженням лобової 
і скроневої часток, а також білої речовини. Час-
то асоційована з порушенням інших когнітивних 

сфер, а також геміпарезом, гемігіпестезією і гемі-
анопсією. 

4. Провідникова афазія. Особливий варіант, 
що характеризується порушенням здатності до 
повторення, а розуміння і відтворення при цьому 
збережені. Мовлення супроводжується великою 
кількістю парафазій, які хворі не усвідомлюють, а 
отже, не намагаються виправити [16, 23]. Виникає 
при ураженні дугоподібного пучка, часто в області 
кутової та надкрайової звивин. Однак, ураження 
скроневої і тім’яної часток, переважно в області 
задньої частини надкрайової звивини, що не за-
лучають верхню скроневу звивину, також можуть 
супроводжуватися провідниковою афазією [25]. 

5. Аномічна афазія. Характеризується пору-
шенням здатності до називання об’єктів, при збе-
реженні швидкості мови та її розуміння. Пацієнт 
не може підібрати потрібне слово для того, щоб 
назвати той чи інший предмет, у важких випадках 
мова стає «порожньою», тобто у реченнях прак-
тично відсутні будь-які іменники. Аномічна афазія 
не має чіткої локалізації ураження [26]. У разі кор-
кових синдромів, то аномія виникає при ураженні 
кутової звивини, задньої частини верхньої скроне-
вої звивини, частково - надкрайової звивини. Од-
нак, в структурі дисконнекційних синдромів роз-
лади називання можуть зустрічатися при ураженні 
досить великої кількості структур, включаючи скро-
нево- потиличні, скронево-тім’яні, і лобово-скроне-
ві групи зв’язків [19].

Діагностика

Спектр діагностичних можливостей, які вико-
ристовуються для визначення афазії, досить ши-
рокий. Класифікувати їх можна наступним чином:

• Шкали та тести.
• Методи нейровізуалізації.
• Методи лабораторної діагностики (біомар-

кери когнітивно-афатичного зниження).
Найбільш відомі на даний момент діагностичні 

шкали і тести: 
1. Western Aphasia Batery-Revised, WAB-R 

(Західна батарея афазії) – комплексний 
тест, що дозволяє глибоко і якісно оцінити 
всі лінгвістичні компоненти, проте вимагає 
значних тимчасових витрат (понад 90 хви-
лин), додаткової кваліфікації та платних 
матеріалів у вигляді картинок і візуальних 
інструкцій [27]. 

2. Boston Diagnostic Aphasia Examination, 
BDAE (Бостонський тест діагностики афа-
зії) – ще один комплексний тест для оцінки 
всіх лінгвістичних компонентів. Вимагає 
від 90 до 120 хвилин на виконання, додат-
кової кваліфікації, а також матеріали у ви-
гляді картинок і візуальних інструкцій. 
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3. Philadelphia Naming Test, PNT (Філадель-
фійський тест називання) – дозволяє діа-
гностувати розлади називання, швидкості, 
розуміння і повторення. Однак, не залу-
чає сфери читання і письма. Має довгий 
(90 хвилин) і короткий (30 хвилин) варіан-
ти [28]. 

4. Mini linguistic state examination, MLSE – но-
вий тест (2020 рік), спрямований на раннє 
виявлення насамперед первинно прогре-
суючої афазії при нейродегенеративної 
патології, проте підходить і для постінсуль-
тної афазії [29].

5. Aphasia Rapid Test (Швидкий тест на афа-
зію) і Aphasia Bedside Check (Швидке під-
твердження афазії) - скринінгові тести, що 
дозволяють швидко (до 10 хвилин) оціни-
ти мову пацієнта і зафіксувати наявні по-
рушення. Ці тести сучасні (2013 і 2014 рік), 
високочутливі, високоспецифічні, та не ви-
магають додаткової кваліфікації [30].

Найбільш раціональним з точки зору часових 
витрат, рівня специфічності та чутливості буде ви-
користання біля ліжка хворого одного з «швидких» 
тестів, описаних вище, а також однієї з популярних 
«когнітивних» шкал, наприклад MoCA (Montreal 
Cognitive Assessment). Це дозволить провести 
комплексну оцінку когнітивних функцій хворого і 
виявити можливі порушення. Варто відзначити, 
що шкали, розроблені для діагностики афазії, є 
досить стійкими до змін мови, пов’язаних з віком. 
Тому, якщо при проведенні оцінки мови хворого за 
допомогою таких шкал було виявлено якесь відхи-
лення, то воно найімовірніше пов’язане з афазією, 
ніж з віковими змінами мови (age related language 
changes, ARLC) [18].

У контексті афазії, нейровізуалізаційні методи 
(КТ, МРТ) грають лише допоміжну роль. Вони до-
зволяють виявити вогнище основного захворюван-
ня в головному мозку (наприклад, ділянку ішемії 
або інфаркту при ішемічному інсульті), а безпо-
середньо мовні порушення та їх характеристики 
оцінюються клінічно за допомогою перерахова-
них вище тестів. Однак, такий сучасний метод, як 
дифузійно-зважена МРТ (DWI), дозволяє оцінити 
стан зв’язків в підкірковій білій речовині, що є важ-
ливим елементом в діагностиці дисконнекційних 
синдромів [21]. DWI-МРТ враховує певний ступінь 
індивідуальних біологічних особливостей кожної 
людини, що, підвищує точність прогнозу по віднов-
ленню мовлення, і дозволяє знайти логічне пояс-
нення атиповим клінічним випадкам. Зокрема, при 
використанні DWI можна оцінити розміри і товщи-
ну окремих структур білої речовини, наприклад ду-
гоподібного пучка. У дослідженні Forkel і співавто-
рів (2014) була виявлена наступна закономірність 

у хворих, що перенесли ішемічний інсульт: чим 
більший дугоподібний пучок в здоровій півкулі, тим 
краще прогноз по відновленню мовних функцій [3].

Клінічні дані, отримані за допомогою діагнос-
тичних шкал та тестів необхідно підкріплювати 
даними більш об’єктивних методів обстеження. 
Одним з перспективних напрямків у цій галузі є ви-
значення біомаркерів когнітивно-афатичного зни-
ження в сироватці крові, плазмі та лікворі [31]. Їх 
можна розділити на 3 групи:

1. Біомаркери запалення (ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, 
ІЛ-1β,СРБ).

2. Біомаркери оксидативного стресу (8-
OHdG, МДА).

3. Фактори росту (BDNF, ІФР-1).
Біомаркери запалення включають в себе 

в першу чергу клас інтерлейкінів (ІЛ). Це ІЛ-1β, 
ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-10, ІЛ-12, ІЛ-16 і ІЛ-1α. Вони відігра-
ють важливу роль в імунній регуляції та формуван-
ні запальної відповіді. У нормі концентрація цих 
речовин в центральній нервовій системі досить 
низька, проте при пошкодженні (наприклад, тако-
му як ішемічний інсульт) вона істотно зростає. Зо-
крема, було відзначено, що рівні ІЛ-6 в сироватці 
крові, а також ІЛ-1β і ІЛ-10 в лікворі у постінсуль-
тних хворих з когнітивними порушеннями (в тому 
числі з афазією) істотно вище, ніж у таких без ког-
нітивних порушень. Крім того, була виявлена пев-
на кореляція між високими рівнями зазначених 
цитокінів і зниженими результатами при виконанні 
нейропсихологічних тестів (коротка шкала оцінки 
психічного статусу (Mini-Mental State Examination, 
MMSE), Монреальська Когнітивна шкала (Montreal 
Cognitive Assessment, MoCA)) [32]. В дослідженні 
[33] було встановлено, що високі рівні ІЛ-8 свід-
чать про базове когнітивне зниження (в гострому 
періоді), в той час, як ІЛ-12 – про подальше когні-
тивне зниження (в ранньому відновному періоді). 

Інформативним з групи біомаркерів запален-
ня є C-реактивний білок (СРБ). Підвищення його 
концентрації може впливати на когнітивні функції 
(в тому числі мову) шляхом реалізації двох пато-
генетичних механізмів. По-перше, порушується 
функція ендотелію, що знижує активність пролі-
ферації гладком’язових елементів в стінці судин, а 
це своєю чергою сприяє атерогенезу та утворення 
пінистих клітин. Пінисті клітини здатні викликати 
безпосереднє пошкодження нервової тканини, а 
отже, і порушення когнітивних функцій. По-друге, 
високі рівні СРБ активують систему комплемен-
ту, яка запускає каскад реакцій, що деструктив-
но впливають на речовину головного мозку [34]. 
В дослідженні [35]. було встановлено, що при 
концентрації СРБ вище 30,35 мг/л ризик виникнен-
ня когнітивних порушень істотно зростає (чутли-
вість ~ 80,42%).
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Біомаркери оксидативного стресу, а саме 8-гід-
роксидезоксигуанозин (8-OHdG) і малондіальдегід 
(MDA), також можуть бути пов’язані з когнітивно-
афатичним зниженням. Причому 8-OHdG корелює 
з порушеннями, що з’являються в перший місяць 
після інсульту [36], а МDA не має такої часової за-
лежності [37]. 

Наступна група біомаркерів – це фактори рос-
ту. Найбільш перспективною речовиною є нейро-
трофічний фактор мозку (BDNF), який залучений 
в процеси нейропластичності після перенесеного 
ішемічного інсульту. Причому концентрація речо-
вини в крові знижується при пошкодженні нерво-
вої тканини, і саме його низькі рівні асоційовані з 
когнітивно-афатичним зниженням (позитивна ко-
реляція з даними MMSE) [38]. Наступний біомар-
кер з цієї групи - інсуліноподібний фактор росту - 
1 (ІФР-1), високі концентрації якого асоційовані з 
кращим відновленням втрачених функцій, і більш 
сприятливим прогнозом. У тому числі прогноз по 
відновленню мовних функцій частково залежить і 
від базового рівня ІФР-1 в гострому періоді ішеміч-
ного інсульту [39].

Лікування та реабілітація хворих 
з афазією

Відновлення мовних функцій є частиною за-
гального процесу реабілітації постінсультних паці-
єнтів і проводиться в комплексі з корекцією інших 
порушень [22]. Можливості відновлення мовного 
дефекту залежать від великої кількості факторів. 
Це локалізація і розміри інфаркту, наявність су-
путньої патології, дегенеративно-атрофічних змін, 
стать і вік пацієнта, його преморбідний когнітивний 
рівень, а також різні соціальні обставини: побутові 
умови, підтримка родичів, доступність засобів реа-
білітації, інше [40]. 

Комплексний підхід до лікування хворих з по-
стінсультною афазією, містить у собі кілька скла-
дових. Це логопедична терапія, когнітивно-по-
ведінкова терапія, лікувальна фізкультура, і фар-
макологічна підтримка, причому для досягнення 
найкращого ефекту, стратегія лікування повинна 
охоплювати всі ці методи [22].

Мовна логопедична терапія (speech-language 
therapy, SLT) є золотим стандартом і невід’ємною 
частиною лікування афазії. Вона являє собою 
комплекс вправ, спрямованих на корекцію пору-
шень, пов’язаних з різними мовними компонента-
ми (фонологічним, семантичним, інше). Результат 
такої терапії визначають своєчасність, регуляр-
ність, системність, а також динамічний підбір на-
вантажень з урахуванням зворотного зв’язку, що 
формується в ході занять [17]. При цьому важливо 
створювати максимально стимулюючі умови для 
спонтанного відновлення мови – як в рамках ло-

гопедичних занять, так і під час звичайної повсяк-
денної активності [22]. Для SLT справедлива теза 
«чим раніше-тим краще», тобто необхідно почи-
нати інтенсивну терапію якомога раніше (в перші 
три місяці після інсульту), так як в подальшому 
ефективність реабілітаційних заходів значно зни-
жується. У сучасних дослідженнях з використан-
ням фМРТ було показано, що SLT допомагає не 
тільки відновлювати нормальну роботу нейронів, 
але і дозволяє будувати нові нейрональні зв’язки. 
Це свідчить про те, що ступінь відновлення пору-
шених мовних функцій залежить, по-перше, від не-
йропластичності і нейрореактивності тканини, що 
оточує ядро інфаркту, тобто зони так званої «іше-
мічної напівтіні», і по-друге, від функціональної ре-
організації ділянок, розташованих в недомінантній 
півкулі симетрично вогнищу інфаркту [41]. Зокре-
ма, Forkel і співавтори. (2014) виявили наступну 
закономірність: чим більший за розмірами дугопо-
дібний пучок в здоровій півкулі, тим краще прогноз 
по відновленню мовних функцій [3]. 

Медикаментозна терапія постінсультної афа-
зії є скоріше додатковим підтримуючим елемен-
том, ніж основним методом лікування. Найбільш 
перспективним в контексті збільшення реабіліта-
ційного потенціалу, вважається вплив на нейро-
медіаторні системи (холінергічну, глутаматергічну, 
серотонінергічну) з метою стимуляції нейрональ-
ної активності в зазначених вище зонах («ішеміч-
ної напівтіні» і певних ділянках в недомінантній 
півкулі).У ряді досліджень показана певна ефек-
тивність інгібіторів холінестерази, антидепресан-
тів з групи селективних інгібіторів зворотного захо-
плення серотоніну (СІЗЗС), антагоністів N-метіл-D-
аспартат-рецепторів (NMDA-рецепторів). Зокрема, 
застосування донепезилу, інгібітора холінестерази 
(ІХЕ), у пацієнтів з постінсультною афазією спри-
яло поліпшенню відновлення спонтанного мов-
лення, а також показників розуміння і називання. 
СІЗЗС покращують мовні здібності за рахунок 
зменшення тривоги і депресії, а також сприяють 
більшій залученості пацієнта в процес реабілітації. 
А антагоністи NMDA рецепторів зменшують екс-
айтотоксичність, тобто гіперактивація глутаматних 
рецепторів, що має доведену ефективність у від-
строченій терапії постінсультної афазії [40].

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. У роботі надано актуальний погляд 
світової наукової спільноти на нейрофізіологію 
мовної функції, а також особливості патології, 
діагностики та лікування афазії, як одного з най-
більш інвалідизуючих проявів, що супроводжу-
ють ішемічний інсульт. Ця область і надалі зали-
шається перспективою для подальшого вивчен-
ня та проведення більш масштабних наукових  
досліджень.
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Резюме. Цель. Данная работа освещает клинический опыт специалистов из различных стран, кли-

ник и неврологических направлений, для формирования актуального взгляда на нейрофизиологию ре-
чевой функции, а также особенности патологии, диагностики и лечения афазии, как одного из наиболее 
инвалидизирующих проявлений, сопровождающих ишемический инсульт.
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Результаты. В связи с активным использованием современных методов нейровизуализации при 
проведении научных исследований, появилось большое количество новых данных об особенностях 
работы головного мозга в норме и при патологии. Учитывая существенные недостатки, классическая 
модель функционирования такого когнитивного домена, как речь, не просто претерпела значительные 
изменения, а была пересмотрена практически полностью. Теперь она не ограничивается лишь рам-
ками двух ключевых участков – Брока и Вернике, а также не игнорирует существование подкорковых 
структур и связей. Всю совокупность структур, обеспечивающих функцию речи, объединяют в понятие 
«речевой коннектом». К нему относят четыре основных группы ассоциативных связей: лобно-височные, 
затылочно-теменные, затылочно-височные и межлобные (или фронто-фронтальные). Поражение ка-
ждой из групп проявляется определенной симптоматикой, которую объединяют в несколько типичных 
клинических паттернов. Такой подход позволяет клиницистам по-новому взглянуть на диагностику ре-
чевых нарушений, а также существенно расширить терапевтические возможности в этой области. 

Выводы. Использование диагностических шкал и тестов, нейровизуализационных методов, а также 
биомаркеров когнитивно-афатического снижения теперь направлено не только на поиск пораженных 
структур коры больших полушарий, но и на интерпретацию клинической картины в виде так называе-
мых дисконнекционных синдромов, которые являются следствием поражения связей в белом веществе. 
А терапевтические и реабилитационные опции, основанные на современных нейровизуализационных 
данных (в частности, с использованием диффузно-взвешенной магнитно-резонансной томографии), 
позволяют значительно улучшить эффективность лечения и восстановления утраченных функций. Тем 
не менее эта область остается очень перспективной для дальнейшего изучения и проведения более 
масштабных научных исследований.

Ключевые слова: афазия, постинсультная афазия, ишемический инсульт, когнитивные наруше-
ния.

UDC 616.831-005.1-06:616.89-008.434.5-07-08
Post-Stroke Aphasia in the Context of Modern Views 
on the Neurophysiology of Speech Function
Nekrasova N. O., Rudenko S. Yu., Tykhonova L. V.
Abstract. The purpose of the study is to highlight the clinical experience of specialists from various coun-

tries, clinics and neurological specialties, in order to form an up-to-date review of the speech function neu-
rophysiology, as well as the features of pathology, diagnosis and treatment of aphasia, as one of the most 
disabling symptoms accompanying ischemic stroke. 

Results. The speech function does not only limit communication options between doctor and patient, but 
it is also an important factor that makes it difficult to collect anamnesis and interpret the results of a neuro-
logical examination. In addition, the quality of life of patients with speech disorders is significantly reduced, 
they experience remarkable difficulties in interacting with society, and they stop building new communication 
connections.

Taking into account the intensive use of modern neuroimaging methods in scientific studies, a large 
amount of new data has appeared about the brain functioning in normal and pathological conditions. Due to 
significant disadvantages, the classical model of the functioning of such a cognitive domain as speech has not 
just undergone significant changes, but has been almost completely revised. Now, it is not limited only by the 
two key regions – Broca and Wernicke, and also does not ignore the existence of subcortical structures and 
connections. The whole set of structures that provide the speech functioning is combined into the concept of 
«speech connectome». It includes four main groups of associative connections: frontotemporal, occipito-pari-
etal, occipito-temporal and fronto-frontal. The lesion of each of the groups is manifested by certain symptoms, 
which are combined into several typical clinical patterns. This approach allows clinicians to take a fresh look at 
the diagnosis of speech disorders, as well as significantly expand therapeutic opportunities in this area. Usage 
of diagnostic scales and tests, neuroimaging methods, as well as biomarkers of cognitive-aphasic decline 
is now focused not only on finding the affected structures of the cerebral cortex, but also at interpreting the 
clinical picture in the form of so-called disconnection syndromes, which is the result of lesions of the neural 
pathways in the white matter. 

Conclusion. Speech-language therapy remains the gold standard and an integral part of the treatment 
of aphasia, and the use of drugs is mainly focused on modulating the work of various neurotransmitter sys-
tems. But therapeutic and rehabilitation options based on modern neuroimaging data (in particular, using 
diffusion-weighted magnetic resonance imaging) can significantly improve the effectiveness of treatment and 
functional recovery. However, this area remains very promising for further study and more extensive scientific 
research.

Keywords: aphasia, poststroke aphasia, ischemic stroke, cognitive impairment.
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Мета – огляд зарубіжних та вітчизняних літе-
ратурних джерел, які присвячені актуальній про-
блемі сучасної стоматології – лікуванню запальних 
захворювань тканин пародонта: гінгівіту та паро-
донтиту за останні 10 років. Комплексний підхід до 
їх лікування передбачає призначення значної кіль-
кості фармакотерапевтичних препаратів. Терапев-
тичні невдачі та ятрогенні ускладнення привели 
до того, що на сьогодні у всьому світі значно зріс 
інтерес лікарів і населення до лікарських засобів 
рослинного походження.

Матеріал та методи. Теоретичний аналіз 
доступної вітчизняної та закордонної спеціальної 
літератури за період з 2011 по 2021 р. У ході робо-
ти застосовано методи сучасного інформаційного 
пошуку, логічний та узагальнення. 

Результати. Проведеним аналізом інформа-
ційних джерел про використання рослинних екс-
трактів в стоматології як самостійно, так і у складі 
лікувально-профілактичних засобів встановлено, 
що сучасний асортимент фітопрепаратів на фар-
мацевтичному ринку України в певній мірі обмеже-
ний. Відмічена поява нових рослинних зборів, які 
пройшли апробацію в умовах експериментальної 
патології і вимагають доказової клінічної бази. До 
складу рослинних препаратів, що використовують-
ся для лікування запальних захворювань пародон-
та, входять вітаміни, біологічно-активні речовини, 
глікозиди, алкалоїди, в зв’язку з чим їм притаман-
ний широкий спектр дії: антисептичної, протиза-
пальної, регенеруючої, кровозупинної, антиокси-
дантної. Узагальнені дані щодо фітопрепаратів, 
які найчастіше застосовуються: екстракти ромаш-
ки, календули, звіробою, подорожника, каланхое, 
алое, евкаліпта, деревію, кропиви, аїру і рослинні 
збори. Розглянуті фітопрепарати, в основному, ре-
комендувалися для місцевого лікування захворю-
вань пародонта у вигляді засобу для догляду за зу-
бами, ополіскувача для ротової порожнини, гелю, 
жувальної гумки, бальзаму для ясен. Відмічено 
також широкий спектр дії засобів загального впли-
ву на організм, а саме зеленого чаю, унікального 
комплексу «Ресверазин». 

Заключення. На основі проведеного аналізу 
літератури можна зробити висновок, що накопиче-
ні експериментальні та клінічні дані про лікувальні 

властивості рослин доводять перспективність їх 
використання в комплексному лікуванні запальних 
захворювань пародонта. Майбутні дослідження є 
обов’язковими для дотримання принципів науко-
вої доказовості по відношенню до ефективності та 
безпечності фітопрепаратів. 

Ключові слова: фітопрепарати, гінгівіт, паро-
донтит, лікування запальних захворювань паро-
донту.

 
Вступ. Проблема лікування запальних захво-

рювань пародонта займає одне з провідних місць 
в практичній стоматології. Це пояснюється, перш 
за все, високою поширеністю цих захворювань у 
світі та Україні, зокрема. За даними ВООЗ (2019) 
у пацієнтів віком від 35 до 44 років захворювання 
пародонта діагностуються у 65,0 – 98,0% випадків 
[1]. Мультифакторна етіопатогенетична модель за-
пальних захворювань тканин пародонта пояснює 
комплексний підхід до їх лікування, який перед-
бачає призначення значної кількості фармакоте-
рапевтичних препаратів. Однак, лікарі-пародонто-
логи все частіше відзначають випадки неперено-
симості ліків, а також резистентності захворювань 
пародонта до медикаментозного лікування. Окрім 
цього, останнє у частини хворих призводить до 
порушення імунного статусу, потенціює розвиток 
алергічних і дисбіотичних реакцій [2, 3, 4]. 

Терапевтичні невдачі та ятрогенні ускладнен-
ня привели до того, що на сьогодні у всьому світі 
значно зріс інтерес лікарів і населення до лікар-
ських засобів рослинного походження [5]. Цю за-
цікавленість можна пояснити багатьма існуючими 
перевагами фітопрепаратів перед синтетичними 
препаратами. Вони рідко викликають алергічні ре-
акції, до них не розвивається адаптація макро- і 
мікроорганізму, вони малотоксичні. Майже кожна 
рослина має широкий діапазон лікувальних влас-
тивостей. Наявність у складі більшості рослинних 
препаратів біологічно активних речовин, мікроеле-
ментів дозволяє застосовувати їх для профілакти-
ки і лікування стоматологічних захворювань.

Мета роботи – аналіз даних електронних та 
друкованих джерел, які висвітлюють застосування 
лікарських препаратів рослинного походження для 
лікування запальних захворювань пародонта. 
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Матеріал та методи дослідження. Прове-
дено теоретичний аналіз доступної вітчизняної 
та закордонної спеціальної літератури за період з 
2011 по 2021 р. У ході роботи застосовано методи 
сучасного інформаційного пошуку, логічний та уза-
гальнення. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Як свідчать дані літератури, дослідження власти-
востей лікарських рослин, створення нових фіто-
засобів активно продовжується і дотепер. Діючі ре-
човини рослинних препаратів здатні забезпечити 
вищезгаданий комплексний підхід в лікуванні за-
пальних захворювань пародонта [6, 7, 8].

Як відомо, у випадку одночасного застосуван-
ня як мінімум двох препаратів можлива взаємодія 
ліків. При збільшенні кількості медикаментів, які 
приймає пацієнт, ризик виникнення реакцій між лі-
ками суттєво підвищується. Так, при використанні 
водночас 2 препаратів ризик складає близько 6%, 
5-50%. Одним із способів уникнути поліпрагмазії є 
призначення комплексних препаратів. Це стосу-
ється як традиційних, так фітотерапевтичних за-
собів [9]. Враховуючи зазначене, продовжуються 
пошуки нових, більш ефективних лікувальних за-
собів.

Ефективність комплексу рослинних засобів 
значно вища в порівнянні з однією лікарською рос-
линою. Тому, при лікуванні різних стоматологічних 
захворювань, в тому числі і захворювань пародон-
та, доцільно використовувати збори [10]. За вико-
ристання в терапевтичній стоматології лікарських 
зборів свідчить їх здатність впливати не на одну, 
а на декілька патогенетичних ланок запальної 
реакції в тканинах ротової порожнини. Це забез-
печує фармакологічний вплив комплексу різних 
біологічно активних сполук [4]. Слід зауважити, що 
складання зборів потребує знань не тільки етіоло-
гії, патогенезу та клініки захворювання, але також і 
характеристики лікарських рослин [11].

В літературних джерелах згадується значна 
кількість рослинних зборів. Проведені досліджен-
ня підтвердили перспективність використання 
стоматологічного протизапального рослинного 
збору «Дентафіт» [12]. В процесі дослідження він 
стабільно пригнічував розвиток запальної реакції 
впродовж всього терміну спостереження. За вміс-
том у складі трави причепи, квітів ромашки, коре-
ня солодки, листя евкаліпта прутоподібного він є 
аналогом відомого збору «Елекасол», що викорис-
товується в оториноларингології, а також для ліку-
вання запальних захворювань ротової порожнини. 
Але перевищує його за своєю протиексудативною 
активністю на більш, ніж 10%. 

Доведеною є корисність застосування в ліку-
ванні захворювань пародонта комплексних препа-
ратів на рослинній основі «Стоматофіт» (Фітофарм 

Кленка, Польща), «Стоматоклин» (ГНЦЛС, Укра-
їна), «Фітодент» (АО «Ефект», Україна) [13,14]. 
«Стоматофіт» є багатокомпонентним рослинним 
препаратом для полоскання ротової порожнини з 
протизапальною, антибактеріальною, анестезую-
чою, що сприяє загоєнню дією. Представляє со-
бою екстракт із суміші лікарської сировини: кори 
дуба (13 г); квіток ромашки (13 г); листя шавлії 
(13 г); трави арніки (6,5 г); трави чебрецю звичай-
ного (6,5 г); трави м’яти перцевої (6,5 г); кореневи-
ща лепехи (6,5 г).

Дія препарату «Стоматоклін» обумовлена лі-
кувальним ефектом компонентів, що входять до 
його складу: суміші рідких екстрактів кореневища 
аїру і бадану, кореневища з корінням дягеля і родо-
вика, квіток календули і ромашки лікарської, трави 
комірника, пелюсток троянди, спирту етилового 
40%-го. Біологічно активні речовини компонентів 
препарату сприяють усуненню місцевого запаль-
ного процесу, створюють оптимальні умови для 
посилення і прискорення загоєння пошкоджених 
тканин порожнини рота, мають антисептичні, зне-
заражувальні, кровоспинні і болезаспокійливі влас-
тивості, а також надають антимікробну дію на па-
тогенну мікрофлору. Результати експерименталь-
ного дослідження антибактеріальної активності 
фітозасобів «Стоматофіт» і «Стоматоклін» in vitro 
методом посіву досліджуваних мікроорганізмів на 
рідке середовище з наступним висівом на щільне 
живильне середовище показали, що досліджувані 
препарати мають виражену антимікробну дію [15]. 
Причому, вітчизняний препарат «Стоматоклін» не 
поступається закордонному препарату «Стомато-
фіт» і може бути рекомендований як лікувальний 
і профілактичний засіб в комплексному лікуванні 
захворювань пародонту.

Відомо, що рослини – джерело рослинних і 
ефірних олій. Рослинні олії видобувають з ядер, 
насіння і плодів рослин методом холодного пресу-
вання або настоюванням. Далі олії ретельно філь-
труються без застосування високих температур. 
Така технологія зберігає всі корисні якості і цінні 
властивості вітамінів. Необхідним вимогам, що ви-
суваються до лікарських засобів при лікуванні за-
хворювань пародонта, відповідають в тому числі і 
ефірні олії лікарських рослин (евкаліпту, гвоздики 
та ін.). Олійні та спиртові екстракти, які надають 
бактерицидну дію по відношенню до стафілококів, 
стрептококів, кишкової та синьогнійної палички, 
проявляють ще і фунгіцидну активність. 

Результати проведеного доклінічного дослі-
дження безпечності та специфічної протизапальної 
активності нового стоматологічного гелю на основі 
ефірних олій чайного дерева і евкаліпту та хондрої-
тину сульфату продемонстрували наявність знач-
ної антиексудативної дії стоматологічного гелю з 
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концентрацією хондроїтину сульфату 1%, ефірних 
олій евкаліпту і чайного дерева по 2% [16]. Ефір-
на олія чайного дерева проявляє антисептичну, 
протизапальну, протигрибкову, імуностимулюючу, 
аналгезивну активність. Ефірна олія евкаліпта во-
лодіє високою бактерицидною, дезодоруючою та 
протизапальною дією. Активність розробленого 
стоматологічного гелю в 1,5 разів вища за дію пре-
парату порівняння «Метрогіл Дента». Досліджен-
ня загальнотоксичних властивостей цього гелю 
дозволяє віднести його до класу відносно нешкід-
ливих речовин. Результати дослідження гострої 
подразнювальної дії довели, що гель не викликає 
подразнення шкіри.

З метою оптимізації комплексного лікування 
захворювань тканин пародонту у курців окрім за-
гальноприйнятої методики, автори застосовували 
аплікації в ясенній ділянці озонованою обліпиховою 
олією і полоскання порожнини рота 0,1% розчином 
мірамістину [17]. З метою посилення лікувально-
го ефекту хворим рекомендували ротові ванночки 
з обліпиховою олією, збагаченою киснем, і зубну 
пасту «Parodontax». У результаті застосування за-
пропонованого лікувального середника в курців, 
хворих на хронічний генералізований пародонтит І 
ступеня важкості, автори спостерігали стабілізацію 
результатів відносно безпосередніх даних та через 
6 і 12 місяців після лікування. Найкращим був ста-
лий результат у групі колишніх курців, хворих на 
хронічний генералізований пародонтит, у різні тер-
міни дослідження. Покращення результатів засто-
сування запропонованого лікувального середника 
підтверджує пародонтопротекторні властивості об-
ліпихової олії та бактеріологічну дію озону.

Автори бальзаму для ясен нагадують про те, 
що лікування запальних захворювань пародонта 
повинно проводитися комплексно, цілеспрямова-
но, максимально індивідуально [18]. Для досяг-
нення кращих результатів в процесі лікування за-
хворювань тканини пародонта необхідно поряд з 
основним лікуванням проводити індивідуальну гігі-
єну ротової порожнини з використанням різних за-
собів оральної гігієни. Бальзам для ясен «DiaDent» 
був розроблений для використання у осіб, хворих 
на цукровий діабет з метою покращення гігієни ро-
тової порожнини і стабілізації гігієнічного та паро-
донтологічного статусів. До складу бальзаму вхо-
дять наступні активні компоненти: біосол, бетаїн, 
фітоконцентрат ехінацеї, метилсаліцилат і ментол, 
які надають очищаючу, протизапальну, кровозу-
пинну, протинабрякову дії на мʼякі тканини порож-
нини рота. Бальзам використовувався пробантами 
самостійно 2 рази на день (вранці та ввечері) про-
тягом 30 днів. Повторні огляди проводилися що-
тижнево. Клінічно підтверджено вищезгадану дію 
бальзаму за допомогою отриманих результатів 
цифрових показників індексів (індекси кровоточи-

вості, РМА, Гріна-Вермільйона). Слід зазначити, 
що використання бальзаму рекомендується для 
лікування запальних захворювань пародонту як 
особам, хворим на цукровий діабет, так і особам 
без загальної супутньої патології, з метою досяг-
нення більш ефективних результатів лікування. 

Л.І Шульга сповіщає про розробку нового рос-
линного лікарського препарату у вигляді комплек-
сної настойки з кореневищ та коренів родовика, 
кореневищ аїру, коренів солодки для місцевого 
застосування [6]. Раніше була визначена його ан-
тимікробна активність, а надалі – і антигрибкова. 
Поєднання цих двох властивостей дозволяє змен-
шити негативні наслідки антимікробної терапії і 
підвищити ефективність лікування.

За сталою думкою низки дослідників лікування 
запальних захворювань пародонту повинно бути 
комплексним. Комплексне лікування захворювань 
пародонта передбачає і загальне лікування. Ува-
гу дослідників привернув унікальний натуральний 
комплекс «Ресверазин» через широкий діапазон 
фармакологічної дії, низької токсичності та віднос-
ної безпеки [19]. Склад препарату «Ресверазин»: 
150 мг ресвератрола, 100 мг екстракту вина і 50 мг 
екстракту кісточок винограду. Пацієнтам призна-
чали препарат «Ресверазин» по 1 капсулі 2 рази 
на день після прийому їжі, запиваючи достатньою 
кількістю питної води. Курс лікування складав 2 мі-
сяці. Препарат містить органічні кислоти, поліфе-
ноли, які надають антиоксидантну, протизапальну 
дію, попереджують агрегацію тромбоцитів і покра-
щують ліпідний метаболізм та мінерали, які здатні 
підвищувати активність антиоксидантної системи 
захисту шляхом каталізу антиоксидантних фер-
ментів. Екстракт кісточок винограду містить анто-
цианідіни, катехіни та проантоцианідіни В, які на-
дають антиоксидантну, протизапальну, імунности-
мулюючу, вазодилятаційну, нейропротекторну дії 
[20].

Подібна тенденція зростаючого інтересу до 
використання традиційної фітотерапії поряд з син-
тетичними сучасними ліками в пародонтології про-
стежується і в зарубіжній науковій літературі [21, 
22, 23, 24]. 

Незважаючи на те, що пародонтальні патогени 
є вирішальним компонентом етіопатогенезу паро-
донтиту, з’являється все більше даних, що свідчать 
про те, що оксидативний стрес відіграє ключову 
роль у виникненні та прогресуванні цього захворю-
вання. В зв’язку з цим, серед вимог до властивос-
тей лікувальних препаратів окрім протимікробних, 
протизапальних, чільне місце відводиться анти-
оксидантним властивостям. Важливим джерелом 
поліфенольних антиоксидантів серед лікувальних 
трав слугує зелений чай [25]. Найкорисливішими 
поліфенольними компонентами листя зеленого 
чаю є катехіни. 
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Відомо, що у тімохінона, головного активно-
го компонента Nigella sativa, в числі дуже цінних 
біомедичних властивостей важливе місце посідає 
антиоксидантну дія. У кількох дослідженнях вивча-
лася фармакологічна дія тімохінона при лікуванні 
захворювань порожнини рота, але його потенційна 
роль в пародонтальній терапії та регенерації ще 
повністю не визначена [26].

В літературних джерелах дуже часто наво-
дяться згадки про куркумін, що являє собою біоак-
тивний поліфенол, екстрагований з Curcuma longa. 
Відомо, що саме куркумін є одним з найбільш ви-
вчених антиоксидантних лікарських рослин. Кілька 
досліджень оцінили ефективність куркуміна при 
захворюваннях пародонту і продемонстрували 
еквівалентну або навіть більш високу ефектив-
ність куркуміна в порівнянні із звичайно викорис-
товуваними засобами для лікування пародонтиту, 
наприклад, такими як хлоргексидин [27]. Куркумін 
використовувався в дослідженнях, пов’язаних з лі-
куванням пародонтиту, в формі розчину, чіпа, гелю 
і капсули [28]. 

Трав’яні препарати у вигляді засобу для до-
гляду за зубами, ополіскувача для ротової порож-
нини, гелю і жувальної гумки оцінювалися при гін-
гівіті за певними показниками, включаючи індекс 
зубного нальоту, індекс кровоточивості, мікробне 
число [29]. Гранат, алое, зелений чай і місвак отри-
мали безліч доказів їх ефективності при гінгівіті: 
зменшення запального процесу і кровоточивості 
ясен, інгібування утворення зубного нальоту і по-
ліпшення різних показників гігієни ротової порож-
нини. Деякі склади рослинних зборів, такі як Три-
фала, також були значно ефективні при лікуванні 
ускладнень гінгівіту. Дослідження підтверджують 

ефективність і безпечність декількох лікарських 
рослин від гінгівіту; однак по деяким рослинам не-
має достатніх доказів через недостатню кількість 
клінічних випробувань. Таким чином, майбутні до-
слідження є обов’язковими для подальшого під-
твердження ефективності цих лікарських рослин.

Слід зазначити, що до сьогоднішнього дня 
більшість фітопрепаратів у Європі використову-
вались на основі лише емпіричних знань. Проте, 
в кінці ХХ сторіччя були введені принципи дока-
зової медицини. Доказова медицина висуває нові 
вимоги до фітотерапії. Сьогодні претендувати на 
звання рекомендованого клінічними рекомендаці-
ями, протоколами та алгоритмами фітопрепарату 
може дуже обмежена кількість лікарських засобів. 
Це пов’язано з тим, що в рандомізованих клінічних 
випробуваннях вивчається ефективність тільки 
тих стандартизованих рослинних екстрактів, кіль-
кісний і якісний склад яких залишається незмінним 
незалежно від року, місяця або дня виробництва 
[30]. Дотримання принципів наукової доказовості 
щодо ефективності і безпечності фітопрепаратів 
передбачає проведення масштабних клінічних до-
сліджень належного дизайну, що дозволяють отри-
мати статистично достовірні порівняльні дані.

Заключення та перспективи подальших 
досліджень. На основі проведеного аналізу літе-
ратури можна зробити висновок, що накопичені 
експериментальні та клінічні дані про лікувальні 
властивості рослин доводять перспективність їх 
використання в комплексному лікуванні запальних 
захворювань пародонта. Майбутні дослідження є 
обов’язковими для дотримання принципів науко-
вої доказовості по відношенню до ефективності та 
безпечності фітопрепаратів. 
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УДК 616.314.17-002-085:615.322
ФИТОПРЕПАРАТЫ В КОМПЛЕКсНОМ ЛЕЧЕНИИ 
ВОсПАЛИТЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА 
Салюк О. Д, Герасимчук П. Г., Зайцев Л. А., Самойленко И. И., 
Харченко А. И., Якутович О. Ю., Миончинский Д. А.
Резюме. Цель – обзор зарубежных и отечественных литературных источников, посвященных ак-

туальной проблеме современной стоматологии – лечению воспалительных заболеваний тканей паро-
донта: гингивита и пародонтита за последние 10 лет. Комплексный подход к лечению предусматривает 
назначение значительного количества фармакотерапевтических препаратов. Терапевтические неудачи 
и ятрогенные осложнения привели к тому, что сегодня во всем мире значительно вырос интерес врачей 
и населения к лекарственным средствам растительного происхождения.

Материал и методы. Теоретический анализ доступной отечественной и зарубежной специальной 
литературы за период с 2011 по 2021 В ходе работы применены методы современного информацион-
ного поиска, логический и обобщения.

Результаты. Проведенным анализом информационных источников об использовании раститель-
ных экстрактов в стоматологии как самостоятельно, так и в составе лечебно-профилактических средств 
установлено, что современный ассортимент фитопрепаратов на фармацевтическом рынке Украины в 
определенной степени ограничен. Отмечено появление новых растительных сборов, прошедших апро-
бацию в условиях экспериментальной патологии, которые требуют доказательной клинической базы. В 
состав растительных препаратов, используемых для лечения воспалительных заболеваний пародон-
та, входят витамины, биологически активные вещества, гликозиды, алкалоиды. Поэтому им присущ 
широкий спектр действия в отношении антисептической, противовоспалительной, регенерирующей, 
кровоостанавливающей, антиоксидантной активности. Обобщенные данные по фитопрепаратам, кото-
рые чаще всего применяются: экстракты ромашки, календулы, зверобоя, подорожника, каланхоэ, алоэ, 
эвкалипта, тысячелистник, крапивы, аира и растительные сборы. Рассмотренные фитопрепараты, в 
основном, рекомендовались для местного лечения заболеваний пародонта в виде средства для ухода 
за зубами, ополаскивателя для полости рта, геля, жевательной резинки, бальзама для десен. Отмечен 
также широкий спектр действия средств общего воздействия на организм, а именно зеленого чая, уни-
кального комплекса «Ресверазин».

Заключение.На основе проведенного анализа литературы можно сделать вывод, что накопленные 
экспериментальные и клинические данные о лечебных свойствах растений доказывают перспектив-
ность их использования в комплексном лечении воспалительных заболеваний пародонта. Будущие ис-
следования являются обязательными для соблюдения принципов научной доказательности в отноше-
нии эффективности и безопасности фитопрепаратов. 

Ключевые слова: фитопрепараты, гингивит, пародонтит, лечение воспалительных заболеваний 
пародонта.
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Application of Plant-Based Preparations in a Comprehensive Treatment 
of Inflammatory Periodontal Diseases 
Saliuk O. D., Gerasimchuk P. H., Zaitsev L. O., Samoilenko I. I., Kharchenko A. I., 
Yakutovych О. Yu., Mionchynsky D. O.
Abstract. In this article the review of foreign and domestic literary sources, which are devoted to the actu-

al problem of modern dentistry – the treatment of inflammatory diseases of periodontal tissues: gingivitis and 
periodontitis are presented. The complex approach to their treatment involves the appointment of a significant 
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amount of pharmacotherapeutic drugs. Therapeutic failures and iatrogenic complications have led to the fact 
that today the interests of doctors and population to medicinal products significantly increased.

The purpose of the study is to analyze the data of scientific literature on the use of plant-based medicinal 
products for the treatment of periodontal inflammatory diseases over the past 10 years.

Materials and methods. Comprehensive and systematic analysis of literature.
Review and discussion. The analysis of information sources on the use of plant-based medicinal products 

in dentistry both independently and in the composition of medical and prophylactic means has established that 
the modern assortment of plant-based preparations in the pharmaceutical market of Ukraine to a certain ex-
tent is limited. The emergence of new plant-based species that have been tested in conditions of experimental 
pathology and require an evidence-based clinical base is noted.

The composition of plant-based preparations used for the treatment of inflammatory periodontal diseas-
es include vitamins, biologically active substances, glycosides, alkaloids, in connection with a wide range of 
action: antiseptic, anti-inflammatory, regenerating, hemostatic, antioxidative. The data on plant-based prepa-
rations that are most often used such as chamomile extracts, calendula, hypericum, plantain, kalanchoe, aloe, 
eucalyptus, milfoil, nettle, calamus and plant-based species are summarized. The medicinal agents consid-
ered are mainly recommended for local treatment of periodontal diseases in the form of dental care means, 
mouth rinse, gel, chewing gum, herbal liquer.

It is known that the complex treatment of periodontal diseases includes a general influence on the body. 
The properties of green tea with its wide range of actions are investigated. With antioxidant properties, it can 
be a healthy alternative for controlling destructive changes in periodontal diseases. Attention is drawn to the 
proposed unique natural complex “Resverazin” due to a wide range of pharmacological action, low toxicity and 
relative safety. The drug produces antioxidant, anti-inflammatory, immune stimulating, vasodilative, neuropro-
tective action.

Conclusion. Based on the literature analysis, it can be concluded that the accumulated experimental and 
clinical data on the therapeutic properties of plants prove perspective of their use in the complex treatment of 
inflammatory periodontal diseases. Future studies are mandatory for further confirmation of the effectiveness 
of these medicinal plants.

Keywords: plant-based preparations, gingivitis, periodontitis, treatment of inflammatory periodontal dis-
eases.
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DOI: 10.26693/jmbs06.05.045
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Соколов Б. В., Юзько О. М.

ПОТЕНЦІЙНИЙ ВПЛИВ МЕЛАТОНІНУ НА РОЗВИТОК  
МІОМИ МАТКИ У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ  

(ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Досить тривалий час Україна демонструє не-
гативну динаміку між показниками народжуваності 
та смертності. Демографічний стан в будь-якій кра-
їні є важливим показником. Тому питання жіночого 
здоров’я та здатності до репродуктивних функцій є 
значним та нагальним.

Гіперпластичні процеси матки у жінок репро-
дуктивного віку входять в число найбільш пошире-
них гінекологічних захворювань. Лейоміома матки 
найчастіша доброякісна проліферативна патологія.

Наявність лейоміоми матки призводить до по-
рушень репродуктивного здоров’я жінок, є однією 
з причин безпліддя, крім того значно впливає на 
якість життя пацієнтки через постійний больовий 
синдром, надмірні маткові кровотечі, порушення 
функцій суміжних органів. Багато робіт підтверджує 
несприятливий перебіг вагітності та післяпологово-
го періоду у жінок з міомами, а саме: ускладнений 
перебіг вагітності, репродуктивні втрати, аномалії 
пологової діяльності та ускладнення після пологів.

Незважаючи на інтенсивну працю науковців, 
здійснення чисельної кількості досліджень, пато-
генез до цього дня залишається багатогранним та 
недостатньо зрозумілим.

Мета. Проаналізувати сучасні дані вітчизня-
ної та закордонної літератури, щодо провокуючих 
факторів, етіології та патогенезу міоми матки.

Результати та висновки. В оглядовій статті 
представлено дані про сучасні можливості, нові 
підходи до лікування та впливу цієї патології на 
репродуктивний потенціал жінки. Тривалий час 
шишкоподібна залоза з гормоном мелатоніном 
була не вивченою та не дослідженою. Під час про-
ведення наукового пошуку було проведено огляд 
та проаналізовано дані сучасної вітчизняної та 
зарубіжної літератури щодо потенційного інгібую-
чого ефекту мелатоніну на клітини міоми матки, 
та прямий і опосередкований вплив на фертиль-
ність. В результаті аналізу експериментальних та 
клінічних даних, наведених в огляді літератури, 
можна стверджувати про наявність у мелатоніну 
здатності не тільки регулювати біологічні ритми, 
але й перспективний до вивчення метаболічний та 
імуномодулюючий ефекти, а також протипухлинну 
дію, що дає нам шанс зменшити кількість опера-
тивних втручань у даної групи пацієнток. Наведе-
ні в огляді відомості є підставою припускати, що  

мелатонін виявляє потенціал як терапевтичний 
засіб для клінічних випробувань проти лейомі-
оми матки у жінок репродуктивного віку.  
Ключові слова: репродуктивне здоров’я, лейомі-
ома матки, мелатонін, гістеректомія, естроген, міо-
метрій, прогестерон.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в межах на-
уково-дослідної роботи кафедри акушерства 
та гінекології «Сучасні аспекти збереження та  
відновлення репродуктивного здоров’я жінки при 
акушерській і гінекологічній патології», № держ. 
реєстрації 0116U002939. 

Вступ. Питання репродуктивного здоров’я є 
важливим медичним та загальнодержавним показ-
ником, що прямо впливає на демографічний стан. 
Знання факторів, що впливають на нього, своєчас-
на діагностика і лікування цих факторів є першим 
кроком на шляху до його збереження.

Мета дослідження – проаналізувати сучасні 
дані вітчизняної та закордонної літератури, щодо 
провокуючих факторів, етіології та патогенезу міо-
ми матки, нові підходи до лікування та впливу цієї 
патології на репродуктивний потенціал жінки.

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні використано аналітичний та бібліосеман-
тичний методи. 

Під час проведення наукового пошуку було 
проведено огляд та проаналізовано 30 джерел су-
часної вітчизняної та зарубіжної літератури щодо 
потенційного інгібуючого ефекту мелатоніну на 
клітини міоми матки, та прямий і опосередкований 
вплив на фертильність. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проблема пухлинних процесів матки, за даними 
ВООЗ, є вкрай важливою. Лейоміома матки (ЛМ) 
відноситься до найпоширеніших гінекологічних за-
хворювань у жінок фертильного віку [1]. Зустріча-
ється у 20-45% жінок репродуктивного віку , та є 
п’ятою причиною госпіталізації стосовно гінеколо-
гічних захворювань , що не стосується вагітності, 
у жінок 15-44 років [2]. Асоціюється з 2-3% всіх ви-
падків безпліддя та 1,4-2% патологічним перебігом 
вагітності [3]. Отже, ЛМ – найпоширеніша гормон-
залежна доброякісна пухлина, що виникає з фе-
нотипово зміненої гладком᾽язової тканини матки  
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(моноклональний проліферат) [4, 5]. Від 20-50% 
жінок виявляють скарги, однак значна частина 
припадає на безсимптомний перебіг. Звісно, симп-
томи корелюють з локалізацією вузлів, розміром, 
кількістю та дегенеративними змінами [6, 7]. Од-
нак, найпоширеніші з них – це геморагічний та 
больовий синдроми, симптоми стиснення сусід-
ніх органів, мієлопатичний та радикулопатичний 
синдроми, що проявляються «важкістю» у ногах, 
парестезіями та болем у попереково-крижовій ді-
лянці , нижніх кінцівках. Ускладнення лейоміом – 
некроз вузла з розвитком картини «гострого живо-
та» [8]. Наведені клінічні симптоми та синдроми, 
а також усвідомлення наявності доброякісної пух-
лини репродуктивної системи є надзвичайно силь-
ним емоційно-травмуючим фактором, що знижує 
якість життя. В наукових дослідженнях часто вико-
ристовують поняття «Health – related quality of life». 
Адже якість життя включає в себе всі складові, які 
пов’язані та не пов’язані з здоров’ям і допомагають 
диференційовано вивчати вплив захворювання та 
лікування на функціональний стан пацієнта [3].

Щодо відомих даних етіопатогенезу, незва-
жаючи на факт наявності клітини-попередника, 
ще досі проводиться пошук чіткої відповіді, щодо 
виникнення лейоміом. На сьогодні чинні кілька 
теорій, а саме: моноклональний гормончутливий 
проліферат, локальна патологія міометрія, зумов-
лена дією прогестерону на клітини-попередники; 
екстрамединова (естрогени та прогестерон впли-
вають на виникнення та ріст через стимуляцію по-
ліпептидних факторів росту); гормональна (естро-
ген – викликає ріст, а прогестерон протистоїть 
прогресуванню міоми) [9,10]. Численні досліджен-
ня свідчать, що розвиток ЛМ пов’язаний з рівнем 
естрогену та кількістю рецепторів на поверхні мі-
ометрія. Проліферативний ефект естрогенів про-
являється через прозапальні цитокіни, фактори 
росту та пригнічення р53 [11,12]. Крім того, на рівні 
ЛМ виявлено підвищену кількість А і В рецепто-
рів прогестерону. Мітогенні ефекти призводять до 
збільшення рівнів IGF, TGF бета-3 та зменшення 
експресії альфа-TNF [13]. Регресія ЛМ при ліку-
ванні антигестагенами або блокаторами рецеп-
торів прогестерону доводять проліферативний 
ефект прогестерону. Приналежність до негроїдної 
раси є фактором ризику ЛМ [14]. Раннє менархе, 
до 10 років також є фактором, що спричинює в по-
дальшому можливе виникнення міоми [15]. Недав-
ні дослідження асоціюють залежність між вживан-
ням кофеїну (споживання понад 500 мкг на добу) 
та алкоголю з ризиком розвитку ЛМ [16]. 

За даними епідеміологічних досліджень відо-
мо, що більше 35% пацієнток мають в анамнезі 
запальні захворювання додатків матки, а у 60% – 
поєднані захворювання геніталій. При хроніза-

ції запальних процесів може виникати хронічний 
міометрит, що супроводжується розростанням 
сполучнотканинних волокон. Приблизно 40% ЛМ 
спричинені загальними цитогенетичними змінами, 
транслокації між хромосомами 12 і 14; 6 і 10, де-
леції хромосом 3 і 7 [17]. Сучасні погляди не від-
хиляють наступні тригери у виникненні пухлини, 
а саме надмірна маса тіла, гіпертонічна хвороба, 
непліддя в анамнезі, велика кількість внутрішньо-
маткових втручань, особливості дієти з надмірним 
споживанням м’яса, тощо. Як бачимо, численність 
ендогенних та екзогенних чинників для виникнен-
ня даної патології надмірна [17]. На більшість з них 
є чіткі можливості впливу та корекції.

Однак статистично кількість діагностованих 
випадків незмінно стала. Домінуючим лікуванням 
вибору є оперативне втручання. За статистичними 
даними в США проводиться до 200тис. гістеректо-
мій на рік. Це дуже сумна статистика, адже варто 
не забувати про психоемоційний статус пацієнтки, 
якій пропонується оперативне лікування. Стан очі-
кування і невизначеності результату, в якій пере-
буває хвора перед операцією, як правило призво-
дить до розвитку невротичних, тривожно-фобічних 
розладів. Можуть виявлятися підвищені значення 
загальної тривожності й емоційного дискомфорту 
[18].

Керуючись вищезазначеними даними, зна-
ннями про високу частоту рецидивів після опе-
ративних втручань, гінекологічних ускладнень та 
незадовільні результати наявних медикаментоз-
них варіантів лікування, ЛМ викликає підвищений 
науковий та практичний інтерес у пошуках нових 
органозберігаючих методів лікування [19].

На сьогоднішній день, на піку дослідження та 
зацікавлення вченими світу виявляється мела-
тонін. Мелатонін – головний гормон епіфізу, який 
вперше був виявлений А. Лернером в 1958 році 
[20]. За хімічною структурою мелатонін (N-ацетил-
5-метокси-триптамін) [21], ендогенний гормон, по-
хідний з серотоніну, що синтезується з триптофа-
ну та виділяється з епіфіза [22, 23]. Найвищий пік 
синтезу мелатоніну від 02:00 до 05:00, а протягом 
світлового періоду дня він пригнічується через ре-
тино-гіпоталамічний шлях і це призводить до його 
низького рівня в крові та слині, або ж він зовсім не 
виявляється [24, 25]. Крім того, ще відомий його 
паракринний синтез майже у всіх органах та ткани-
нах, а саме: шкіра, кришталик, циліарне тіло, киш-
ківник, сім’яники, яєчники, матка, кістковий мозок, 
плацента, ооцити, еритроцити, фітоцити, лімфоци-
ти, астроцити, клітини глії, тучні клітини та нейрони 
[26]. Мелатонін відіграє вирішальну роль у визна-
ченні гомеостазу, нейрогуморальної стабільнос-
ті та циркадних ритмів завдяки синергетичній ді-
яльності з іншими гормонами та нейропептидами. 
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Володіє антиканцерогенними властивостями в різ-
них видах раку, таких як рак молочної залози, рак 
підшлункової залози, рак легень та рак яєчників 
[27]. Виявлено значні антиоксидантні ефекти, мо-
дуляція різних клітин імунної системи та цитокінів 
[28]. Відомо, що циркадна природа мелатоніну має 
захисну дію на прогресування раку репродуктивної 
системи в жінок, а саме: рак молочної залози та 
яєчників [29].

Однак, досі інгібуючий вплив на розвиток та 
прогресування ЛМ не зрозумілий. Нещодавно Тай-
ванським медичним університетом (Graduate Insti-
tute of Molecular Cancer Biology and Drug Discovery, 
College of Medical Science and Technology, Taipei 
Medical University, Taipei, Taiwan) було проведено 
дослідження на клітинній лінії щурів ELT3 з ЛМ та 
на клітинах гладких мʼязів матки людини, а саме 
середнього шару міометрію UtSMS та отримали 
цікаві результати [30]. За даними цього досліджен-
ня було виявлено посилення активації білків-інгі-
біторів клітинного циклу, що пригнічує ріст клітин 
UtSMC. Результати показали, що лікування клітин 
ЛМ ELT3 мелатоніном індукує активацію загибе-
лі клітин апоптозу шляхом зміни співвідношення 
експресії антиапоптотичних та проапоптотичних 
асоційованих білків. Експресією білка Beclin1, зни-
женим рівнем білка p62, що перешкоджає його на-
копиченню, та підвищеною експресією білка LC3 II, 
що бере участь у формуванні аутофагосом. Взає-
модія білків Bcl-2 та Beclin1 пригнічує загибель клі-
тин пов’язану з аутофагією. Також виявили, що рі-
вень експресії між Bcl-2 та Beclin1 змінювався піс-
ля обробки клітин ELT3 мелатоніном. Це дозволяє 
зробити висновок, що лікування мелатоніном може 
сприяти активації аутофагії при пригнічені ЛМ. 

Сигнальні шляхи PI3K та MAPK активуються 
в регуляції клітинного циклу, проліферації та роз-
витку пухлини. Активація NFκB регулює експре-
сію гена ядерного антигену проліферуючих клі-
тин (PCNA), що сприяє збільшенню проліферації 
ракових клітин та ступеню злоякісного прогресу. 
Виявлено, що експресія та активація фосфо-Akt 
та ERK1 / 2, а також активація NFκB збільшують 
ріст в клітинах ELT3, але ці активовані процеси 

гальмуються впливом на них мелатоніну. У цьому 
дослідженні результати показали, що інгібування 
активності рецепторів мелатоніну МТ1 та МТ2 ска-
совує пригнічений мелатоніном ріст клітин ELT3. 
Мелатонін-опосередкована знижена регуляція сиг-
нального шляху Akt-ERK1 / 2-NFκB була відновле-
на шляхом інгібування активності мелатонінових 
рецепторів. Результати показують, що роль MT1 
видається домінуючою над MT2 у зниженні пере-
дачі сигналів. 

Згідно з сучасними висновками, ріст клітин ЛМ 
ELT3 пригнічується мелатоніном завдяки активації 
апоптозу та загибелі клітин, прогресуванням ауто-
фагії та зменшенням популяції стовбурових клітин, 
а також зниженням регуляції накопичення ECM. 
Мелатонін чинить високоселективний ефект на 
нормальні клітини UtSMC та затримує прогресу-
вання клітинного циклу UtSMC, але при цьому за-
хищає клітини від загибелі (шляхом апоптозу) [30].

Заключення. Міома матки є важливою про-
блемою серед гінекологічних захворювань, що 
порушують якість життя та нереалізовані репро-
дуктивні плани у жінок. Таким чином, в результа-
ті аналізу експериментальних та клінічних даних, 
наведених в огляді літератури, можна стверджува-
ти про наявність у мелатоніну здатності не тільки 
регулювати біологічні ритми, але й перспективний 
до вивчення метаболічний та імуномодулюючий 
ефекти, а також протипухлинну дію, що дає нам 
шанс зменшити кількість оперативних втручань у 
даної групи пацієнток. Наведені в огляді відомості 
є підставою припускати, що мелатонін виявляє по-
тенціал, як терапевтичний засіб для клінічних ви-
пробувань проти ЛМ у жінок репродуктивного віку.

Перспективи подальших досліджень. На 
підставі проведеного аналізу літератури встанов-
лено, що до теперішнього часу питання вибору 
оптимально тактики корекції та лікування лейоміо-
ми матки все ще залишається дуже дискусійним та 
неоднозначним, тому існує необхідність поглибле-
ного вивчення даної патології, розробки комплек-
сного диференційованого підходу діагностики та 
лікування даних пацієнтів. Оцінка терапевтичного 
потенціалу мелатоніну.
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УДК 618.14-006.36-036.1-07-085.357:612.826.33.015.22
ПОТЕНЦИАЛЬНОЕ ВЛИЯНИЕ МЕЛАТОНИНА НА РАЗВИТИЕ
МИОМЫ МАТКИ У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАсТА 
(ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)
Соколов Б. В., Юзько О. М.
Резюме. Достаточно длительное время Украина демонстрирует негативную динамику между пока-

зателями рождаемости и смертности. Демографическое состояние в любой стране является важным 
показателем. Поэтому вопросы женского здоровья и способности репродуктивных функций являются 
значительными и актуальными.

Гиперпластические процессы матки у женщин репродуктивного возраста входят в число наиболее 
распространенных гинекологических заболеваний. Лейомиома матки - частая доброкачественная про-
лиферативная патология. Наличие миомы матки приводит к нарушениям репродуктивного здоровья 
женщин, является одной из причин бесплодия, кроме того значительно влияет на качество жизни паци-
енток из-за постоянного болевого синдрома, чрезмерных маточных кровотечений, нарушения функции 
смежных органов. Многие работы подтверждают неблагоприятное течение беременности и послеро-
дового периода у женщин с миомой, а именно: осложненное течение беременности, репродуктивные 
потери, аномалии родовой деятельности и осложнения после родов.

Несмотря на интенсивную работу ученых, многочисленных исследований, патогенез по сей день 
остается многогранным и недостаточно понятным.

Цель. Проанализировать современные данные отечественной и зарубежной литературы, по прово-
цирующим факторам, этиологии и патогенезу миомы матки.

Результаты и выводы. В обзорной статье представлены данные о современных возможностях, 
новые подходы к лечению и влияния этой патологии на репродуктивный потенциал женщины. Долгое 
время шишковидная железа с гормоном мелатонином была не изученной и не исследованной. Во вре-
мя проведения научного поиска были проанализированы данные современной отечественной и зару-
бежной литературы по потенциального ингибирующего эффекта мелатонина на клетки миомы матки, и 
прямое и опосредованное влияние на фертильность. В результате анализа экспериментальных и кли-
нических данных, приведенных в обзоре литературы, можно утверждать о способности мелатонина не 
только регулировать биологические ритмы, но и перспективно к изучению метаболического и иммуно-
модулирующего эффектов, а также противоопухолевого его действия, что дает шанс уменьшить коли-
чество оперативных вмешательств в данной группы пациенток. Приведенные в обзоре сведения явля-
ются основанием предполагать, что мелатонин имеет потенциал в качестве терапевтического средства 
для клинических испытаний против миомы матки у женщин репродуктивного возраста.

Ключевые слова: репродуктивное здоровье, лейомиома матки, мелатонин, гистерэктомия, 
эстроген, миометрий, прогестерон.
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Potential Effects of Melatonin on the Development of Uterine Fibroids 
in Women of Reproductive Age (Review of Literature)
Sokolov B. V., Yuzko O. M.
Abstract. For a long time, Ukraine has been showing negative dynamics between birth and death rates. 

The demographic situation in any country is an important indicator. Therefore, the issue of women’s health and 
ability to reproduce is significant and urgent.

The purpose of the study was to analyze current data from domestic and foreign literature on provoking 
factors, etiology and pathogenesis of uterine fibroids, new approaches to treatment and the impact of this pa-
thology on a woman’s reproductive potential.

Hyperplastic processes of the uterus in women of reproductive age are among the most common gyneco-
logical diseases. Uterine leiomyoma is the most common benign proliferative pathology.

The presence of uterine leiomyoma leads to disorders of women’s reproductive health, is one of the 
causes of infertility, in addition, significantly affects the quality of life of the patient due to constant pain, exces-
sive uterine bleeding, dysfunction of adjacent organs. Many studies confirm the unfavorable course of preg-
nancy and the postpartum period in women with fibroids, namely: complicated pregnancy, reproductive losses, 
birth defects and postpartum complications.

Despite the intensive work of scientists, the implementation of a large number of studies, the pathogenesis 
to this day remains multifaceted and poorly understood.

Results and discussion. After analyzing current data from domestic and foreign literature on provoking 
factors, etiology and pathogenesis of uterine fibroids, the review article presents data on current opportunities, 
new approaches to treatment and the impact of this pathology on a woman’s reproductive potential. For a long 
time, the pineal gland with the hormone melatonin has not been studied. During the scientific research, the 
review of the current domestic and foreign literature on the potential inhibitory effect of melatonin on uterine 
fibroid cells, and the direct and indirect effect on fertility was reviewed and analyzed. As a result of analysis of 
experimental and clinical data presented in the literature, it can be argued that melatonin has the ability not 
only to regulate biological rhythms, but also that it is promising to study metabolic and immunomodulatory ef-
fects, as well as antitumor effects, which gives us a chance to reduce surgery of this group of patients. 

Conclusion. The information presented in the review suggests that melatonin has the potential as a thera-
peutic agent for clinical trials against uterine leiomyoma in women of reproductive age. Therefore, there is a 
need to study deeply the etiopathogenesis of uterine leiomyoma and in particular the effect of melatonin on 
growth, reduction of surgical interventions, the impact on the pre- and postoperative period, and to determine 
melatonin as a therapeutic drug.

Keywords: reproductive health, uterine leiomyoma, melatonin, hysterectomy, estrogen, myometrium, 
progesterone.
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Application of Biological Glue in Orthopedics and Traumatology
Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine

The purpose of the study was to investigate the 
method of osteosynthesis using glues.

Materials and methods. The simplest and most 
effective method in the treatment of traumatological 
patients is a plaster fixing bandage of different varia-
tions. This is a conservative type of treatment. Also, a 
very common method in the treatment of orthopedic 
and traumatological patients is the surgical method. 
Modern high-tech methods of osteosynthesis require 
a thorough preoperative examination of the patient, 
conducting a 3D tomographic examination for in-
tra-articular fractures, clear planning of the course 
of surgical intervention, electro optical probing tech-
niques during the operation, the availability of tool kits 
for installing retainers, the ability to choose a retainer 
intraoperative in the size range. An orthopedic-trau-
matologist and the entire operating team need appro-
priate training. All operational fixation methods must 
provide adequate stability to maintain axis length and 
rotation. 

Results and discussion. In the world practice, bi-
ological glues are used in such areas as abdominal 
surgery, neuro- and cardiac surgery, plastic and pedi-
atric surgery, orthopedics and traumatology. 

Cyanocrylate glues have undergone extensive 
experimental clinical testing. Positive characteristics 
of cyanoacrylate glues are the ability to glue living tis-
sues in a humid environment, polymerization rate, au-
tosterility, bactericidal, absence of histotoxicity, hemo-
static effect. Another glue in the review is sulfacrylate. 
It can be used in patients of any age, starting from 
newborns, regardless of the pathogenesis of the dis-
ease. Venaseal glue, used by many authors to treat 
fistulas of the gastrointestinal tract. Widely used fibrin 
glues, such as Evicel, are used to achieve hemostasis 
and sealing in surgery, for example, in vascular oper-
ations, kidney resection and neurosurgical interven-
tions, in the surgical treatment of distal hypospadias 
in children. BioGlue glue is designed to seal surgical 
sutures, thereby preventing fluids (exudate, lymph, 
urine, gastric juice) and / or air from leaking through 
them. It is also used in liver surgery. 

At the moment, the use of bone cement is the 
most common auxiliary method for surgical interven-
tions. But its side effects are very clear. Bone cement 
can cause the patient to die on the operating table or, 
in the postoperative period, in intensive care. This is 
due to an immediate or rapid allergic reaction. This sit-

uation is dangerous for humans. Biological glues are 
not so toxic and do not cause such allergic reactions

Conclusion. The search for new materials and 
techniques for consolidating bone fragments is one of 
the most important problems of modern medical sci-
ence, namely orthopedics and traumatology. 

Substances that are included in the biological 
glue must be bioinert, contain elements of strength 
(for holding fragments), looseness of the structure (for 
germination of capillaries between fragments), natural 
antibiotic (for antibiotic prevention), activators of he-
matopoiesis processes (for the fastest callus), organic 
and inorganic substances (for the building material of 
bone tissue).

Therefore, the desire to improve treatment and 
improve its results, in particular in orthopedics and 
traumatology, is the key to the development of mod-
ern medicine.

Keywords: biological glue, bone tissue, consoli-
dation, orthopedics and traumatology.

Introduction. Modern orthopedics and trauma-
tology have made a significant step in the approach to 
the treatment of bone fractures. But period of consol-
idation of bone fragments is quite long. Recovery can 
take up to six months or more. The longer period of im-
mobilization is, the longer and more difficult recovery 
period is. Joints lose their mobility, muscles decrease 
their activity. Hypotension, as well as atony of muscle 
tissue, rigidity or contractures of joints are, unfortu-
nately, undesirable effects in the absence of activity 
of the human body. Irreversible degenerative-dystro-
phic processes in the tissues of the musculoskeletal 
system can appear in 1.5 months. Such processes 
as osteoarthritis, joint contractures, osteoporosis and 
others disrupt the rhythm of normal human life. This, 
in the vast majority of percentages, leads to disability 
[1]. The most common phenomenon in traumatologi-
cal patients is disability. Disability due to injuries of the 
musculoskeletal system in the last two decades has 
firmly held on to the third place after cardiovascular 
and oncological diseases.

The purpose of the work is to study the method 
of osteosynthesis using glue (biological glue).

Materials and methods. Immobilization, starting 
from an external plaster cast, ending with osteosyn-
thesis, is a necessary method in the consolidation of 
a fracture, namely bone tissue. Mobility between bone 
fragments is a disorder of growth.
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The simplest and most effective method in the 
treatment of traumatological patients is a plaster fixing 
bandage of different variations. The rate of bone fu-
sion can last from 21 days to 2 months. The time peri-
od of consolidation varies due to various factors, such 
as: the peculiarity of the fracture and its complexity, 
the age of the patient and his concomitant diseases, 
the correctness of medical care and individual char-
acteristics of the person. It is necessary to remember 
about the functional exchange of phosphates and cal-
cium, vitamin D, parathyroid hormone and calcitonin. 
For example, the interstitial calcium content directly 
depends on the reabsorption of calcium from the in-
testine, its absorption with vitamin D, and renal excre-
tion with parathyroid hormone. Parathyroid hormone 
also controls the level of plasma phosphates along 
with controlling the concentration of calcium.

Modern high-tech methods of osteosynthesis re-
quire a thorough preoperative examination of the pa-
tient, conducting a 3D tomographic examination for 
intra-articular fractures, clear planning of the course 
of surgical intervention, EOP techniques during the 
operation, the availability of tool kits for installing re-
tainers, the ability to choose a retainer intraoperative 
in the size range. An orthopedic-traumatologist and 
the entire operating team need appropriate training.

All operational fixation methods must provide ad-
equate stability to maintain axis length and rotation.

Results. At the end of 1958, the JSC (Associa-
tion of orthopedists) formulated 4 treatment principles 
that were expected to improve the results of fracture 
treatment in general and the use of internal fixation in 
particular (Miller et al.1984). Now, it seems appropri-
ate to test how well these four principles have stood 
the test of time. These principles are:

– anatomical reposition of bone fragments, es-
pecially in intra-articular fractures;

– stable internal fixation that meets local bio-
mechanical requirements;

– preservation of blood supply to bone and 
soft tissue fragments using atraumatic surgi-
cal techniques;

– early active painless mobilization of muscles 
and joints adjacent to the fracture, prevent-
ing the development of fracture disease [3].

The main goal of osteosynthesis is to ensure 
strong fixation of the matched fragments until they are 
completely consolidated. Submerged osteosynthe-
sis includes blocking and non-blocking rods, gamma 
rods, previously used DHS and DCS retainers, plates, 
screws, wire, and spokes. This method of fixing bone 
fragments is not always successful. A lot of false joints 
or signs of osteoreparation disorders are observed in 
almost all orthopedic clinics, as well as in fairly expe-
rienced orthopedic-traumatologists [4].

A wide variety of metal alloys used in plates, 
screws, rods and other structures, despite modern 
medicine, still periodically causes metal rejection, 
metallosis [5], allergic reactions and other ailments. 
The metal structure must be removed without fail after 
the fracture is consolidated. The minimum time is 6-8 
months. And this is an additional operation and the 
subsequent recovery period of the patient. Of course, 
there are cases when metal structures remain for life. 
But these are special cases and causes of this choice.

Also, in some cases, during surgical interven-
tions, bone cement is used, more often for joint re-
placement. This substance sometimes causes “bone 
cement implantation syndrome (BCIS)” after staging. 
BCIS is characterized by hypoxia and / or hypotension 
(with potential loss of consciousness), an immediate 
allergic reaction. It includes complications such as the 
cause of a pulmonary embolism. In 20% of cases of 
cement joint prosthetics, BCIS occurs, about 1% of 
which lead to cardiovascular collapse, which requires 
CPR. Therefore, BCIS is a potentially fatal complica-
tion of orthopedic surgery [6].

Each method has its own positive and negative 
feedback, its goal and method of helping with a par-
ticular pathology in the musculoskeletal system. Re-
cently, as a simplification of the treatment of patients 
with injuries, additional methods of fixing skeletal 
bones has been proposed to introduce biological glue 
into the practice of orthopedics and traumatology.

Therefore, the current topic is the review of the 
use of biological glues in the medical field.

Cyanoacrylate glue created on the basis of a-cy-
anoacrylic acid esters: MK-2, Mk-6, MK-7, MK-7m, 
MK-8, MK-9, MK-14i. Undesirable properties are 
insufficient elasticity of the glue [7], which disrupts 
the functional activity of mobile organs, heat release 
during polymerization, which can sometimes lead to 
coagulation necrosis of tissue treated with cyanoacry-
late. Cyanoacrylate is also used in abdominal surgery.

Sulfacrylate glue is a colorless transparent liquid 
consisting of ethyl-a-cyanoacrylate (binding compo-
nent), butylacrylate (plasticizer) and sulfolanomethac-
rylate (anti-inflammatory, antimicrobial component). 
Sulfacrylate can be used in patients of any age, start-
ing from newborns, regardless of the pathogenesis 
of the disease. There is adhesion to various tissues, 
almost everything except adipose tissue. Sulfacrylate 
is successfully used to fix bone grafts when closing 
defects in the bones of the skull. With the help of this 
glue composition, it is possible to ensure hemostasis 
of the spongy substance of bone tissue and reliable 
fixation of the bone fragment. Fixation occurs after 1 
min, the graft is securely fixed to the bone tissue [8].

An important role was also played by the practi-
cal work of Professor V. T. Marchenko, who showed 
the wide possibilities of using glue in pediatric surgery 
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and neurosurgery, professor A. L. Krivoshapkin, who 
performed unique operations on brain vessels using 
Sulfacrylate [9, 10].

Venaseal (N-butyl-2-cyanoacrylate), USA, Ind-
ermil from Covidien and Histoacryl from TissueSeal. 
This glue is used by many authors to treat fistulas of 
the gastrointestinal tract. Cyanoacrylate glues are 
widely used in vascular surgery, and their effective-
ness in this area has been confirmed by numerous 
experimental studies. Dr. Ulf Zirau and others have 
been using this glue for 7 years in practice on treated 
varicose veins [11].

Evicel fibrin glue, which contains thrombin and 
fibrinogen of human origin, is widely used to achieve 
hemostasis and sealing in surgery, such as vascular 
surgery, kidney resection, and neurosurgical interven-
tions. There are experimental studies on the effective-
ness of using Evicel fibrin glue in the surgical treat-
ment of distal hypospadias in children [12].

BioGlue glue is an aqueous solution of purified 
bovine serum albumin and glutaraldehyde placed 
in separate containers of a double syringe. Surgical 
biological glue is designed to seal surgical sutures, 
thereby preventing the flow of fluids (exudate, lymph, 
urine, gastric juice) and / or air through them. A. V. 
Timoshenkova, M. V. Kuzmin, E. S. Katanov in the 
experiment of evaluating the biliostatic properties of 
modern topical hemostatic agents and the developed 
glue composition for medical purposes, including Bio-
Glue, used in liver surgery, concluded that glue com-
positions, such as BioGlue, have higher adhesion and 
withstand a higher limit level of pressure compared to 
sponges and plates [13]. Therefore, it performs adhe-
sive properties and functions.

Bio-glue lab. As a result of scientific and experi-
mental studies, the possibility of obtaining a stable gel 
based on gelatin with a spiralized molecular structure 
and with varying degrees of destruction (low and high 
molecular weight), crosslinked with aldehydes as the 
basis of bio-artificial medical glues, has been proved 
for the first time. It has been experimentally proven 
that the use of glue helps to increase regenerative 
and reparative processes in tissues by increasing the 
number of cells and the growth of collagen, as well 
as that it is repeatedly biodegradable, biocompatible, 
non-toxic and pyrogenic. A distinctive feature of the 
developed glue is its ability to stop bleeding in con-
ditions of high humidity without preparing the tissue 
surface before implantation. During the animal exper-
iment, the use of fibrin glue “Bio-glue lab” for sealing 

gastrointestinal anastomoses showed absolute safety 
and high efficiency [14].

More than 10 years later, biological cement and 
Kryptonite-X glue appeared. This glue starts working 
when three components are mixed:

– Component A – Prepolymer (phenylisocy-
anate 73%), castor oil polyol 24% and 3% 
polypropylene carbonate;

– Component B – castor oil polyol 96%, 4% 
ricinolic acid and catalyst 1%;

– Component C – potassium carbonate 33% 
and barium sulfate 67%. 

It is non-toxic, adopts bone properties, adhesive 
and osteoconductive. Unfortunately, this glue also 
has a negative property. The period of its formation 
and solidification is quite long, up to 30 minutes. But 
for modern orthopedics and traumatology, an exam-
ple of biological cement is quite interesting [15].

Conclusion
1. One of the most important issues of treat-

ment of traumatological and orthopedic pa-
tients is the rate of callus formation and frac-
ture consolidation. The faster this process 
occurs, the faster the patient returns to the 
normal rhythm of life.

2. The search for new materials and techniques 
for consolidating bone fragments is one 
of the most important problems of modern 
medical science, namely orthopedics and 
traumatology. The materials must be bio-
logical, properly adapted to the tissues and 
not foreign to the human body in any way, 
because our body is alive and adequate-
ly perceives only such elements of being. 
Substances that are included in the biological 
glue must contain elements of strength (for 
holding fragments), looseness of the struc-
ture (for germination of capillaries between 
fragments), natural antibiotic (for antibiotic 
prevention), activators of hematopoiesis pro-
cesses (for the fastest callus), organic and in-
organic substances (for the building material 
of bone tissue).

3. There are enough experimental and insuffi-
cient clinical studies on the use of glues, es-
pecially in orthopedics and traumatology. 

Perspective for further research. Therefore, 
further research and implementation of these technol-
ogies in practice is relevant prospects for further re-
search in this area: we plan to work on the use of glues 
in orthopedics and traumatology in the experiment.
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УДК 616-089.8:[617,3+616,7
ИсПОЛЬЗОВАНИЕ БИОЛОГИЧЕсКИХ КЛЕЕВ В ОРТОПЕДИИ И ТРАВМАТОЛОГИИ
Тарасенко О. Н., Заборовский В. И. 
Резюме. Цель: исследовать метод остеосинтеза с помощью биологических клеев.
Материалы и методы. Проведены систематический поиск и анализ литературы по проблеме ис-

пользования в ортопедии и травматологии биологических клеев при проведении современных высоко-
технологических методов остеосинтеза. 

Результаты. Широкую экспериментальную клиническую апробацию прошли цианокрилатные 
клеи, положительными характеристиками которых являются способность склеивать живые ткани во 
влажной среде, скорость полимеризации, аутостерильность, бактерицидность, отсутствие гистоток-
сичности, гемостатическое действие. Сульфакрилат применяется для лечения свищей желудочно-ки-
шечного тракта у пациентов любого возраста, начиная от новорожденных, независимо от патогенеза 
заболевания. Фибриновый клей Venaseal применяется для достижения гемостаза и герметизации в 
хирургии, например при операциях на сосудах, при резекции почки и нейрохирургических вмешатель-
ствах, при хирургическом лечении дистальной гипоспадии у детей. Клей BioGlue предназначается для 
герметизации хирургических швов, тем самым предотвращая протекание через них жидкости (экссудат, 
лимфа, моча, желудочный сок) и / или воздуха, также применяется в хирургии печени. 

В настоящее время применение костного цемента является самым распространенным вспомога-
тельным методом при хирургических вмешательствах. Однако его побочные эффекты могут привести к 
летальному исходу больного на операционном столе или в послеоперационном периоде в реанимации 
вследствие аллергической реакции немедленного или замедленного типа. Применение в хирургиче-
ской практике биологических клеев является предпочтительным из-за их низкой токсичности и выра-
женности аллергических реакций, и соответственно меньшего количества осложнений.
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Огляди літератури

Выводы. Поиск новых материалов и техник для консолидации костных отломков является одной из 
важнейших проблем современной медицинской науки, а именно ортопедии и травматологии. 

Вещества, входящие в биологический клей, должны быть биоинертными, содержать элементы 
прочности (для удержания отломков), рыхлости структуры (для возможности прорастания капилляров 
между обломками), иметь свойства природного антибиотика (для антибиотико-профилактики), актива-
торов процессов гемопоэза (для быстрого формирования костной мозоли), содержать органические и 
неорганические вещества (как строительного материала костной ткани).

Ключевые слова: биологический клей, костная ткань, консолидация, ортопедия и травматология.

УДК 616-089.8:[617,3+616,7
ЗАсТОсУВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ КЛЕЇВ В ОРТОПЕДІЇ ТА ТРАВМАТОЛОГІЇ
Тарасенко О. М., Заборовський В. І. 
Резюме. Мета: дослідити метод остеосинтезу за допомогою біологічних клеїв.
Матеріали та методи. Проведено систематичний пошук і аналіз літератури з проблеми викорис-

тання в ортопедії і травматології біологічних клеїв при проведенні сучасних високотехнологічних методів 
остеосинтезу.

Результати. Широку експериментальну клінічну апробацію пройшли ціанокрілатні клеї, позитивни-
ми характеристиками яких є здатність склеювати живі тканини у вологому середовищі, швидкість поліме-
ризації, аутостерильність, бактерицидність, відсутність гістотоксичності, гемостатична дія. Сульфакрілат 
застосовується при лікуванні свищів шлунково-кишкового тракту у пацієнтів будь-якого віку, починаючи 
від новонароджених, незалежно від патогенезу захворювання. Фібриновий клей Venaseal застосовується 
для досягнення гемостазу і герметизації в хірургії, наприклад, при операціях на судинах, при резекції нир-
ки і нейрохірургічних втручаннях, при хірургічному лікуванні дистальної гіпоспадії у дітей. Клей BioGlue 
призначається для герметизації хірургічних швів, тим самим запобігаючи протікання через них рідини 
(ексудат, лімфа, сеча, шлунковий сік) і / або повітря, також застосовується в хірургії печінки. 

В даний час застосування кісткового цементу є найпоширенішим допоміжним методом при хірургіч-
них втручаннях. Однак його побічні ефекти можуть викликати смерть хворого на операційному столі або 
в післяопераційному періоді в реанімації внаслідок алергічної реакції негайного або уповільненого типу. 
Застосування в хірургічній практиці біологічних клеїв є більш перспективним через їх низьку токсичність 
і вираженість алергічних реакцій, і відповідно меншої кількості ускладнень.

Висновки. Пошук нових матеріалів і технік для консолідації кісткових уламків є однією з найважли-
віших проблем сучасної медичної науки, а саме ортопедії і травматології.

Речовини, що входять до складу біологічних клеїв, повинні бути біоінертними, містити елементи 
міцності (для утримання відламків), пухкості структури (для можливості проростання капілярів між улам-
ками), мати властивості природного антибіотика (для антибіотико-профілактики), активаторів процесів 
гемопоезу (для швидкого формування кісткової мозолі), містити органічні і неорганічні речовини (як бу-
дівельного матеріалу кісткової тканини).

Ключові слова: біологічний клей, кісткова тканина, консолідація, ортопедія та травматологія.
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ФУНКЦІОНАЛЬНА АРТРАЛГІЯ КОЛІННОГО СУГЛОБУ  
ЯК КОМПЛЕКСНА ПРОБЛЕМА В СИСТЕМІ СУЧАСНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ 

Дніпровський національний університет ім. Олеся Гончара, Дніпро, Україна

Мета: провести пошук та проаналізувати дані 
сучасних джерел інформації щодо особливостей 
виникнення та проявів болю в ділянці колінного су-
глоба та підходів до лікування.

Матеріали і методи дослідження. У роботі 
представлено аналіз та узагальнення сучасної на-
уково-методичної літератури вітчизняних і зарубіж-
них авторів за даними мережі Інтернет та сервісу 
Google Scholar стосовно особливостей виникнен-
ня артралгії колінного суглоба та супутніми про-
явами даного порушення (біль у спині, порушення 
постави тощо).

Результати та висновки. У статті було про-
ведено аналіз сучасних поглядів на виникнення і 
розвиток процесу больового синдрому в області 
колінного суглоба. Були проаналізовані джерела 
за запитом в сервісі Google Scholar, де переважна 
більшість публікацій, описують больовий синдром 
в області колінного суглоба і підходи до його ліку-
вання після виникнення анатомічних змін структур 
кісткових і м’якотканинних структур або після про-
ведених хірургічних втручань. Так, превалюючим 
підходом є призначення нестероїдних протиза-
пальних препаратів в комбінації з хондропротек-
торами. На думку авторів статті, даний підхід до 
лікування болю в області колінного суглоба не 
враховує однієї з головних складових виникнення 
артралгії – м’язового дисбалансу, як на локально-
му рівні нижніх кінцівок, так і м’язово-фасціальних 
ланцюгів. Відповідно до теорії м’язових ланцюгів, 
дислокація кісток, які формують колінний суглоб, 
призводить до нерівномірності завантаження на 
метафізарний відділи стегнової і великогомілкової 
кісток, що призводить до виникнення порушення 
кровообігу і в подальшому призводить до виник-
нення дегенеративно-дистрофічних захворювань. 
Розуміння цієї складової патогенезу може дати 
фахівця в галузі фізичної терапії більш обґрунто-
ваний підхід до розробки збалансованої тактики лі-
кування, спрямована на усунення первинний при-
чини формування больового синдрому.

Ключові слова: колінний суглоб, функціо-
нальна артралгія, біль, м’язовий дисбаланс, задня 
поверхнева лінія.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана згідно з пла-
ном науково-технічної роботи кафедри загальної 

медицини з курсом фізичної терапії Дніпровсько-
го національного університету ім. Олеся Гончара; 
є фрагментом дослідження «Моніторинг стану 
здоров’я населення Дніпропетровської області 
з аналізом клініко-лабораторних показників», № 
державної реєстрації 0119U101044.

Вступ. За даними ВООЗ близько 4 % населен-
ня земної кулі страждає різними захворюваннями 
суглобів та хребта та посідають четверте місце 
після хвороб кровообігу, дихання і травлення [1]. 
Поширеність захворювань сегментів опорно-рухо-
вого апарату пов’язана з пасивним способом жит-
тя населення, низьким рівнем фізичної активності 
та психосоціальними чинниками [2]. Біль у коліні 
зачіпає приблизно 25% дорослого населення, а 
його поширеність збільшилася майже на 65% за 
останні 20 років, що становить близько 4 мільйо-
нів відвідувань первинної медико-санітарної до-
помоги щорічно [3]. Саме колінні суглоби часто 
піддаються впливу сильних перевантажень, що 
пов’язано з тим, що кістки, які складають колінний 
суглоб мають численні точки кріплення для м’язів 
і сухожилок, які формують численні бурси. Інша 
причина полягає в тому, що специфічний суглоб 
надколінника і стегнової кістки (надколінно-стегно-
вий суглоб) є частиною колінного суглоба. Значне 
функціональне навантаження на суглоби, запальні 
захворювання, відкладення солей, ендокринні па-
тології, неврологічні проблеми, зайва вага – все це 
може призводити до виникнення функціональної 
артралгії. Тож не дивно, що зі скаргами на болі в 
коліні, а згодом і спини, щодня до лікарів зверта-
ються сотні пацієнтів. Такі хворі повинні бути ре-
тельно обстежені, що дозволить встановити при-
чини артралгії та призначити правильне лікування 
та терапію. В першу чергу, при оцінці функціональ-
ного стану колінного суглоба та встановлення точ-
ного діагнозу вимагає знання анатомії колінного 
суглоба, загальних характеристик болю та супутні 
прояви/порушень при травмах коліна та особли-
востей, які часто зустрічаються при болю в коліні, 
а також спеціальних навичок фізичного огляду [4]. 
Тому, ефективність фізичної реабілітації залежить 
від правильної оцінки функціональних порушень 
колінного суглоба, стану його структурних елемен-
тів, зокрема хряща та зв’язкового апарату, стану 
хребта та постави тощо [5]. 
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Мета роботи – провести пошук та проаналізу-
вати дані сучасних джерел інформації щодо осо-
бливостей виникнення та проявів болю в ділянці 
колінного суглоба та підходів до лікування.

Матеріали і методи дослідження. У роботі 
представлено аналіз та узагальнення сучасної на-
уково-методичної літератури вітчизняних і зарубіж-
них авторів за даними мережі Інтернет та сервісу 
Google Scholar стосовно особливостей виникнен-
ня артралгії колінного суглоба та супутніми про-
явами даного порушення (біль у спині, порушення 
постави тощо).

Результати дослідження та їх обговорення. 
За Міжнародною класифікацією хвороб (МКХ-10) 
артралгія (arthralgia) має код М 25,5 – біль в су-
глобі, а за Міжнародною класифікацією функціону-
вання (МКФ) – b710-b729 Функції суглобів та кісток 
[6]. 

При використанні сервісу Google Scholar за 
запитом «артралгія колінного суглобу, knee pain» 
були проаналізовані посилання на джерела інфор-
мації за період 2017 -2021 рр [7-8]. Більшість по-
силань містить спогади про лікування болю при 
остеоартрозі, остеоартриті колінного суглобу, тоб-
то випадки коли вже є анатомічні зміни структур, 
що формують суглоб. Так за визначенням, остео-
артроз чи деформуючий остеоартроз – дегенера-
тивне захворювання суглобів, яке супроводжуєть-
ся змінами хрящової тканини на тлі механічного 
перевантаження та порушення суглобових повер-
хонь, що призводить до деформації й дисфункції 
переважно опорних суглобів (колінних, кульшових, 
гомілковоступневих) [9]. За думкою K. Levit, причи-
ною ессенціального артрозу будь якої локалізації 
перш за все є порушення мікроциркуляції [10].

Остеоартрит (ОА) є найбільш поширеною фор-
мою артриту, яка характеризується руйнуванням 
суглобового хряща, запаленням синовіальної обо-
лонки та ремоделюванням субхондральної кістки. 
Колінний суглоб є найпоширенішою локалізацією 
ОА, і ОА колінного суглоба найбільш часто вражає 
людей старше 50 років. Крім того, ОА є основною 
причиною болю у літніх людей, хронічний біль у 
стегні та коліні призводить до інвалідності. Остан-
ні оновлені рекомендації 2019 року по лікуванню 
пацієнтів з ОА колінних суглобів, представлені Єв-
ропейським товариством по клінічним та економіч-
ним аспектам остеопорозу, остеоартриту і захво-
рювань опорно-рухового апарату (ESCEO), вклю-
чають 15 рекомендацій по лікуванню та оновлений 
покроковий алгоритм для менеджменту пацієнтів 
з ОА колінного суглоба, що забезпечує практич-
не керівництво для лікаря у світлі останніх даних 
про ефективність та безпеку препаратів згідно з 
даними недавніх досліджень. Алгоритм ESCEO 
підкреслює збереження важливості нефармаколо-

гічних втручань протягом усього періоду лікування 
ОА [11-12]. 

Певна кількість джерел присвячена лікуванню 
болю після ендопротезування колінного суглоба 
[13].

Отже, при огляді сучасних джерел інформації, 
ми не змогли знайти достатнього обґрунтування 
виникнення болю в колінному суглобу без значних 
структурних змін, також алгоритму його лікування. 
При цьому не вдається виявити запальний симп-
томокомплекс, властивий артриту. Як правило, 
артралгії є передвісником органічного ураження 
суглобів з розвитком у подальшому артриту або 
артрозу. Артралгії мають летючий характер, при 
відсутніх об’єктивних симптомах ураження сугло-
бів [14].

Болі в суглобах (артралгії) – досить часта 
причина звернення пацієнтів як до лікарів загаль-
ної практики, так і до фахівців вузького профілю 
(фізичних терапевтів, ортопедів-травматологів). 
Так формування порушення може відбуватися за 
різних причин. Артралгія може бути зумовлена 
органічними (запальними, дистрофічними) змі-
нами в суглобі та навколишніх м’яких тканинах, 
функціональними нейросудинними порушеннями 
[15]. Може проявлятися при хворобах суглобового 
апарата (артрит, артроз, захворювання м’яких пе-
ріартикулярних тканин) та при інших патологічних 
процесах (алергічний синдром, інфекційні захво-
рювання, хворобах крові, нервової, ендокринної 
систем тощо) [16]. Причиною артралгії можуть ста-
ти зайва вага або травми: перелом, вивих, розрив 
зв’язки або сухожилля. Артралгія може бути спон-
танною та зумовленою рухом, локалізованою в 1–2 
суглобах, або у багатьох суглобах (поліартралгія). 
Можливими симптомами є біль (іноді пульсуючий), 
почервоніння, набряк, відчуття підвищення темпе-
ратури в суглобі та порушення функціональних ру-
хів у суглобі [17, 18]. Функціональна артралгія має, 
як правило, невизначений ритм, різну інтенсив-
ність, може підсилюватися при психоемоційному 
напруженні, зникати під час сну, супроводжуватися 
вазомоторними розладами, парестезією [17, 19]. 
Артралгії різняться взаємозв’язком з певним типом 
руху (як правило, це компенсуючі рухи, що будуть 
полегшувати відчуття болю у коліні та змінювати 
поставу людини). Разом з тим артралгії можуть 
бути і самостійним проявом захворювання, коли 
протягом тривалого часу, крім болю, будь-яких 
органічних змін в суглобах не відбувається. Для 
функціональних артралгій характерно виникнення 
болю вночі або під час роботи чи занять в школі. 
У більшості випадків біль виникає у великих сугло-
бах (плечовому, ліктьовому, кульшовому, колінно-
му), набагато рідше патологічний процес зачіпає 
дрібні суглоби (міжфалангові, променезап’ясткові, 
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гомілковостопні). Статистичні дані свідчать, що у 
кожного п’ятого, хто звернувся за медичною до-
помогою до лікаря загальної практики, має місце 
суглобовий синдром тої чи іншої міри вираженості 
[18].

На наш погляд, найбільш відповідним пояс-
ненням виникненню функціонального болю в ко-
лінному суглобі є фаціальна теорія, згідно з якою 
біль у колінному суглобі може бути також спро-
вокована напруженістю поверхневої задньої лінії 
(ПЗЛ) [20]. Відомо, що ПЗЛ є однією із найбільш 
важливих ліній, яка, в основному, регулює поста-
ву та рухи у сагітальній площині, або обмежуючи 
рух вперед (згинання), або посилюючи рух назад 
(випрямлення) у випадку невірного функціонуван-
ня. Поверхнева задня лінія при розігнути колінних 
суглобах функціонує як суцільна лінія міофасці-
ального взаємозв’язку, об’єднуючи всю задню по-
верхню тіла від підошви стопи до апоневрозу та 
далі – до надбрівних дуг. Міофасціальні структури 
з’єднують фасцію черепа від надбрівних дуг, через 
потиличний бугор, крижово-поперекову фасцію / 
м’яз, що випрямляє хребет, потім – крижова кістка, 
крижово-бугрову зв’язку, сідничний бугор, м’язи-
згиначі колінного суглоба, литкові м’язи з підошов-
ної фасцією та фалангами пальців ніг. Напружен-
ня, натяг (позитивний та негативний), травма та 
рухи, як правило, передаються на усі структури по 
цій лінії. На шляху ПЗЛ, або так званого «анатоміч-
ного потягу», можуть виникати перешкоди у вигля-
ді блоків, спайок та затискачів, що впливає на рух 
по всій лінії – саме тому біль в шиї часто пов’язана 
з плоскостопістю або нерозтягнутим підколінним 
сухожилком [21].

Найбільш часті порушення, пов’язані із за-
дньої поверхневої лінією, це: гіперрозгинання ко-
лін; посилення поперекового лордозу; скорочення 
підколінних м’язів; перерозгинання шийного відді-
лу. Якщо ця лінія коротка, вона перешкоджає зги-
нанню корпусу вперед: наприклад, коли людина 
не може дотягнутися руками до пальців ніг, не зги-
наючи коліна. Адже структури сполучної тканини 
працюють синхронно, створюючи плавний і зба-
лансований рух й поставу, яка підтримує рівновагу 
та прямий контакт між усіма частинами тіла. Так, у 
частинах тіла, які заблоковані (де м’язи заблоко-
вані або в статичному режимі, або у режимі корот-
кого блокування), можемо спостерігати як скелетні 
частини зміщуються із свого звичного положення. 
Це призводить до потоншення позаклітинного ма-
триксу (базальної пластини) та злипання мембран. 
Колагенові волокна фасції накопичуються, стають 
більш жорсткими та блокуються від перевантажен-
ня чи поганої рухливості. Як наслідок, маємо роз-
рідження базальної пластини; клітини в цій зоні не 
отримують достатнього живлення та зволоження, 

що призводить до стану захворювання і далі усе 
повторюється наново (порочне коло). Важливо від-
значити, що дисфункції можуть виникати в будь-
якому місці вздовж фасціальної лінії і що вони 
можуть створювати біль або симптоми далеко від 
джерела. Початковою та самою вразливою точкою 
у поверхневій задній лінії є підошовна зв’язка під 
склепінням стопи. Проблеми, які починаються саме 
у цьому місці, часто поширюються далі: колінний 
суглоб, кульшовий, хребет. Зниження гнучкості 
підколінного сухожилку може призвести до безлічі 
травм опорно-рухового апарату, включаючи біль у 
попереку, розтягнення сухожиль та біль у колінно-
му суглобі [22]. Тому своєчасні профілактика та лі-
кування стопи та колінного суглобу є вкрай важли-
вими, особливо для організму, який активно росте 
та розвивається. Дуже важливо працювати уздовж 
усієї поверхневої задньої лінії, що допомагає тілу 
досягти належного балансу та постави [20].

Існування неперервності між фасціями та 
м’язами, які можуть бути анатомічно віддалени-
ми один від одного, на сьогодні підкреслюється 
багатьма дослідниками [22-24]. То ж не є дивним 
зв’язок між суглобовим болем та болем у хребті 
[25-27]. Інші симптоми, такі як набряклість суглобів 
або ранкова скутість, можуть бути ознакою того, 
що біль у спині викликана станом, який впливає на 
суглоби, а не безпосередньо напругою м’язів.

Біль у спині є і, ймовірно, й надалі залишати-
меться в центрі уваги багатьох лікарів через гли-
бокий вплив, який він робить на життя пацієнта 
сьогодні. Функції погіршуються, повсякденне життя 
змінюється з урахуванням болю в спині, а якість 
життя страждає. 

Біль у попереку – це основне супутнє пору-
шення при функціональній артралгії колінного 
суглоба, що може посилити біль у коліні та інва-
лідність індивіда. Ряд досліджень вказує на те, що 
одночасний біль у спині асоціюється із симптома-
ми остеоартрозу колінного суглоба та інвалідністю 
[28-31]. Тому, більш глибоке розуміння взаємодії 
болю в спині та болю в колінному суглобі допо-
могло б клініцистам та фізіотерапевтам з’ясувати, 
кому саме можуть бути більше користі спільні 
втручання, спрямовані на лікування та реабіліта-
цію болю в спині з метою покращення рівня інва-
лідності осіб з остеоартрозом колінного суглоба. 
Останнім часом були запропоновані два можливі 
механізми такої взаємодії. По-перше, біль у спині 
може безпосередньо викликати навантаження на 
колінний суглоб через кінетичний ланцюг, так зва-
ний колінно-хребетний синдром, що посилює біль 
у коліні [32, 33]. По-друге, біль у спині може бути 
маркером внутрішньо вищого рівня болю в колін-
ному суглобі [34] та генералізованих станів болю в 
суглобах [28]. Нещодавно запропонований третій 
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механістичний дескриптор, ноципластичний біль 
або поєднання з ноцицептивним болем може бути 
придатним для опису цих станів [35].

Таким чином, сама концепція міофасціальних 
ліній – це чудовий спосіб зрозуміти, як функціонує 
організм, та як можна оптимізувати реабілітаційні 
заходи для збільшення мобільності та функціо-
нальності організму в цілому. 

Висновки 
1. Біль у колінному суглобі може бути обу-

мовлена не тільки дегенеративно-дис-
трофічними змінами в кістках, але й може 
бути пов’язана із м’язовим дисбалансом 
задньої поверхневої лінії.

2. Враховуючи явище м’язового дисбалансу, 
розробка програми реабілітації при болю 
в колінному суглобі повинна включати в 
себе не лише використання локальних за-
собів, а й враховувати вплив на відповідні 
рефлекторні ділянки в області хребта.

3. Виникаючі дегенеративно-дистрофічні 
процеси у кістках, які входять до структури 

колінного суглобу, можуть бути викликані 
їх дислокацією в наслідок м’язового дис-
балансу, а саме: вкороченням фасцій за-
дньої поверхні стегна, що призводить до 
дорзального зміщення кісток гомілки та не-
рівномірного навантаження під час руху в 
колінному суглобі. 

4. Неконтрольоване та самовільне викорис-
тання знеболюючих засобів хворими при 
болю в колінному суглобі може згладжу-
вати клінічну картину та знижувати ефек-
тивність реабілітаційних заходів, що про-
водяться. 

Перспективи подальших досліджень. Вра-
ховуючи складні та не до кінця визначені етіологічні 
та патогенетичні фактори, подальші дослідження 
потребують розробки комплексних реабілітаційних 
заходів, спрямованих не тільки на усунення клі-
нічних проявів функціональної артралгії колінного 
суглобу, а також на ліквідацію негативного впливу 
факторів, що викликають порушення постави та 
м’язового дисбалансу.
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УДК 616.72-002:615.8
ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ АРТРАЛГИЯХ КОЛЕННОГО сУсТАВА 
КАК КОМПЛЕКсНАЯ ПРОБЛЕМА В сИсТЕМЕ сОВРЕМЕННОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
Турицкая Т. Г., Винник А. А., Снисар Е. С.
Резюме. Цель: провести поиск и проанализировать данные современных источников информации 

об особенностях возникновения и проявлений боли в области коленного сустава и подходов к лечению.
Материалы и методы исследования. В работе представлен анализ и обобщение современной 

научно-методической литературы отечественных и зарубежных авторов по данным сети Интернет и 
сервиса Google Scholar относительно особенностей возникновения артралгии коленного сустава и со-
путствующими проявлениями данного нарушения (боль в спине, нарушение осанки и т.д.).

Результаты исследования и их обсуждение. В статье был проведен анализ современных взглядов 
на возникновение и развитие процесса болевого синдрома в области коленного сустава. Были проана-
лизированы источники по запросу в сервисе Google Scholar, где подавляющее большинство публика-
ций, описывают болевой синдром в области коленного сустава и подходы к его лечению после возник-
новения анатомических изменений структур костных и мягкотканных структур или после проведенных 
хирургических вмешательств. Так, превалирующим подходом является назначение нестероидных про-
тивовоспалительных препаратов в комбинации с хондропротекторами. По мнению авторов статьи, дан-
ный подход к лечению боли в области коленного сустава не учитывает одной из главных составляющих 
возникновения артралгии – мышечного дисбаланса, как на локальном уровне нижних конечностей, так 
и мышечно-фасциальных цепей. Согласно теории мышечных цепей, дислокация костей, формирующих 
коленный сустав, приводит к неравномерности загрузки на метафизарные отделы бедренной и больше-
берцовой костей, что приводит к возникновению нарушения кровообращения и в дальнейшем приводит 
к возникновению дегенеративно-дистрофических заболеваний. Понимание этой составляющей патоге-
неза может дать специалисту в области физической терапии более обоснованный подход к разработке 
сбалансированной тактики лечения, направленная на устранение первичной причины формирования 
болевого синдрома

Ключевые слова: коленный сустав, функциональная артралгия, боль, мышечный дисбаланс, зад-
няя поверхностная линия.

UDC 616.72-002:615.8
Functional Arthralgies of Knee Joint as a Complex Problem 
in the Modern Rehabilitation System
Turitska T. G., Vinnyk O. O., Snisar O. S.
Abstract. The purpose of the study was to search for and analyze data from modern sources of informa-

tion on the features of the occurrence and manifestations of pain in the knee joint and approaches to treatment.
Materials and methods. The paper presents an analysis and generalization of modern scientific and meth-

odological literature of domestic and foreign authors according to the Internet and Google Scholar service 
on the peculiarities of arthralgia of the knee joint and concomitant manifestations of this disorder (back pain, 
posture, etc.).

Results and discussion. The article analyzed modern views on the occurrence and development of the 
process of pain syndrome in the knee joint. Sources on request in the Google Scholar service were analyzed, 
where the overwhelming majority of publications are described by pain slander and approaches to its treat-
ment after the occurrence of anatomical changes in the structures of bone and soft-wound structures or after 
surgical interventions. Thus, the prevailing approach is the purpose of non-steroidal anti-inflammatory drugs 
in combination with chondroprotectors. According to the authors of the article, this approach to the treatment 
of pain in the area of the knee joint does not take into account one of the main components of the occurrence 
of arthralgia – muscle imbalance, both at the local level of the lower extremities and muscular-fascial chains. 
According to the theory of muscular chains, the dislocation of bones forming the knee joint leads to uneven 
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loading of the femoral and tibial bones to the metaphizar deposits, which leads to a circulatory disorder and 
further leads to degenerative-dystrophic diseases. Understanding this component of pathogenesis can give 
a specialist in physical therapy and ergotherapy a more informed approach to the development of balanced 
treatment tactics aimed at eliminating the primary causes of pain syndrome.

Conclusion. Pain in the knee joint can be caused not only by degenerative-dystrophic changes in the 
bones, but also can be associated with muscle imbalance of the posterior surface line. The development of 
a rehabilitation program for knee pain should include not only the use of local remedies, but also take into 
account the impact on the relevant reflex areas in the spine. Emerging degenerative-dystrophic processes in 
the bones that are part of the structure of the knee joint can be caused by their dislocation due to muscle im-
balance. Uncontrolled and unauthorized use of analgesics by patients with knee pain can smooth the clinical 
picture and reduce the effectiveness of rehabilitation measures.

Keywords: knee joint, functional arthralgia, pain, muscle imbalance, posterior surface line.
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УДК 612.015.34:616-008.9-099-06:616.61:615.275
Бевзо В. В.

РІВЕНЬ ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ щУРІВ  
ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ НЕФРОПАТІЇ ТА ЗАСТОСУВАННЯ 

ВІДНОВЛЕНОГО ГЛУТАТІОНУ
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Метою роботи було дослідити вміст речовин 
низької й середньої молекулярної маси, загальних 
і тирозинвмісних пептидів та оцінити рівень ендо-
генної інтоксикації організму щурів за умов експе-
риментальної нефропатії та застосування віднов-
леного глутатіону.

Матеріал та методи. Нефропатію моделю-
вали шляхом одноразового внутрішньоочеревин-
ного введення фолієвої кислоти у дозі 250 мг/кг. 
Глутатіон вводили інтрагастрально (100 мг/кг) впро-
довж 7 днів після інтоксикації фолієвою кислотою. 

Результати. В умовах нефропатії в сироватці 
крові щурів збільшення рівня молекул середньої 
маси збільшувалось в 2 рази, низькомолекулярних 
речовин – в 1,6 рази порівняно з контролем.

Щоденне введення глутатіону тваринам з екс-
периментальною нефропатією протягом 7 днів 
призводило до зниження рівня речовин середньої 
та низької молекулярної маси на 21 % і 27 % по-
рівняно з показниками тварин із нефропатією, од-
нак все ще достовірно відрізнявся від показників 
контролю. 

На фоні зростання вмісту загальних олігопеп-
тидів в 2,2 рази в сироватці крові щурів з нефропа-
тією збільшувався рівень тирозинвмісних пептидів 
в 1,8 рази у порівнянні з контролем. Введення глу-
татіону щурам з нефропатією привело до знижен-
ня цих параметрів на 40 і 35 % відповідно порівня-
но з контролем.

В результаті встановлених змін рівня альбумі-
нів та молекул середньої маси в сироватці крові 
тварин в умовах нефропатії підвищення коефіці-
єнту ендогенної інтоксикації спостерігалось в 2,3 
рази. Цей дисбаланс вказує на порушення проце-
сів детоксикації ендогенних метаболітів в печінці 
тварин в умовах нефропатії.

У групах тварин з нефропатією, яким вводили 
антиоксидант, коефіцієнт ендогенної інтоксикації 
знижувався на 41 % у порівнянні з тваринами, що 

не отримували глутатіон, але до рівня контрольних 
значень цей показник не повертався.

Висновки. За умов експериментальної нефро-
патії в сироватці крові щурів спостерігали підви-
щення вмісту загальних і тирозинвмісних пептидів, 
речовин низької й середньої молекулярної маси, а 
також зростання значень коефіцієнту інтоксикації, 
що опосередковано вказує на порушення процесів 
детоксикації ендогенних метаболітів у печінці до-
слідних тварин при патології нирок. 

В групі тварин з нефропатією, які отримували 
відновлений глутатіон впродовж 7 днів, відмічали 
лише тенденцію до нормалізації досліджуваних по-
казників, що характеризують рівень ендогенної ін-
токсикації за умов експериментальної нефро патії.

Ключові слова: нефропатія, ендогенна інток-
сикація, відновлений глутатіон, щури.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом НДР 
«Стрес-індуковані морфофункціональні та біо-
хімічні зміни хроноперіодичної та гепатореналь-
ної систем у ссавців», № державної реєстрації 
0114U002472.

Вступ. Захворювання нирок – одна з найпо-
ширеніших та найактуальніших проблем сучасної 
медицини. Основою патогенезу ниркової патології 
є розвиток оксидативного стресу, що супроводжу-
ється оксидантно-антиоксидантним дисбалансом, і 
як наслідок – ураження печінки – головного деток-
сикаційного органу [1]. Процес розвитку нефропа-
тій характеризується метаболічними порушеннями 
і токсичним ураженням організму, що призводить 
до синдрому ендогенної інтоксикації. Протягом ба-
гатьох десятиліть для оцінки функції нирок та рівня 
ендогенної інтоксикації використовували визначен-
ня креатиніну та сечовини в сироватці крові. Однак, 
ці показники недостатньо чутливі при швидко на-
ростаючих змінах ниркових функцій та можуть бути 
пов’язані з екстраренальними причинами. 
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Останніми роками широко дискутується пи-
тання пошуку нових маркерів ушкодження нирок та 
оцінки рівня ендогенної інтоксикації організму. Се-
ред широкого кола метаболітів, які володіють здат-
ністю виявляти токсичну дію на організм, заслу-
говують на увагу середньомолекулярні продукти 
протеолізу або молекули середньої маси (не вище 
5000 Д). Розвиток ендогенної інтоксикації в орга-
нізмі при різних патологічних станах – це результат 
дисбалансу між надходженням токсинів у кров та 
їх детоксикацією. Вважають [2], що саме молекули 
середньої маси є універсальним біохімічним мар-
кером та відображають рівень патологічного білко-
вого метаболізму, що корелює з основними лабо-
раторними критеріями метаболічних порушень. 

Швидкість прогресування ниркової патології 
обґрунтовує пошук антиоксидантів із нефропро-
текторною дією. Незважаючи на великий арсенал 
лікарських засобів, що використовуються для те-
рапії захворювань нирок різної етіології, пошук 
нових нефропротекторів, що поєднують високу 
активність та низьку токсичність не втрачає акту-
альності.

Захист від окиснювальних стресів в організмі 
здійснюють різні антиоксиданти, одними з яких є 
відновлений глутатіон. Відомо [3, 4, 5], що най-
інтенсивніше епітеліальні клітини, в тому числі 
епітелій проксимальних ниркових канальців, за-
хоплюють та використовують циркулюючий глута-
тіон, що дає підґрунтя для дослідження його ролі 
при розвитку нефропатії. Глутатіон присутній в 
клітинах в основному у відновленій формі й віді-
грає вагому роль у клітинному обміні, бере участь 
у підтримці окиснювально-відновного потенціалу, 
процесах детоксикації ксенобіотиків ендо- та екзо-
генного походження як безпосередньо, так як суб-
страт для ферментів біотрансформації. Нестача 
відновленого глутатіону сприяє ризику виникнення 
окиснювального пошкодження клітин та появі па-
тологічних станів. 

Метою роботи було дослідити вміст речовин 
низької й середньої молекулярної маси (МСМ), 
загальних і тирозинвмісних пептидів та оцінити 
рівень ендогенної інтоксикації організму щурів за 
умов експериментальної нефропатії та застосу-
вання відновленого глутатіону.

Матеріал та методи дослідження. Експери-
мент проводили на нелінійних білих щурах масою 
160-180 г. Тварини перебували в умовах віварію зі 
сталим температурним режимом (18–22°С), від-
носній вологості повітря (50–55%) в окремих об-
мінних клітках у сформованих групах, на постійно-
му збалансованому режимі харчування з вільним 
доступом до води та їжі. Всі дослідження виконано 
з дотриманням нормативів Європейської конвен-
ції про захист тварин, що використовуються для 

наукової мети, ухвалених І національним конгре-
сом України з біоетики. 

Нефропатію моделювали шляхом однора-
зового внутрішньочеревного введення фолієвої 
кислоти в дозі 250 мг/кг маси тіла [6]. Відновлений 
глутатіон вводили щоденно інтрагастрально впро-
довж 7 днів у дозі 100 мг/кг маси тіла після моде-
лювання нефропатії. Для досліджень використо-
вували сироватку крові тварин, яку отримували 
шляхом центрифугування цільної крові без анти-
коагулянта при 1500 об/хв протягом 15 хв. 

Для оцінки рівня ендогенної інтоксикації за 
умов експериментальної нефропатії в сироватці 
крові дослідних та інтактних щурів визначали вміст 
речовин низької (МНМ) й середньої молекулярної 
маси (МСМ) за методом Н.І. Габриелян, [7], за-
гальних і тирозинвмісних пептидів за методом В.Б. 
Гаврилова [8], альбуміну за загальноприйнятою 
методикою [9], коефіцієнт ендогенної інтоксикації 
розраховували за методом В.Б. Гаврилова [10]. 

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили з використанням непараметричного критерію 
Вілкоксона. Достовірними вважали відмінності при 
р≤0,01.

Результати дослідження та їх обговорення. 
За умов експериментальної нефропатії в сироват-
ці крові щурів спостерігали збільшення рівня МСМ 
(2000-5000 Д), які визначалися при довжині хвилі 
280 нм. При цьому рівень МСМ в сироватці крові 
дослідних тварин перевищував контрольні зна-
чення в 2 рази. Для низькомолекулярних речовин 
(до 2000 Д) сироватки крові щурів, що визначали-
ся при довжині хвилі 254 нм, реєстрували вірогідні 
зміни даного показника на 7 добу експерименту, 
які перевищували контрольні значення на 60 % 
(таблиця). 

Припускають [11], що значне підвищення вміс-
ту МСМ у сироватці крові за умов експерименталь-
ної нефропатії є прогностично несприятливим по-
казником, так як продукти деградації біополімерів 
можуть чинити виражений нефротоксичний вплив. 
МСМ порушують фізико-хімічні властивості клітин-
них мембран і роблять їх більш доступними для 
різного роду пошкоджуючих впливів, включаючи 
процеси вільно-радикального окиснення ліпідів. 

Щоденне введення відновленого глутатіону 
тваринам з експериментальною нефропатією про-
тягом 7 днів призводило до зниження рівня МСМ 
(280 нм) та низькомолекулярних речовин (254 нм) 
на 21 % і 27 % порівняно з показниками тварин із 
нефропатією, однак все ще достовірно відрізнявся 
від показників контролю (таблиця). 

Крім речовин низької й середньої молекуляр-
ної маси у сироватці крові щурів за умов експери-
ментальної нефропатії визначали вміст загальних і 
тирозинвмісних пептидів при довжині хвилі 290 нм 
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і лужному рН 13,0, які мають 
більшу діагностичну чутливість, 
специфічність і точність при по-
рушенні метаболізму білків. Вста-
новлено, що на фоні зростання 
вмісту загальних олігопептидів в 
2,2 рази в сироватці крові щурів 
з нефропатією збільшувався рі-
вень тирозинвмісних пептидів в 
1,8 рази у порівнянні з інтактними 
тваринами (таблиця).

7-ми денне введення від-
новленого глутатіону щурам з 
нефропатією мало позитивний 
вплив на досліджувані показники, 
рівень яких знизився на 40 і 35 % 
відповідно порівняно з експери-
ментальним контролем. Разом з 
тим залишалася вірогідна різниця 
вмісту загальних і тирозинвмісних 
пептидів у порівнянні з інтактни-
ми тваринами (таблиця).

Для оцінки рівня ендогенної інтоксикації роз-
раховували коефіцієнт, що відображає дисбаланс 
між накопиченням і детоксикацією токсинів в крові 
на основі відношення двох показників МСМ (D254) 
і концентрації альбумінів (D254/Альбумін) в сиро-
ватці крові. Дослідження показали, що вірогідні 
зміни фракції альбумінів в сироватці крові тварин з 
нефропатією були менше контрольних значень на 
30 % (таблиця). 

Як наслідок встановлених змін рівня альбумі-
нів та молекул середньої маси в сироватці крові 
тварин, за умов експериментальної нефропатії, 
спостерігали підвищення коефіцієнту ендогенної 
інтоксикації, так як дисбаланс між накопиченням 
токсичних продуктів і здатністю альбумінів до їх 
зв’язування збільшувався в 2,3 рази (таблиця). 
Такий дисбаланс є прогностично несприятливим 
показником, що вказує на посилення метаболічних 
порушень, насамперед процесів детоксикації ен-
догенних метаболітів у клітинах печінки тварин за 
умов експериментальної нефропатії [12]. 

У групах тварин з нефропатією, яким протягом 
7 днів вводили антиоксидант, рівень альбумінів в 
сироватці крові зростав на 24 % порівняно з показ-
никами тварин із нефропатією, що мало позитив-
ний вплив і на коефіцієнт ендогенної інтоксикації, 
який знижувався на 41 % у порівнянні з тваринами, 
що не отримували відновлений глутатіон, але до 
рівня контрольних значень цей показник не повер-
тався (таблиця). 

Таким чином, враховуючи ендогенне похо-
дження загальних і тирозинвмісних пептидів в кро-
ві, підвищений рівень речовин низької й середньої 
молекулярної маси, а також зростання значень 

коефіцієнту інтоксикації можна припустити, що 
за умов експериментальної нефропатії відбува-
ються деструктивні зміни в організмі тварин, які 
обумовлені, можливо, як протеолізом білків, так і 
зниженням метаболічних процесів в гепатоцитах, 
і насамперед, процесів детоксикації, що негативно 
впливає на структурно-функціональний стан печін-
ки та свідчить на розвиток ендогенної інтоксикації 
організму при захворюваннях нирок.

Відновлений глутатіон володіє здатністю без-
посередньо знешкоджувати токсичні сполуки й ак-
тивувати антиоксидантні ензими та захищати клі-
тинні мембрани від окиснювального пошкодження 
[13], але за даної схеми введення, його вплив був 
недостатньо ефективним на досліджувані показни-
ки, що характеризують рівень ендогенної інтоксика-
ції у щурів за умов експериментальної нефропатії.

Висновки. За умов експериментальної не-
фропатії в сироватці крові щурів спостерігали під-
вищення вмісту загальних і тирозинвмісних пеп-
тидів, речовин низької й середньої молекулярної 
маси, а також зростання значень коефіцієнту ін-
токсикації, що опосередковано вказує на порушен-
ня процесів детоксикації ендогенних метаболітів у 
печінці дослідних тварин при патології нирок. 

В групі тварин з нефропатією, що отримували 
відновлений глутатіон впродовж 7 днів, відмічали 
лише тенденцію до нормалізації досліджуваних по-
казників, які характеризують рівень ендогенної ін-
токсикації за умов експериментальної нефропатії.

Перспективи подальших досліджень. До-
цільно дослідити механізми антиоксидантного за-
хисту за умов нефропатії та розвитку ендогенної 
інтоксикації викликаної фолієвою кислотою та за-
стосування відновленого глутатіону.

Таблиця – Показники рівня ендогенної інтоксикації організму щурів за 
умов експериментальної нефропатії та застосування відновленого глу-
татіону

Показники Контроль, 
n=10

Нефропатія,
7 день,

n=10

Нефропатія +
глутатіон,7 
день, n=10

Вміст МСМ (l 280 нм), 
ум.од/мл 0,142 ± 0,009 0,282 ± 0,025а 0,223 ± 0,011a,b

Вміст МНМ (l 254 нм), 
ум.од/мл 0,110 ± 0,001 0,176 ± 0,012a 0,129 ± 0,009a,b

Вміст загальних ліпідів, 
ум.од/мл 2,82 ± 0,16 6,21 ± 0,35а 3,72 ± 0,14a,b

Вміст тирозинвмісних 
пептидів, ммоль/л 1,33 ± 0,07 2,34 ± 0,12а 1,52 ± 0,08a,b

Вміст альбуміну, г/л 37,4 ± 2,61 26,2 ± 1,57а 32,5 ± 1,98a,b

Коефіцієнт ендогенної 
інтоксикації 2,94 ± 0,16 6,72 ± 0,39а 3,97 ± 0,21a,b

Примітки: Результати представлені як М ± SEM. a – достовірність різниці 
порівняно з контролем; b – достовірність різниці порівняно з групою тварин 
із нефропатією, n – кількість тварин у групі, p<0,01.
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УДК 612.015.34: 616-008.9-099-06: 616.61: 615.275
УРОВЕНЬ ЭНДОГЕННОЙ ИНТОКсИКАЦИИ КРЫс 
В УсЛОВИЯХ ЭКсПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ НЕФРОПАТИИ 
И ПРИМЕНЕНИЯ ВОссТАНОВЛЕННОГО ГЛУТАТИОНА 
Бевзо В. В.
Резюме. Целью работы было исследовать содержание веществ низкой и средней молекулярной 

массы, общих и тирозинсодержащих пептидов и оценить уровень эндогенной интоксикации организма 
крыс в условиях экспериментальной нефропатии и применения восстановленного глутатиона.

Материал и методы. Нефропатию моделировали путем однократного внутрибрюшинного введе-
ния фолиевой кислоты в дозе 250 мг/кг. Глутатион вводили внутрижелудочно (100 мг/кг) в течение 7 
дней после интоксикации фолиевой кислотой.

Результаты. В условиях нефропатии в сыворотке крови крыс увеличение уровня молекул средней 
массы наблюдалось в 2 раза, низкомолекулярных веществ - в 1,6 раза по сравнению с контролем.

Ежедневное введение глутатиона к животным с экспериментальной нефропатией в течение 7 дней 
привело к снижению уровня веществ средней и низкой молекулярной массы на 21% и 27% по сравне-
нию с показателями животных с нефропатией, но значительно отличаются от контроля.

На фоне увеличения содержания общих олигопептидов на 2,2 раза в сыворотке крови эксперимен-
тальных крыс с нефропатией уровень тирозинсодержащих пептидов увеличился в 1,8 раза по сравне-
нию с контролем. Введение глутатиона крысам с нефропатией привело к снижению этих параметров на 
40 и 35% соответственно, по сравнению с контролем.
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В результате установленных изменений уровня альбумина и средних весовых молекул в сыворотке 
крови животных в условиях нефропатии увеличение коэффициента эндогенного интоксикации наблю-
далось в 2,3 раза. Этот дисбаланс указывает на нарушение процессов детоксикации эндогенных мета-
болитов в печени животных в условиях нефропатии.

В группах животных с нефропатией, которым вводили антиоксидант, коэффициент эндогенной ин-
токсикации снизился на 41% по сравнению с животными, которые не получали глутатион, но к уровню 
контрольных значений этот показатель не вернулся.

Выводы. В условиях экспериментальной нефропатии в сыворотке крови крыс наблюдалось повы-
шение содержания общих и тирозинсодержащих пептидов, веществ низкой и средней молекулярной 
массы, а также рост значений коэффициента интоксикации, что косвенно указывает на нарушение про-
цессов детоксикации эндогенных метаболитов в печени экспериментальных животных при патологии 
почек.

В группе животных с нефропатией, которые получали восстановленный глутатион в течение 7 дней, 
отмечали лишь тенденцию к нормализации исследуемых показателей, характеризующих уровень эндо-
генной интоксикации в условиях экспериментальной нефропатии.

Ключевые слова: нефропатия, эндогенная интоксикация, восстановленный глутатион, крысы.

UDC 612.015.34: 616-008.9-099-06: 616.61: 615.275
Rat Endogenous Intoxication Level under Experimental Nephropathy 
and Reduced Glutathione Application
Bevzo V. V.
Abstract. The purpose of the study, therefore, was to investigate the content of substances of low and 

medium molecular weight, total and tyrosine-containing peptides and to assess the level of endogenous 
intoxication of the rat organism under conditions of experimental nephropathy and the use of reduced 
glutathione.

Materials and methods. The experiment was performed on nonlinear white rats weighing 160-180 g. The 
animals were in a vivarium with a constant temperature (18-22°C), relative humidity (50-55%) in individual 
exchange cells in the formed groups, on a constant balanced mode of a diet with free access to water and food.

Nephropathy was modeled by a single intraperitoneal injection of folic acid at a dose of 250 mg/kg. 
Glutathione was administered intragastrically (100 mg/kg) for 7 days after folic acid intoxication. 

Results and discussion. Under conditions of nephropathy in the blood serum of rats, an increase in the 
level of molecules of average weight was observed by 2 times, as well as low-molecular substances by 1.6 
times compared with the control.

Daily administration of reduced glutathione to animals with nephropathy for 7 days led to a decrease in the 
level of substances of medium and low molecular weight by 21% and 27% in comparison with the indicators of 
animals with nephropathy, but still significantly differed from the control indicators.

Against the background of an increase in the content of total oligopeptides by 2.2 times in the blood serum 
of experimental rats, the level of tyrosine-containing peptides increased by 1.8 times in comparison with the 
control. The introduction of glutathione to rats with nephropathy led to a decrease in these parameters by 40 
and 35%, respectively, compared with the experimental control.

As a result of the established changes in the level of albumin and average weight molecules in the blood 
serum of animals, under conditions of nephropathy, an increase in the coefficient of endogenous intoxication 
was observed by 2.3 times. This imbalance indicates a violation of the processes of detoxification of endogenous 
metabolites in the liver of animals under conditions of nephropathy.

In the groups of animals with nephropathy, which were injected with an antioxidant, the coefficient of 
endogenous intoxication decreased by 41% compared with animals that did not receive glutathione, but this 
indicator did not return to the level of control values.

Conclusion. Thus, under the conditions of experimental nephropathy in the blood serum of rats, an 
increase in the content of total and tyrosine-containing peptides, substances of low and medium molecular 
weight, as well as an increase in the values of the intoxication coefficient was observed, which indirectly 
indicates a violation of the processes of detoxification of endogenous metabolites in the liver of experimental 
animals with kidney pathology.

In the group of animals with nephropathy that received reduced glutathione for 7 days, only a tendency 
towards normalization of the studied parameters characterizing the level of endogenous intoxication under 
conditions of nephropathy was noted.

Keywords: nephropathy, endogenous intoxication, reduced glutathione, rats.
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СТРУКТУРА ЗАХВОРЮВАНОСТІ НА ПУХЛИНИ ВИЛОЧКОВОЇ ЗАЛОЗИ 
У ХАРКІВСЬКОМУ РЕГІОНІ ТА АНАЛІЗ ДІАГНОСТИЧНО ЗНАЧУщИХ 

ПОКАЗНИКІВ ІМУННОЇ ВІДПОВІДІ У ПАЦІЄНТІВ З ТИМОМАМИ
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна, Україна

Метою даного дослідження було визначення 
структури захворюваності на пухлини вилочкової 
залози у Харківському регіоні з урахуванням гісто-
логічної класифікації пухлин тимуса та аналіз діа-
гностично значущих показників імунної відповіді 
пацієнтів з тимомами. 

Матеріали та методи. Досліджувались істо-
рії хвороб 158 пацієнтів у віці від 16 до 80 років 
із захворюваннями вилочкової залози протягом 
2006-2019 років. У хворих з тимомами, що також 
мали міастенію (33 пацієнта, 40,7% від усіх дослі-
джуваних пацієнтів з тимомами), аналізувалися по-
казники фагоцитарної активності гранулоцитарних 
нейтрофілів у гепаринізованій крові, фагоцитарний 
індекс, фагоцитарне число, індекс завершеності 
фагоцитозу та активність білків системи компле-
менту до оперативного втручання. Також аналізу-
валися показники кількості Т-та В-лімфоцитів, що 
були отримані за допомогою моноклональних ан-
титіл (CD2+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+) (іму-
нофлюорисцентний метод). 

Результати. Була визначена структура за-
хворюваності на пухлини вилочкової залози у Хар-
ківському регіоні, враховуючи гістологічну класифі-
кацію пухлин тимусу та показники імунного статусу 
хворих з тимомами. У ході дослідження визначено 
взаємозв’язок показників фагоцитарної активності 
гранулоцитарних нейтрофілів і активності білків 
системи комплементу, а також зміни співвідношен-
ня субпопуляційного складу Т-лімфоцитів у хворих 
з різними видами тимом.

Для лімфоепітеліальної тимоми характер-
ним було вражання переважно чоловіків у вікових 
групах 40-59 років та 20-39 років, а для лімфоїд-
ної тимоми – чоловіків у віковій групі 20-39 років 
та жінок у віковій групі 40-59 років. У пацієнтів з 
лімфоїдними тимомами виявлено достовірне зни-
ження (р<0,05) середнього значення фагоцитар-
ного індексу, а у пацієнтів з лімфоепітеліальною 
тимомою достовірно знижені (р<0,05) субпопу-
ляції Т-лімфоцитів CD3+ та CD4+, а у пацієнтів з 
лімфоїдною тимомою достовірно знижені (р<0,05) 
субпопуляції Т-лімфоцитів CD4+ та CD8+. Збіль-
шення середніх значень маркерів CD16+ та CD19+ 
(р<0,05) у всіх групах дослідження свідчать про те, 

що процеси антитілоутворення у хворих з тимома-
ми є активованими незалежно від типу тимоми.

Висновки. Структура патології вилочкової за-
лози у населення Харківського регіону характе-
ризується переважанням пухлинної патології в 
загальній структурі патології тимуса, яка складає 
51,3%, а лімфоепітеліальна та лімфоїдна тимоми 
є найпоширенішими пухлинами тимуса та були за-
реєстровані у 64,2% та 30,8% пацієнтів з тимома-
ми відповідно. 

Ключові слова: тимус, тимома, захворюва-
ність, імунологічні показники.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота виконана у рамках 
НДР «Патологічна анатомія непухлинних змін ви-
лочкової залози у пацієнтів з генералізованою мі-
астенією», № державної реєстрації 0117U004837.

Вступ. Пухлини вилочкової залози (тимоми) 
є найбільш частими пухлинами середостіння, які 
можуть супроводжуватися імунологічними розла-
дами або симптомами міастенії. Поширеність да-
ної патології складає 0,13 на 100 000 населення у 
США за даними канцер-регістра [1], а в Україні цей 
показник є 0,18 та 0,10 на 100 000 чоловічого та жі-
ночого населення відповідно [2]. За даними різних 
авторів, на тимоми припадає від 10% до 25% всіх 
пухлин середостіння[1, 2]. Тимомами називають 
всі види новоутворень вилочкової залози, однак 
у більшості випадків це доброякісні пухлини (65-
70%), які частіше діагностуються у жінок [3]. Щодо 
віку маніфестації захворювання дані різняться і 
називається віковий період від 40 до 60 років, або 
30-40 років, як середній вік [3, 4]. Такі розбіжнос-
ті пояснюються наявністю симптомів міастенії, які 
можуть супроводжувати клінічну маніфестацію 
тимом у 30-50% випадків. Пацієнти з симптомами 
міастенії значно молодше пацієнтів без міастенії, 
тому середній вік виявлення тимом може бути за-
значеним як 30 років [2, 5, 6].

Термін «тимома» вперше був запропонований 
у 1900 році Grandhomme та Scminke для позначен-
ня всіх пухлин вилочкової залози. [7] У 1901 році 
був виявлений зв’язок міастенії та патології ви-
лочкової залози, що був підтверджений наявністю 
тимусних антитіл до ацетилхолінових рецепторів у 
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крові пацієнтів. Оскільки основними гістологічними 
компонентами будови тимуса є епітеліальний та 
лімфоїдний, за основу гістологічної класифікації 
тимом був взятий гістогенез кортикальної та меду-
лярної субпопуляцій епітеліальних клітин тимуса 
та наявність певної кількості лімфоцитів у тимомі. 
Відповідно цій класифікації, яка була затверджена 
ВООЗ, всі відомі тимоми слід розподіляти на такі 
типи: тип А – медулярна, веретеноклітинна тим-
ома, тип – АВ – змішана, тип В1 – лімфоїдна, тип 
В2 – кортикальна, лімфоепітеліальна, тип В3 – епі-
теліальна, тип С – карцинома. Щодо поширеності 
тимом, то на типи В припадає близько 70% всіх 
тимом [2, 8]. Клінічні прояви тимом можуть бути 
спричинені її тиском на прилеглі органи й тканини, 
і тоді з’являється кашель, утруднення вдиху, на-
бряк обличчя та шийних вен. Також тимоми про-
являються симптомами прогресивної міастенії, а 
можуть мати й безсимптомний перебіг.

Незважаючи на широкий вибір сучасних ме-
тодів дослідження, виявлення пухлин тимуса є 
складним й витратним процесом, а для ранньої та 
диференційної діагностики пухлин тимуса пропо-
нують також враховувати генетичні та імунологічні 
фактори [9]. Розуміння структури захворюваності 
на пухлини вилочкової залози, враховуючи їх гісто-
логічну класифікацію, дозволить лікарям, що прак-
тикують краще й швидше орієнтуватися в різних 
клінічних ситуаціях при діагностиці тимом.

Метою даного дослідження було визначення 
структури захворюваності на пухлини вилочкової 
залози у Харківському регіоні з урахуванням гісто-
логічної класифікації пухлин тимуса та аналіз діа-
гностично значущих показників імунної відповіді 
пацієнтів з тимомами. 

Матеріал та методи дослідження. Дане до-
слідження ґрунтується на аналізі медичної доку-
ментації (історії хвороб), що була отримана на базі 
відділення торакоабдомінальної хірургії та патоло-
гоанатомічного відділення ДУ «Інститут загальної 
та невідкладної хірургії імені В. Т. Зайцева НАМН 
України», м. Харків. 

Усі досліди проводили у відповідності до 
Конвенції Ради Європи «Про захист прав люди-
ни і людської гідності в зв’язку з застосуванням 
досягнень біології та медицини: Конвенція про 
права людини та біомедицину (ETS № 164)» від 
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.). 

У дослідження були включені історії хвороб 
158 пацієнтів у віці від 16 до 80 років, які зверта-
лися до консультативної поліклініки з приводу за-
хворювань вилочкової залози протягом 2006-2019 
років. У 81 (51,3%) з цих пацієнтів були виявлені 
пухлини тимуса. Всім пацієнтам з тимомами були 

проведені імунологічні дослідження, тимектомія та 
морфологічне дослідженням біоптатів тимуса. 

Для оцінки показників імунного статусу пацієн-
тів з тимомами була сформована група порівняння 
(контрольна група), до якої увійшли 30 дорослих 
людей віком від 18 до 80 років, які не мали пато-
логії вилочкової залози та при дослідженні показ-
ників імунного статусу мали результати в межах 
фізіологічної норми. 

У хворих з тимомами, що також мали міасте-
нію (33 пацієнта, 40.7% від усіх досліджуваних па-
цієнтів з тимомами), аналізувалися показники фа-
гоцитарної активності гранулоцитарних нейтрофі-
лів у гепаринізованій крові, фагоцитарний індекс, 
фагоцитарне число, індекс завершеності фагоци-
тозу та активність білків системи комплементу до 
оперативного втручання. Також аналізувалися по-
казники кількості Т-та В-лімфоцитів, що були отри-
мані за допомогою моноклональних антитіл (CD2+, 
CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+) (імунофлюорис-
центний метод). 

Для статистичної обробки результатів дослі-
джень використовували параметричні й непараме-
тричні методи варіаційної статистики. Статистич-
ний аналіз результатів досліджень, які нормаль-
но розподіляються, проводили з використанням 
параметричного критерію Стьюдента (р ≤0,05). У 
разі малих вибірок і за умови відсутності нормаль-
ного розподілу отриманих даних використовува-
ли критерій Манна-Уїтні. Обчислювали середнє 
арифметичне значення (М), похибку середнього 
арифметичного значення (m) і подавали у вигляді 
М±m. Для обробки даних й графічної візуалізації 
результатів використовували програми «Statistica» 
та «Microsoft Excel». 

Результати дослідження та їх обговорення. 
За даними гістологічного аналізу тканини тимуса 
після тимектомії у 158 пацієнтів з патологією ви-
лочкової залози були отримані наступні гістоло-
гічні характеристики: діагноз тимоми був підтвер-
джений у 81 пацієнта (51,3%), діагноз гіперплазії 
тимуса – у 54 пацієнтів (34,2%), атрофія тимуса – у 
12 пацієнтів (7,6%), кісти тимуса різної етіології – у 
11 пацієнтів (6,9%). Розподіл хворих з патологією 
тимуса за статтю та віком подано у таблиці 1.

Дослідження виявило, що домінуючою пато-
логією, яка виявляється при звертанні за медич-
ною допомогою є пухлини різних гістологічних ти-
пів. Відповідно гістологічній класифікації, що була 
затверджена ВООЗ та проведеному гістологічному 
дослідженні серед хворих на тимоми переважали 
пацієнти з лімфоепітеліальною тимомою (52 па-
цієнта і це 64,2% в структурі тимом) та з лімфоїд-
ною тимомою (25 пацієнтів і 30,8% в структурі тим-
ом). На інші два типи тимом веретеноклітинну та  
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епітеліальну припадало лише 5,0% всіх пухлин ви-
лочкової залози.

Виявлено, що лімфоепітеліальна тимома є 
найбільш поширеною серед пацієнтів досліджу-
ваної групи та діагностується переважно у вікових 
групах 40-59 років – 28 пацієнтів (34,6% від усіх 
тимом) та 21-39 років – 16 пацієнтів (19,8% від усіх 
тимом). 

Також слід зазначити, що цей тип тимоми вра-
жає доросле населення усіх вікових груп до 80 ро-
ків, а гендерні особливості вказують на переважан-
ня чоловіків в усіх вікових групах, окрім останньої. 
Наступною за кількістю діагностованих випадків є 
лімфоїдна тимома, яка у більшості випадків була 
виявлена у пацієнтів вікової групи 40-59 років – 15 
(18,5% від усіх тимом) і вражала переважно жінок. 
У віковій групі 20-39 років такий тип тимоми був ви-
значений лише у чоловіків, а в групі 60-79 років був 
діагностований як поодинокі випадки у чоловіків та 
жінок. Веретеноклітинна та епітеліальна тимоми 
були підтверджені лише пацієнтам у віковій групі 
20-39 років. Отримані у цьому досліджені дані під-
твердили та доповнили дані щодо структури за-
хворюваності на пухлини вилочкової залози у Хар-
ківському регіоні [3, 4].

Досліджувана група хворих з тимомами була 
розподілена на підгрупи відповідно прояву клініч-
них симптомів, а саме підгрупу А -хворі без симп-
томів міастенії (48 пацієнтів та 59,3% відповідно) 
та підгрупу Б – хворі з симптомами міастенії (33 
пацієнта та 40,7% відповідно). Хворим із симпто-
мами міастенії досліджували показники неспеци-
фічної імунореактивності, а саме фагоцитарний 

індекс, фагоцитарне число, індекс завершеності 
фагоцитозу та активність білків системи компле-
менту. То були хворі, які мали лімфоїдні та лімфо-
епітеліальні тимоми (12 пацієнтів та 21 пацієнт від-
повідно) (табл. 2).

Дослідження фагоцитарної активності гра-
нулоцитарних нейтрофілів виявило її достовірне 
зниження у групах хворих на лімфоїдні та лімфое-
пітеліальні тимоми у порівнянні з контрольною гру-
пою. Так середнє значення фагоцитарного індексу 
було зниженим в обох групах, але для пацієнтів 
з лімфоепітеліальною тимомою цей показник ви-
явився на нижній межі норми, а у хворих з лімфо-
їдною тимомою – достовірно нижче норми та склав 
45,6 ± 2,4 % (р<0,05). Фагоцитарне чисто, що кіль-
кісно відображає фагоцитарну активність грануло-
цитарних нейтрофілів, достовірно зменшено у по-
рівнянні з показниками контрольної групи, але не 
виходить за межі референтних значень. Отримані 
дані є характерними для хворих з міастенією [9].

Щодо індексу завершеності фагоцитозу, то 
цей показник в досліджуваних групах знаходиться 
у межах референтних значень та достовірно не 
відрізняється від показників контрольної групи. 

Дослідження споживання білків системи комп-
лементу в залежності від гістологічного типу тимом 
показало, що у хворих з досліджуваних груп цей 
показник достовірно не відрізнявся від показників 
контрольної групи та був дещо підвищеним у хво-
рих з лімфоепітеліальною тимомою та дещо зни-
женим у хворих з лімфоїдною тимомою - 1,2±0,20 
у.о. та 0,8±0,17 у.о. відповідно. 

Таблиця 1 – Структура хворих на патологію вилочкової залози за статтю та віком

Діагноз
Вікові групи

РазомДо 20 років 20-39 років 40-59 років 60-79 років
ч ж ч ж ч ж ч ж

Тимоми:
медулярна, веретеноклітинна тимома - - 1 1 - - - - 2
лімфоїдна - - 7 - 6 9 1 2 25
кортикальна, лімфоепітеліальна 2 1 9 7 17 11 1 4 52
епітеліальна - - 2 - - - - - 2

Гіперплазія - 10 13 22 - 8 - 1 54
Атрофія тимусу - 2 - 4 2 4 - - 12
Кисти тимусу - 1 1 5 1 2 - 1 11
Разом 2 14 33 39 26 34 2 8 158

Таблиця 2 – Показники неспецифічної імунореактивності у пацієнтів з тимомами та симптомами міастенії 

Гістологічний тип  
тимоми

Показники, М + m
Фагоцитарний  

індекс, %
Фагоцитарне

число, у.о.
Індекс завершеності 

фагоцитозу, у.о.
Білки системи 

комплементу, у.о.
Контрольна група 71,9 ± 0,70 3,2 ± 0,07 1,9 ± 0,06 1,0 ± 0,06
Лімфоепітеліальна тимома 63,8 ± 2,20'' 2,2 ± 0,17'' 2,0 ± 0,08 1,2 ± 0,20
Лімфоїдна тимома 45,6 ± 2,40* 2,3 ± 0,23'' 2,1 ± 0,09 0,8 ± 0,17

Примітки: * р <0,05 у порівнянні з групою контроля; '' у межах норми, але достовірно нижче.
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Визначено взаємозв’язок показників фагоци-
тарної активності гранулоцитарних нейтрофілів і 
активності білків системи комплементу залежно 
від гістологічного типу тимом. Так для групи хво-
рих з лімфоепітеліальними тимомами є характер-
ним достовірне у порівнянні з контрольною групою 
зниження фагоцитарного індексу та фагоцитарно-
го числа при незначному збільшенні індексу завер-
шеності фагоцитозу та активності білків системи 
комплементу. Для групи хворих з лімфоїдними 
тимомами спостерігалося достовірне зниження 
(р<0,05) фагоцитарного індексу нижче норматив-
ного показника, зниження фагоцитарного числа та 
активності білків системи комплементу у порівнян-
ні з контрольною групою, але у межах референт-
них значень, а також незначне збільшення індексу 
завершеності фагоцитозу. Зміни фагоцитарної ак-
тивності гранулоцитарних нейтрофілів й активнос-
ті білків системи комплементу, як факторів напру-
женості резистентності можуть виступати діагнос-
тичними та прогностичними тестами для хворих з 
тимомами. 

Оскільки тимус має регулюючий вплив на 
Т-клітинний імуногенез [10], важливим є дослі-
дження змін співвідношення субпопуляційного 
складу Т-лімфоцитів у хворих з різними видами 
тимом. Аналіз результатів щодо показників імуні-
тету виявив їх діагностичну значущість (табл. 3).

Субпопуляції загальних Т-лімфоцитів CD3+ у 
хворих з лімфоепітеліальною тимомою достовірно 
знижені і складають 32,6±1,09% при 53,6±0,8% у 
групі порівняння. Для хворих з лімфоїдною тимо-
мою цей показник нижче, але достовірно не відріз-
няється від групи порівняння. Зниження відносної 
та абсолютної кількості Т-лімфоцитів свідчить про 
послаблення захисних сил організму.

Субпопуляція Т-хелперів CD4+ у групі хворих 
з лімфоепітеліальною тимомою значно пригнічена 
і становить 14,2±1,3% (р <0,05), а у хворих з лім-
фоїдною тимомою цей показник перевищує дані 
групи порівняння і складає 42,5±1,5% (р <0,05), що 
свідчить про наявність дефекту антитілопродукції.

CD8+ є маркером супресорних або цитоток-
сичних Т-лімфоцитів і вивчення змін цього по-

казника є важливим у хворих з тимомами. У групі 
хворих з лімфоепітеліальною тимомою цей показ-
ник є зниженим відносно даних групи порівняння і 
складає 18,1±2,2%, але ця різниця не є достовір-
ною, тоді як у групі хворих з лімфоїдною тимомою 
CD8+ достовірно нижчий (11,2 ± 2,3%), що вказує 
на пригнічення процесу формування Т-супресорів 
та доповнює дані, які були отримані іншими група-
ми дослідників [11].

CD16+ є одним з основних маркерів природних 
кілерних клітин, які захищають організм від розви-
тку пухлин. У пацієнтів з лімфоепітеліальною тим-
омою і пацієнтів з лімфоїдною тимомою середнє 
значення цього маркера було вищим за показники 
групи порівняння (26,2±1,2% та 19,2±1,5 відповід-
но), але ця різниця виявилася достовірною лише 
для пацієнтів з лімфоепітеліальною тимомою 
(р <0,05).

У ході дослідження також був проведений до-
датковий аналіз показників експресії CD19+ марке-
рів В-лімфоцитів, що виявив їх достовірне збіль-
шення в обох досліджуваних групах пацієнтів, 
28,8±1,4% та 24,8±1,6% для хворих з лімфоепіте-
ліальною тимомою та хворих з лімфоїдною тим-
омою відповідно. У групі порівняння цей показник 
був 18,2±0,6%.

Таким чином, структура патології вилочкової 
залози у населення Харківського регіону характе-

ризується переважанням пух-
линної патології в загальній 
структурі патології тимуса, 
яка складає 51,3%. Відповід-
но гістологічній класифіка-
ції ВООЗ, всі відомі тимоми, 
окрім карциноми, зустрічали-
ся серед населення регіону, а 
лімфоепітеліальна та лімфо-
їдна є найбільш поширеними, 
бо були виявлені у 64,2% та 

30,8% пацієнтів з тимомами відповідно. Для лім-
фоепітеліальної тимоми характерним було вра-
жання переважно чоловіків у вікових групах 40-59 
років та 20-39 років, а для лімфоїдної тимоми – чо-
ловіків у віковій групі 20-39 років та жінок у віковій 
групі 40-59 років.

Було досліджено взаємозв’язок показників 
фагоцитарної активності гранулоцитарних ней-
трофілів і активності білків системи комплементу 
залежно від гістологічного типу тимом. Індекси 
фагоцитарної активності в цілому були вірогідно 
знижені у порівнянні з такими показниками у контр-
ольній групі. Значущим виявилося достовірне зни-
ження (р<0,05) середнього значення фагоцитарно-
го індексу нижче нормативного показника у групі 
хворих з лімфоїдними тимомами, що може стати 
суттєвим діагностичним маркером.

Таблиця 3 – Експресія рецепторів та маркерів Т- та В-лімфоцитів у пацієнтів 
з тимомами та симптомами міастенії 

Тип гістологічної 
структури тимоми

Рівень субпопуляцій Т- та В-лімфоцитів (М + m)
CD3+, % CD4+, % CD8+, % CD16+, % CD19+, %

Група порівняння 53,6±0,8 38,8±0,9 22,1±0,3 16,8±0,4 18,2±0,6
Лімфоепітеліальна 
тимома 32,6±1,1* 14,2±1,3* 18,1±2,2 26,2±1,2* 28,8±1,4*

Лімфоїдна тимома 50,9±0,6 42,5±1,5* 11,2±2,3* 19,2±1,5 24,8±1,6*

Примітка: * р <0,05 у порівнянні з групою контроля.
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Дослідивши зміни співвідношення субпопуля-
ційного складу Т-лімфоцитів у хворих з різними ви-
дами тимом було виявлено наявність гіпоімунного 
стану, дефекту антитілопродукції та пригнічення 
процесу формування Т-супресорів у пацієнтів обох 
досліджуваних груп з лімфоепітеліальною та лім-
фоїдною тимомами. Збільшення середніх значень 
маркерів CD16+ та CD19+ в досліджуваних групах 
хворих свідчать, що процеси антитілоутворення 
у хворих з тимомами є активованими незалежно 
від типу тимоми. Також було визначено, що у па-
цієнтів з лімфоепітеліальною тимомою достовірно 
знижені такі субпопуляції Т-лімфоцитів, як CD3+ та 
CD4+, тоді як для хворих з лімфоїдною тимомою 
достовірно зниженими виявилася комбінація CD4+ 
та CD8+маркерів. Отримані дані можливо буде ви-
користовувати як діагностичні критерії зазначених 
вище типів тимом.

Висновки
1. Структура патології вилочкової залози у 

населення Харківського регіону характе-
ризується переважанням пухлинної пато-
логії в загальній структурі патології тим-
уса, яка складає 51,3%. 

2. Лімфоепітеліальна та лімфоїдна тимоми 
є найпоширенішими пухлинами тимуса та 

були зареєстровані у 64,2% та 30,8% паці-
єнтів з тимомами відповідно.

3. Для лімфоепітеліальної тимоми характер-
ним було вражання переважно чоловіків у 
вікових групах 40-59 років та 20-39 років, а 
для лімфоїдної тимоми – чоловіків у віко-
вій групі 20-39 років та жінок у віковій групі 
40-59 років.

4. У пацієнтів з лімфоїдними тимомами ви-
явлено достовірне зниження (р<0,05) се-
реднього значення фагоцитарного індексу.

5. У пацієнтів з лімфоепітеліальною тимомою 
достовірно знижені (р<0,05) субпопуляції 
Т-лімфоцитів CD3+ та CD4+, а у пацієнтів з 
лімфоїдною тимомою достовірно знижені 
(р<0,05) субпопуляції Т-лімфоцитів CD4+ 
та CD8+.

6. Збільшення середніх значень маркерів 
CD16+ та CD19+ (р<0,05) у всіх групах до-
слідження свідчать про те, що процеси 
антитілоутворення у хворих з тимомами є 
активованими незалежно від типу тимоми.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним є подальший аналіз змін показників 
імунного статусу пацієнтів з різними типами пух-
лин тимуса у перший тиждень після проведення 
тимектомії.
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Белозёров И. В., Проценко Е. С., Ремнёва Н. А., Чумак Л. И., Кудревич А. Н.
Резюме. Целью данного исследования было определение структуры заболеваемости опухолями 

вилочковой железы в Харьковском регионе с учетом гистологической классификации опухолей тимуса 
и анализ диагностически значимых показателей иммунного ответа пациентов с тимомами.

Материалы и методы. Были исследованы истории болезней 158 пациентов в возрасте от 16 до 80 
лет с заболеваниями вилочковой железы в течение 2006-2019 годов. У больных с тимомами, которые 
также имели миастению (33 пациента, 40,7% от всех исследуемых пациентов с тимомами), анализи-
ровались показатели фагоцитарной активности гранулоцитарных нейтрофилов в гепаринизированной 
крови, фагоцитарный индекс, фагоцитарное число, индекс завершенности фагоцитоза и активность 
белков системы комплемента до оперативного вмешательства. Также анализировались показатели 
количества Т-и В-лимфоцитов, полученных с помощью моноклональных антител (CD2+, CD3+, CD4+, 
CD8+, CD16+, CD19+) (иммунофлуоресцентный метод).

Результаты. Была определена структура заболеваемости опухолями вилочковой железы в Харь-
ковском регионе, учитывая гистологическую классификацию опухолей тимуса и показатели иммунного 
статуса больных с тимомами. В ходе исследования определена взаимосвязь показателей фагоцитар-
ной активности гранулоцитарных нейтрофилов и активности белков системы комплемента, а также 
изменения соотношения субпопуляционного состава Т-лимфоцитов у больных с различными видами 
тимом.

Для лимфоэпителиальной тимомы характерно поражение преимущественно мужчин в возрастных 
группах 40-59 лет и 20-39 лет, а для лимфоидной тимомы - мужчин в возрастной группе 20-39 лет и 
женщин в возрастной группе 40-59 лет. У пациентов с лимфоидными тимомами выявлено достоверное 
снижение (р <0,05) среднего значения фагоцитарного индекса, а у пациентов с лимфоэпителиальной 
тимомой достоверно снижены (р<0,05) субпопуляции Т-лимфоцитов CD3+ и CD4+, а у пациентов с лим-
фоидной тимомой достоверно снижены (р <0,05) субпопуляции Т-лимфоцитов CD4+и CD8+. Увеличение 
средних значений маркеров CD16+ и CD19+ (р <0,05) во всех группах наблюдения свидетельствуют о 
том, что процессы антителообразования у больных с тимомами является активированными независи-
мо от типа тимомы.

Выводы. Структура патологии вилочковой железы у населения Харьковского региона характеризу-
ется преобладанием опухолевой патологии в общей структуре патологии тимуса, которая составляет 
51,3%, а лимфоэпителиальная и лимфоидная тимомы являются самыми распространенными опухоля-
ми тимуса, что были зарегистрированы у 64,2% и 30,8% пациентов с тимомами соответственно. 

Ключевые слова: тимус, тимома, заболеваемость, иммунологические показатели.

UDC 616.438-006-092.19-039:614.1(477.54)
Incidence Structure of Thymus Tumors in the Kharkiv Region and Analysis 
of Diagnostically Significant Parameters of Immune Response in Patients with Thymomas
Belozоrov I. V., Protsenko O. S., Remnyova N. O., Chumak L. I., Kudrevich O. M.
Abstract. The purpose of the study was to determine the structure of the incidence of thymus tumors in 

the Kharkiv region, taking into account the histological classification of thymus tumors and to analyze diagnos-
tically significant indicators of the immune response of patients with thymomas.

Materials and methods. The medical histories of 158 patients aged 16 to 80 years with diseases of the 
thymus gland were studied during 2006-2019. The indices of phagocytic activity of granulocytic neutrophils 
in blood heparinization, phagocytic index, phagocytic number, phagocytosis completion index and activity of 
proteins of the complement system were analyzed. We also analyzed the indices of the number of T- and 
B-lymphocytes obtained using monoclonal antibodies (CD2+, CD3+, CD4+, CD8+, CD16+, CD19+) (immunoflu-
orescence method).

Results and discussion. The structure of the incidence of tumors of the thymus in the Kharkiv region was 
determined, taking into account the histological classification of tumors of the thymus and indicators of the 
immune status of patients with thymomas. The relationship was determined between the indicators of the 
phagocytic activity of granulocytic neutrophils and the activity of proteins of the complement system, as well 
as changes in the ratio of the subpopulation composition of T-lymphocytes in patients with different types of 
thymomas.
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Lymphoepithelial thymoma is most widespread in male population in the age groups 40-59 and 20-39 
years, and the lymphoid thymoma – in male population in the age group 20-39 years and female population in 
the age group 40-59 years. The significant decrease (p <0.05) in the mean value of the phagocytic index was 
revealed in group of patients with lymphoid thymomas. The subpopulations of T-lymphocytes CD3+ and CD4+ 
were significantly reduced (p <0.05) in group of patients with lymphoepithelial thymomas. The subpopulations 
of T-lymphocytes CD4+ and CD8+ were significantly reduced (p <0.05) in group of patients with lymphoid 
thymomas. The increasing of the mean values of markers CD16+ and CD19+ (p <0.05) in all study groups 
indicates that the processes of antibody production in patients with thymomas are activated regardless of the 
type of thymoma.

Conclusion. The structure of thymus pathology in the population of the Kharkiv region is characterized 
by the predominance of tumor pathology in the general structure of thymus pathology, which is 51.3%. The 
lymphoepithelial and lymphoid thymomas are the most common tumors of the thymus and were recorded in 
64.2% and 30.8% of patients with thymomas, respectively. 

Keywords: thymus, thymoma, morbidity, immunological parameters.
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Ilika V. V., Garvasiuk O. V., Ilika O. V.

IMMUNOHISTOCHEMICAL STUDY OF TROPHOBLASTS CELLULAR 
REGULATION PROCESSES IN CHORIOAMNIONITIS AND BASAL DECIDUITIS 

COMBINED WITH IRON-DEFICIENCY ANEMIA IN GRAVIDAS
Bukovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine

The purpose of the study is to establish quantita-
tive parameters of cell proliferation and apoptosis in 
the trophoblast of the chorionic villi in chorioamnioni-
tis and basal deciduitis combined with iron-deficiency 
anemia in gravidas by means of immunohistochemi-
cal method.

Materials and methods. 198 placentas were ex-
amined. The immunohistochemical procedure was 
performed using primary antibodies against Ki-67 and 
Bax antigen with imaging by a polymer system with 
diaminobenzidine dye. The number of Ki-67-positive 
nuclei of the chorionic villi trophoblast was counted, 
and for the Bax antigen, the optical density of the im-
munohistochemical staining was measured by means 
of microdensitometric method. Comparison of differ-
ences in mean trends was performed using the odd 
Student’s two-sided t-test (p≤0.05).

Results and discussion. The number of Ki-67-pos-
itive trophoblast nuclei in acute chorioamnionitis with 
iron-deficiency anemia in gravidas was 56±3.8 ‰, 
and the relative units of optical density of immunohis-
tochemical staining for protein Bax – 0.234±0.0012, in 
chronic – 59±3.6 ‰ and 0.2, respectively. 

The number of Ki-67-positive nuclei of the cho-
rionic villi trophoblast was counted. Placentas with 
acute as well as chronic chorioamnionitis and basal 
deciduitis showed even higher averages (p <0.001).

In acute basal deciduitis in anemia, the number 
of Ki-67-positive trophoblast nuclei was 56±3.2 ‰, 
the average optical density of immunohistochemical 
staining for protein Bax – 0.236±0.0016, in chronic – 
57±3.7 and 0.249±0.0015, respectively.

It should be noted that in chronic chorioamni-
onitis and basal deciduitis, these rates were higher 
than in acute. With the same regularity the average 
indicators of optical density of immunohistochemical 
staining on protein Bax in a trophoblast of chorionic 
villi at comorbid iron-deficiency anemia concerning an 
inflammation without anemia increase. 

We have shown that proliferative activity in 
iron-deficiency anemia varies with gestational age 
and placental prematurity, but iron-deficiency anemia 
in gravidas and chorionic tree maturation both individ-
ually and in combination lead to the intensification of 
these processes.

We obtained a justification for the arithmetic 
mean thickness and volume of the placenta relative 
to observations of placenta with inflammation without 
anemia in this comorbid pathology.

Conclusion. Iron-deficiency anemia in gravidas 
leads to the intensification of proliferative processes 
and Bax-dependent apoptosis in the trophoblast of 
the chorionic villi of the placenta relative to the pla-
centa from physiological pregnancy. In acute as well 
as in chronic chorioamnionitis and basal deciduitis, 
the proliferative activity and apoptotic processes in 
the trophoblast of the chorionic villi of the placenta 
increase, while comorbid iron-deficiency anemia in 
gravidas intensifies only the processes of Bax-depen-
dent apoptosis.

Keywords: inflammation of the placenta, tropho-
blast of the chorionic villi, anemia.

Research relation to the plans, programs and 
department themes. Тhe work was performed at the 
Department of Pathological Anatomy of Bukovinian 
State Medical University (Chernivtsi, Ukraine) as a 
part of research work “Improvement of pathological 
diagnosis of various forms of placental insufficiency”, 
state registration number 0119U101347.

Introduction. The placenta is a biological mon-
itoring organ, a pregnancy reflector, a prognosticator 
of health. The processes of cell number regulation 
play an important role in the growth of organs in the 
process of their development. In the absence of risky 
effects, the regulation of cell number is carried out 
mainly by regulating the intensity of cell proliferation 
and apoptosis (death) processes, which are normally 
in a certain balance [1]. Destruction of these mecha-
nisms in the trophoblast, stromal and endothelial cells 
of the villous chorion, decidual and amniotic mem-
branes lead to changes in the placental-fetal interre-
lationships, and afterward – to the formation of pla-
cental insufficiency [2]. The processes of proliferation 
and apoptosis in the chorionic villi under the influence 
of various factors on the placenta are of great interest 
for scientists [2-5]. For example, at the Department 
of Pathological Anatomy of Bukovinian State Medical 
University in the context of the research work: “Im-
provement of pathological diagnosis of various forms 
of placental insufficiency” the determination of the lev-
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el of proliferative processes and processes of death 
in conditions of iron-deficiency anemia in gravidas 
(IDA) with impaired maturation of the chorionic tree in 
women who gave birth at 29-32 and 33-36 weeks of 
gestation is investigated1.

Morphological manifestations of inflammation 
of the placenta have been and remain the subject of 
many studies [6-8]. Though, in Ukrainian and foreign 
scientific literature there are insufficient data on the 
processes of proliferation and apoptosis in the chori-
onic villi in chorioamnionitis and basal deciduitis. The 
influence of iron-deficiency anemia on the course of 
these processes in inflammation of the placenta in 
gravidas is not sufficiently studied. Even if scientific 
sources mention that moderate hypoxia in placental 
tissues caused by IDA leads to stimulation of prolif-
erative processes in the trophoblast of the chorionic 
villi of the placenta, and strongly inhibits proliferation 
processes [9]. Through the evaluation of immunohis-
tochemical method of expression of antigens Ki-67 
and Bax the mechanisms of regulation of placental 
cell count in the combination of acute and chronic 
chorioamnionitis, as well as basal deciduitis with IDA 
can be better clarified.

The purpose of the study was to establish quan-
titative parameters of cell proliferation and apoptosis 
in the trophoblast of the chorionic villi of the placenta 
in acute and chronic chorioamnionitis and basal deci-
duitis in iron-deficiency anemia in gravidas by means 
of the immunohistochemical method.

Materials and methods. 198 placentas were 
studied in 37-40 weeks of gestation period. The num-
ber of observations in specific study groups is given 
in the table. In particular, in order to compare and in-
terpret the data, placentas in physiological pregnancy 
(n = 20) and observation of iron-deficiency anemia in 
gravidas without inflammation of the placenta (n = 21) 
were studied. The investigation was done at the De-
partment of Pathological Anatomy of Bukovinian State 
Medical University. The material for the study was 
carried out and collected on the basis of the children’s 
department of the Regional Municipal non-profit En-
terprise “Chernivtsi Regional Pathological Bureau” 
from 2014 to 2018 and material harvesting and re-
search design were approved by the Biomedical Eth-
ics Committee of Bukovinian State Medical University 
(protocols No. 2 dated April 10, 2014 and No. 4 dated 
December 19, 2019). The material was fixed for 20-
22 hours in a 10% neutral-buffered formalin solution, 
followed by dehydration in an ethanol ascending bat-
tery and poured into paraffin at 560C. Serial sections 
(5 μm thick) were cut using a standard microtome. 
After histological sections have been dewaxed, an 
immunohistochemical procedure was performed us-
ing primary antibodies against Ki-67 antigen and Bax 
protein with visualization of primary antibodies by the 

polymer system (DAKO) with diaminobenzidine dye. 
The nuclei were incubated in Mayer’s hematoxylin. 
Digital copies of the image were obtained using a Del-
ta Optical Evolution 100 microscope (Plano chromatic 
lenses) and an Olympus SP-550UZ digital camera.

To quantify the results of immunohistochemical 
determination of Ki-67 antigen one counted the num-
ber of Ki-67-positive nuclei of the trophoblast of the 
chorionic villi of the placenta. To quantify the Bax anti-
gen, the optical density of histochemical discoloration 
in relative units of optical density (in the range from 
“0”) was measured by computer micro densitometry 
in the environment of the computer program ImageJ 
(1.48, W. Rasband, National Institutes of Health, USA) 
“10” to “1”, on the basis of logarithmic transformations 
of brightness in gradations from “0” to “255”). The 
arithmetic means and their errors (for optical density) 
were calculated using the computer program PAST 
3.16 (free license, O. Hammer, 2018) [11]. 

The comparisons of discrepancies in the mean 
trends were performed using an odd Student’s two-sid-
ed t-test with a preliminary check of the normality of 
the distribution in the statistical samples. Differences 
at p≤0.05 were considered statistically significant.

Results. We have obtained data on a significant 
increase in the number of Ki-67-positive nuclei in the 
trophoblast of the chorionic villi at IDA (48±2.9 ‰) 
relative to the placentas of physiological pregnancy 
(3±0.9 ‰, p <0.001), which were localized exclusively 
in the cytotrophoblast in individual mononuclear or di-
nuclear cells. Placentas with acute as well as chronic 
chorioamnionitis and basal deciduitis showed even 
higher averages (p <0.001) (Table).

More interesting is the fact that comorbid IDA 
does not cause any form of inflammation of the chori-
onic and basal plates of the placenta to increase the 
proliferation of trophoblast of the chorionic villi of the 
placenta, which is confirmed by the average number 
of Ki-67-positive trophoblast nuclei (p≤0.05). The vi-
sual assessment of Ki-67-positive trophoblast nuclei 
in observations of chorioamnionitis in IDA can be 
performed in the Figure 1. The immunohistochemi-
cal study of the proapoptotic protein Bax in the tro-
phoblast of the chorionic villi showed an equally clear 
expression of this antigen even during physiological 
pregnancy (0.123±0.0014), the level of which varied 
greatly within the same villi and from villi to villi. The 
character of the color was combined and diffuse-gran-
ular. In agreement with the quantitative indicators of 
the optical density of immunohistochemical staining 
in women with IDA placentas, there was an increase 
in the processes of apoptosis relative to the placen-
ta from physiological pregnancy (0.204±0.0014, p 
<0.001). According to the data in the Table, it is vis-
ible that the optical density of immunohistochemical 
staining for Bax protein in inflammation of the chorion-
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Table – Quantitative indicators of immunohistochemical determination of proliferative antigen Ki-67 in the tropho-
blast of the chorionic villi of the placenta in combination with different forms of chorioamnionitis and basal deciduitis 
with iron deficiency anemia in gravidas (M±m)

Research 
groups

Ki-67 – positive nuclei in trophoblasts of 
chorionic villi (‰)

Optical density of immunohistochemical 
staining for Bax protein in the trophoblast 

of the chorionic villi 
(relative unit optical density)

Observation of inflam-
mation of the manure 

during pregnancy
without anemia

Observation of inflam-
mation of the manure 
in iron deficiency ane-

mia in gravidas

Observation of inflam-
mation of the manure 

during pregnancy
without anemia

Observation of inflam-
mation of the manure 
in iron deficiency ane-

mia in gravidas

Acute 
chorioamnionitis

(n=23)
54±2.3

р1<0.001
р2>0.05

(n=21)
56±3.8
р3>0.05
р4=0.03

(n=23)
0.206±0.0013

р1<0.001
р2>0.05

(n=21)
0.234±0.0012

р3<0.001
р4<0.001

сhronic 
chorioamnionitis

(n=20)
57±3.5

р1<0.001
р2>0.05

(n=21)
59±3.6
р3>0.05
р4=0.02

(n=20)
0.218±0.0015

р1<0.001
р2<0.001

(n=21)
0.230±0.0014

р3<0.001
р4<0.001

Аcute basal 
deciduitis

(n=16)
53±3.1

р1<0.001
р2>0.05

(n=15)
56±3.2
р3>0.05
р4>0.05

(n=16)
0.212±0.0014

р1<0.001
р2<0.001

(n=15)
0.236±0.0016

р3<0.001
р4<0.001

сhronic basal 
deciduitis

(n=21)
55±2.8

р1<0.001
р2>0.05

(n=20)
57±3.7
р3>0.05
р4>0.05

(n=21)
0.224±0.0016

р1<0.001
р2<0.001

(n=20)
0.249±0.0015

р3<0.001
р4<0.001

Notes: р1 – the probability of the difference between the physiological pregnancy and the study group; р2 – the probability 
of the difference between the group of placentas with IDA and the study group; р3 – the probability of the difference be-
tween the inflammation and comorbid inflammation in IDA; р4 – the probability of the difference between the inflammation 
in combination with IDA and without inflammation in IDA.

ic and basal plates of the placenta on average, with a 
high statistical probability, is higher relative to obser-
vations of physiological pregnancy. It should be noted 
that in chronic chorioamnionitis and basal deciduitis, 
these rates were higher than in acute (Figure 2). With 
the same regularity the average indicators of optical 

density of immunohistochemical staining on protein 
Bax in a trophoblast of chorionic villi at comorbid IDA 
concerning an inflammation without anemia increase.

Discussion. The intensification of proliferative 
processes in the trophoblast of the chorionic villi of 
the placenta in IDA is confirmed by the results of other 

Figure 1 – Ki-67-positive nuclei in the trophoblast of the chorionic villi in acute chorioamnionitis in IDA (left)  
and chronic chorioamnionitis in IDA (right). Optical zoom: Ob. 40х.Oс. 10х
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researchers who showed that according to the degree 
of IDA there was a significant quantitative proliferative 
response of cytotrophoblast of placental villi, with cer-
tain features depending on the type [12]. In addition, 
in our other studies [1], we have shown that prolifer-
ative activity in IDA varies with gestational age and 
placental prematurity, but iron-deficiency anemia in 
gravidas and chorionic tree maturation both individ-
ually and in combination lead to the intensification of 
these processes.

Our research data on the increase of apoptosis 
processes in the trophoblast of the chorionic villi of the 
placenta in IDA, which are identical to the results of 
other researchers [4, 14], can be related to the devel-
opment of hypoxia in response to anemia which quick-
ly depletes cell energy systems and leads to its death 

[14]. The intensification of Bax-dependent apoptosis 
processes in acute inflammation of the chorionic and 
basal plates of the placenta probably occurs with the 
contribution of cytotoxic leukocytes, which are able 
to use a special transmembrane respiratory chain of 
the plasma membrane to form superoxides and bom-
bard the target cell stimulating apoptosis, in particular 
through oxidation in particular due to the oxidation of 
phosphatidylserine in the plasma membrane of the 
target cell [15]. In chronic inflammation, the intensi-
fication of apoptotic processes is mainly due to the 
increasing severity of inflammation and increased 
activity of free radical processes, which is confirmed 
by our previously obtained data on high levels of ni-
troperoxides in placental structures [16], which begin 
to induce apoptosis. In this case, the side effect of 
IDA, taking into account the even greater intensity of 
free radical processes, insufficient oxygen transport 
with the depletion of the energy systems of the cell, 
more intensely triggers the mechanism of apoptosis. 
The same apoptotic activity in the trophoblast of the 

chorionic villi was shown by scientists who studied the 
inflammatory processes of the placenta as a result of 
infection with Mycobacterium tuberculosis [17].

According to the scientific works, when the tro-
phoblast surface is damaged, it stimulates prolifera-
tive processes [9]. Since the inflammation of the pla-
centa alters the surface of the trophoblast, which may 
be due to the intensification of free radical process-
es [16] in the maternal blood of placental intervillous 
spaces due to damaged syncytiotrophoblast and pri-
marily the surface of microvilli, this confirms placenta 
in various forms of chorioamnionitis and basal decidu-
itis. According to our scientific research in immunohis-
tochemical study of the proliferative antigen Ki-67 in 
IDA, in comorbid iron-deficiency anemia in gravidas, 
hypoxia is aggravated by strong cross-links between 
these conditions. The inflammation creates hypoxic 
conditions due to increased metabolic activity, and hy-
poxia at the site of inflammation can cause vascular 
damage, blood coagulation, and blood flow blockage, 
which ultimately inhibit the proliferation.

Consequently, based on the results of prolifera-
tive activity reduction with activation of Bax-depen-
dent apoptosis in the trophoblast of the chorionic villi 
of the placenta in acute, as well as in chronic cho-
rioamnionitis and basal deciduitis in combination with 
IDA, we also obtained a justification for the arithmetic 
mean thickness and volume of the placenta relative 
to observations of placenta with inflammation without 
anemia in this comorbid pathology [18].

Conclusion. The results of our research can 
serve as additional criteria for the pathological diag-
nosis of acute and chronic forms of chorioamnionitis 
and basal deciduitis with the determination of mor-
phological differences caused by iron-deficiency ane-
mia in gravidas out of the inflammatory foci.

Figure 2 – Expression of the Bax protein in the trophoblast of the chorionic villi in chronic chorioamnionitis in IDA 
(left) and chronic basal deciduitis in IDA (right). Optical zoom: Ob. 40х. Oс. 10х
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Iron-deficiency anemia in gravidas leads to the 
intensification of proliferative processes and Bax-de-
pendent apoptosis in the trophoblast of the chorionic 
villi of the placenta relative to the placenta from phys-
iological pregnancy. In acute as well as in chronic 
chorioamnionitis and basal deciduitis, the prolifera-
tive activity and apoptotic processes in the tropho-
blast of the chorionic villi of the placenta increase, 

while comorbid iron-deficiency anemia in gravidas 
intensifies only the processes of Bax-dependent  
apoptosis.

Perspective for further research is to establish 
the features of proliferation and apoptosis in the tro-
phoblast of the chorionic villi of the placenta at other 
stages of gestation in chorioamnionitis and basal de-
ciduitis in iron-deficiency anemia in gravidas.
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УДК 611-013.85:618.39-021.3
ИММУНОГИсТОХИМИЧЕсКОЕ ИссЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕссОВ КЛЕТОЧНОЙ 
РЕГУЛЯЦИИ ТРОФОБЛАсТА ПРИ ХОРИОАМНИОНИТЕ И БАЗАЛЬНОМ ДЕЦИДУИТЕ 
НА ФОНЕ ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИИ БЕРЕМЕННЫХ
Илика В. В., Гарвасюк А. В., Илика А. В.
Резюме. Цель исследования. Иммуногистохимическим методом устанавить количественные пара-

метры клеточной пролиферации и апоптоза в трофобласте хориальних ворсинок плаценты при остром 
и хроническом хориоминионите, а также базальном децидуите при железодефицитной анемии бере-
менных.

Метериали и методы исследования. Исследовано 198 плацент. Иммуногистохимическую методи-
ку выполняли с применением первичных антител против антигена Кі-67 и Bax с визуализацией поли-
мерной системой с красителем диаминобензидином. Подсчитывали количество Ki-67-позитиных ядер 
трофобласта хориальных ворсинок, а для антигена Вах, методом микроденситометрии измеряли опти-
ческую плотность иммуногистохимической окраски (в относительных единицах оптической плотности). 
Сравнение различий в средних тенденциях осуществляли с помощью двустороннего непарного крите-
рия Стьюдента с предварительной проверкой нормальности распределения в статистических выбор-
ках. Статистически значимыми считали различия при р ≤ 0,05.

Результаты исследования. Количество Кі-67-позитивных ядер трофобласта при остром хорио-
амнионите с железодефицитной анемией беременных составило 56±3.8 ‰, а относительные едини-
цы оптической плотности иммуногистохимической окраски протеина Вах – 0.234±0.0012, при хрони-
ческом – 59±3.6 ‰ и 0.230±0.0014 соответственно. При остром базальном децидуите на фоне анемии 
количество Кі-67-позитивных ядер трофобласта составила – 56±3.2 ‰, средние показатели оптической 
плотности иммуногистохимической окраски протеина Вах – 0.236±0.0016, при хроническом – 57±3.7 и 
0.249±0.0015 соответственно.

Выводы. Железодефицитная анемия беременных интенсифицирует пролиферативные процессы и 
Вах-зависимый апоптоз в трофобласте хориальных ворсинок плаценты. При остром, а также хрониче-
ском хориоамнионите и базальном децидуите растет пролиферативная активность и апоптотические 
процессы в трофобласте хориальных ворсинок плаценты, при этом железодефицитная анемия бере-
менных при воспалении интенсифицирует только процессы Вах-зависимого апоптоза.

Ключевые слова: воспаление плаценты, трофобласт хориальной пластинки, анемия.

УДК 611-013.85:618.39-021.3
ІМУНОГІсТОХІМІЧНЕ ДОсЛІДЖЕННЯ ПРОЦЕсІВ КЛІТИННОЇ РЕГУЛЯЦІЇ 
ТРОФОБЛАсТА ПРИ ХОРІОАМНІОНІТІ ТА БАЗАЛЬНОМУ ДЕЦИДУЇТІ 
НА ТЛІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ ВАГІТНИХ
Іліка В. В., Гарвасюк О. В., Іліка О. В. 
Резюме. Мета дослідження. Імуногістохімічним методом встановити кількісні параметри клітинної 

проліферації та апоптозу в трофобласті хоріальних ворсинок плаценти при гострому та хронічному хо-
ріомніоніті, а також базальному децидуїті на тлі залізодефіцитної анемії вагітних.

Метеріали і методи дослідження. Досліджено 198 плацент. Імуногістохімічну методику виконували 
із застосуванням первинних антитіл проти антигену Кі-67 та Bax із візуалізацією полімерною системою 
із барвником діамінобензидином. Підраховували кількість Ki-67–позитивних ядер трофобласта хорі-
альних ворсинок, а для антигену Вах, мікроденситометричним методом вимірювали оптичну густину 
імуногістохімічного забарвлення (у відносних одиницях оптичної густини). Порівняння розбіжностей у 
середніх тенденціях здійснювали за допомогою двобічного непарного критерію Стьюдента з попере-
дньою перевіркою нормальності розподілу у статистичних вибірках. Статистично значущими вважали 
розбіжності при р≤0,05.

Результати дослідження. Кількісті Кі-67–позитивних ядер трофобласта при гострому хоріоамніо-
ніті із залізодефіцитною анемією вагітних становила 56±3.8 ‰, а відносні одиниці оптичної густини іму-
ногістохімічного забарвлення на протеїн Вах – 0.234±0.0012, при хронічному – 59±3.6 ‰ та 0.230±0.0014 
відповідно. При гострому базальному децидуїті на тлі анемії кількість Кі-67–позитивних ядер трофобласта 
склала – 56±3.2 ‰, середні показники оптична густина імуногістохімічного забарвлення на протеїн Вах – 
0.236±0.0016, при хронічному – 57±3.7 та 0.249±0.0015 відповідно.

Висновки. Залізодефіцитна анемія вагітних інтенсифікує проліферативні процеси та Вах-залежний 
апоптоз у трофобласті хоріальних ворсинок плаценти. При гострому, а також хронічному хоріоамніоні-
ті та базальному децидуїті зростає проліферативна активність та апоптотичні процеси у трофобласті  
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хоріальних ворсинок плаценти, при цьому коморбідна залізодефіцитна анемія вагітних інтенсифікує 
тільки процеси Вах-залежного апоптозу.

Ключові слова: запалення плаценти, трофобласт хоріальної пластинки, анемія.
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Козлова Ю. В., Колдунов В. В., Алексєєнко О. А.,
Козлова К. С., Гончаренко С. О.

ВИБУХО-ІНДУКОВАНА НЕЙРОТРАВМА  
(ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ ТА ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ) 

Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, Україна

Метою дослідження стало вивчення наслідків 
впливу повітряно-ударної хвилі на функціональ-
ний та морфологічний стан центральної нервової 
системи. 

Матеріал та методи. Дослідження прове-
дені на 36 білих щурах-самцях лінії Wistar віком 
5-7 місяців, масою 180-220 г. Відібрані щури були 
розділені на дві групи: І - експериментальна гру-
па (n=18), тварин якої наркотизували галотаном, 
фіксували та моделювали вибухо-індуковану не-
йротравму шляхом генерації бароакустичної хвилі 
з надлишковим тиском 26,4±3,6 кПа. ІІ - контроль-
на група (n=18). Функціональні зміни досліджува-
ли в лабіринті Барнса. Для патоморфологічного 
дослідження зрізи головного мозку забарвлювали 
гематоксиліном і еозином. Усі маніпуляції прово-
дили із дотриманням біоетики. Дослідження стану 
просторової пам’яті в експериментальних тварин 
показали достовірні (Р <0,05) кількісні (зменшен-
ня латентного часу в 2 рази) і якісні (підвищення 
тривожності) відмінності у порівнянні з щурами 
контрольної групи як в гострому, так і в ранньому 
посттравматичному періоді, що свідчать про пору-
шення орієнтовно-просторової пам’яті.

Результати дослідження. Аналіз результа-
тів досліджень пам’яті в лабіринті Barnes показав 
значне збільшення (P <0,05) прихованого часу 
входження в укриття у щурів експериментальної 
групи в гострий і ранній посттравматичний період, 
що вказує на знецінення пам’яті. Загальні характе-
ристики поведінки щурів в експериментальній гру-
пі показали збільшення тривоги і дезорієнтації, що 
виражалося в підвищеному дослідженні «фаль-
шивих притулків» в хаотичному порядку. Динаміка 
розвитку патоморфологічних змін головного мозку 
мала в досліджувані терміни характерні ознаки ви-
бухової травми.

Висновки. Таким чином, були встановлені кіль-
кісні (збільшення латентного часу) та якісні (підви-
щена тривожність) ознаки порушення орієнтовно-
просторової пам’яті та розвиток специфічних пато-
морфологічних ознак вибухового ураження мозку у 
щурів дослідної групи.

Ключові слова: вибухо-індукована нейро-
травма, патофізіологія, патоморфологія.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в рамках нау-
ково-дослідної теми кафедри патологічної фізіоло-
гії ДДМУ «Механізми формування змін централь-
ної нервової системи після впливу екстремальних 
факторів», № державної реєстрації 0120U105394.

Вступ. Черепно-мозкова травма (ЧМТ) зали-
шається однією з провідних причин смертності та 
непрацездатності серед людей молодого віку. Про 
це свідчать дані аналізу всесвітньої епідеміологіч-
ної статистики щодо показників розповсюдженості 
(від 83 до 580 на 100 тисяч населення) та смертнос-
ті населення (від 6,3 до 40,8 на 100 тисяч населен-
ня) від ЧМТ. Причому в Україні частота ЧМТ колива-
ється від 400-420 випадків на 100 тисяч населення 
в рік, а показник смертності складає 24 на 100 тисяч 
населення в рік. В структурі зовнішніх причин ЧМТ, 
за даними світової статистики, перше місце посіда-
ють дорожньо-транспортні події та побутові травми 
(60-90%) в умовах мирного часу [1, 2].

ЧМТ у осіб молодше 50 років є однією із осно-
вних причин когнітивних порушень, в патогенезі 
яких лежать атрофічні зміни в структурах ГМ [3].

В свою чергу, структура причин ЧМТ зміню-
ється при розгортанні військових операцій, коли 
вибухо-індукована нейротравма (ВІНТ) домінує 
серед військових. Бойова патологія, в особливості 
мінно-вибухова травма, стає основною причиною 
військових втрат [4, 5].

Відомо, що є й вибухові травми мирного часу, 
які виникають в умовах повсякденного життя - в 
промисловості і на транспорті, коли зазвичай рап-
тово відбуваються випадкові або навмисні вибухи 
газу в шахтах тощо [6].

Клінічні дослідження вказують на те, що ВІНТ 
тяжкого ступеня частіше призводить до летальних 
наслідків. В той час, як ВІНТ легкого та середнього 
ступенів тяжкості призводить до непрацездатності 
людей за рахунок когнітивних порушень, що про-
гресують [7, 8]. Проте, до цього часу не з’ясовані 
механізми ушкодження різних структур головного 
мозку, виникнення яких залежить від багатьох фак-
торів, зокрема, від величини та тривалості над-
лишкового тиску під час вибуху [9, 10, 11].

Таким чином, надзвичайно висока пошире-
ність і неухильне зростання числа ВІНТ, високий 
відсоток ускладнень, непрацездатність великих 
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груп населення зумовлюють актуальність вивчен-
ня цієї медичної та соціальної проблеми та роз-
робку заходів з удосконаленням моделі надання 
медичної допомоги цим хворим.

Мета дослідження – вивчення наслідків впли-
ву повітряно-ударної хвилі на функціональний та 
морфологічний стан ЦНС.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проведені на 36 білих щурах-самцях лінії 
Wistar віком 5-7 місяців, масою 180-220 г [12]. Віді-
брані щури були розділені на дві групи: І - експе-
риментальна група (n=18), тварин якої наркотизу-
вали галотаном (Halothan Hoechst AG, Germany), 
фіксували та моделювали вибухо-індуковану не-
йротравму шляхом генерації бароакустичної хвилі 
з надлишковим тиском 26,4±3,6 кПа на власноруч 
виготовленому пристрої [13]. Щурів після нарко-
тизації фіксували в горизонтальному положенні 
на животі головним кінцем до дульного зрізу при-
строю на відстані до 5 см. ІІ - контрольна група 
(n=18), тварини якої піддавались тільки інгаляцій-
ному наркозу галотаном і фіксації в горизонталь-
ному положенні. 

Функціональні зміни досліджували в лабіринті 
Барнса. Пристрій представлений ареною діаме-
тром 122 см з пластику чорно-сірого кольору, яка 
зафіксована на рівні 100 см від поверхні полу на 
металевій підставці. По периметру арени було роз-
ташовано на однаковій відстані один від одного та 
від центра 20 отворів діаметром 10,5 см. Один з 
отворів перетворено на притулок. Решта отворів 
є «фальшивими притулками» - не глибокі, в яких 
неможливо сховатись. В центрі арени знаходилась 
закрита камера, яку можливо було прибрати. Після 
кожної тварини арену обробляли спиртовим роз-
чином. 

Перед тестуванням усі тварини проходили 
5-ти денне навчання, після якого було відібрано 
тільки тих тварин, які знаходили притулок протя-
гом 5 хвилин [14]. Для проведення експерименту 
щурів за 30 хвилин заносили з віварію в лабора-
торію. Кожну тварину на 2 хвилини розміщали в 
притулок, після чого доставали і переміщували в 
закриту камеру, яку відразу прибирали, і щур опи-
нявся на відкритій арені. Протягом 5-ти хвилин 
оцінювали латентний час потрапляння тварини в 
притулок та кількість обстежень «фальшивих при-
тулків». Пересування тварин фіксували на відео-
камеру. 

Для патоморфологічного дослідження після 
евтаназії в щурів на 1-шу, 7-му, 14-ту та 21-шу добу 
вилучали головний мозок, який упродовж 24-х го-
дин фіксували в 10% розчині формаліну. Після 
фіксації головний мозок розрізали у фронталь-
ній площині на частки з подальшою заливкою їх 
в парафін та виготовленням гістологічних блоків. 

На початковому етапі готували парафінові зрізи із 
забарвленням їх гематоксиліном та еозином у від-
повідності до прийнятих стандартів [15]. Забарвле-
ні препарати зневоднювали в спиртах та просвіт-
лювали в ксилолі. Потім поміщали зрізи на пред-
метне скло з фіксацією їх в канадському бальзамі. 
Отримані гістологічні препарати вивчали за допо-
могою оптичного мікроскопа (окуляр х10; об’єктив 
х10, 20). Проводили фотофіксацію різних ділянок 
головного мозку за допомогою цифрової фотока-
мери [15].

Відповідність етичним стандартам. Твари-
ни утримувались у стандартних умовах та на стан-
дартному раціоні віварію ДДМУ, усі дослідження 
проведено відповідно до сучасних міжнародних 
вимог і норм гуманного відношення до тварин 
(Конвенція Ради Європи від 18.03.1986 р. (Страс-
бург); Гельсінська декларація 1975 р., переглянута 
і доповнена у 2000 р., Закон України від 21.02.2006 
р. №3447-ІV), що засвідчено витягом з протоколу 
засідання комісії з питань біомедичної етики ДЗ 
“ДМА” № 7 від 28.10.2020.

Статистичну обробку результатів проводили 
за допомогою програмного продукту STATISTICA 
6.1 (StatSoftInc., серійний № AGAR909E415822FA). 
Математична обробка включала розрахунки се-
редніх арифметичних значень (М) та стандартних 
відхилень (σ). Для визначення ступеню та характе-
ру зв’язку між параметрами дослідження було ви-
користано порівняльний аналіз (U-критерій Манна-
Уітні). Отримані результати вважалися статистич-
но достовірними при P <0.01, P <0.05.

Результати дослідження. Дослідження 
пам’яті в експерименті є досить інформативним 
для оцінки порушення функцій головного мозку. 
Аналіз латентного часу упродовж навчання в лабі-
ринті Барнса у щурів обох груп показав поступове 
лінійне зменшення середнього часу з 260,5±23,4 
(Р <0,05) секунд до 79,6±6,5 (Р <0,05) секунд на 
п’ятий день навчання. На першу добу після впливу 
повітряної ударної хвилі і на сьому добу у щурів 
контрольної групи латентний час заходу в приту-
лок відповідно становив 135,7±11,4 (Р <0,05) та 
94,6±8,4 (Р <0,05) секунд. Підрахунок латентного 
часу заходу в притулок на сьому добу у щурів екс-
периментальної групи, які знайшли притулок, по-
казав 261,3±17,8 (Р <0,05) секунд. 

Загальна характеристика поведінки щурів 
експериментальної групи свідчила про підвищен-
ня тривожності та дезорієнтацію щурів в лабірин-
ті Барнса. Ознаками цих станів було підвищення 
рівня дослідження «фальшивих притулків» в ха-
отичному порядку. Щури експериментальної гру-
пи рухались по периметру кола, минаючи необ-
хідний притулок, навіть після дослідження. В той 
час, як щури контрольної групи почувалися досить 
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зручно, після короткочасного дослідження, швидко 
адаптувалися, пересікали лабіринт крізь центр.

Виявлені зміни свідчать про достовірні пору-
шення просторової орієнтації та пам’яті у щурів 
експериментальної групи, які мають місце як і в 
гострому (більш виражені), так і в ранньому пост-
травматичному періодах.

Аналіз фронтальних гістологічних зрізів го-
ловного мозку (ГМ) щурів протягом 21-ї доби піс-
ля впливу повітряної ударної хвилі у порівнянні з 
контрольною групою тварин показав певну залеж-
ність морфологічної картини від терміну спостере-
ження. За отриманими даними, найбільш яскра-
вою та вразливою була перша доба спостережен-
ня посттравматичного періоду. В мікроскопічній 
картині на усіх досліджених зрізах були виявлені 
екстравазальні скупчення незмінних еритроцитів, 
десквамація ендотелію судин, неоднорідність за-
барвлення нейронів при застосуванні гематоксилі-
ну та еозину.

Аналіз даних в ранньому періоді травматич-
ного процесу (1-ша доба - 3 тижні після впливу 
травми) показав, що в цей період спостереження 
мікроскопічна картина речовини ГМ змінювалася. 
На гістологічних препаратах ГМ в період з 7-ої до 
14-ої доби виявляли різко виражений периваску-
лярний та перицелюлярний набряк.

В експериментальній групі щурів на 21-шу 
добу спостереження в перивентрикулярних ділян-
ках ГМ спостерігалися значно розширені ендоте-
ліальні канали.

Обговорення отриманих результатів. Про-
ведена комплексна оцінка стану ЦНС в динаміці 
гострого та раннього посттравматичного періо-
ду легкої ВІНТ із визначенням стану просторової 
пам’яті та патоморфологічних змін структур ГМ 
показала достовірні відмінності між контрольною 
та експериментальною групами тварин. Просто-
рова орієнтація та пам’ять – найважливіші складо-
ві когнітивної сфери людини, яка контролюється 
нейронними зв’язками гіпокампу. З клінічних до-
сліджень відомо, що контузійні ушкодження ГМ 
суттєво порушують орієнтацію у просторі [16, 17]. 
Вивчені в даному дослідженні зміни просторової 
орієнтації в лабіринті Барнса у експериментальних 

тварин показали достовірні кількісні відмінності у 
порівнянні з щурами контрольної групи як в гостро-
му, так і в ранньому посттравматичному періоді.

Отримані результати підтверджують клінічну 
картину появи розладів пам’яті у людей внаслідок 
вибуху [18, 19].

В низці як вітчизняних, так і іноземних до-
сліджень динаміка розвитку патоморфологічних 
змін після черепно-мозкової травми різного ґенезу 
представлена досить ретельно з погодинними, що-
добовими та щотижневими характеристиками [20, 
21, 22]. Але це не стосувалося вибухо-індукованої 
нейротравми. Аналіз динаміки розвитку патомор-
фологічних змін головного мозку за результатами 
мікроскопічного дослідження виявив характерні 
ознаки у вигляді дифузних мікрогеморагій в ділян-
ці гіпокампу в гострому періоді травми, дифузних 
ділянок периваскулярного та перицелюлярного 
набряку в ранньому посттравматичному періоді та 
порушень внутрішньомозкової судинної ауторегу-
ляції у вигляді паретично розширених капілярів в 
навколошлуночкових структурах ГМ на 2-ий-3-ій 
тиждень посттравматичного періоду.

Висновки. Дослідження стану просторової 
пам’яті в експериментальних тварин показали до-
стовірні (Р <0,05) кількісні (зменшення латентного 
часу в 2 рази) і якісні (підвищення тривожності) від-
мінності у порівнянні з щурами контрольної групи 
як в гострому, так і в ранньому післятравматично-
му періоді, що свідчать про порушення орієнтовно-
просторової пам’яті.

Динаміка розвитку патоморфологічних змін 
головного мозку мала в досліджувані терміни ха-
рактерні ознаки у вигляді дифузних мікрогемора-
гій в ділянці гіпокампу в гострому періоді травми, 
дифузних ділянок периваскулярного та перицелю-
лярного набряку в ранньому посттравматичному 
періоді та паретично розширених капілярів в на-
вколошлуночкових структурах головного мозку на 
2-ий-3-ій тиждень посттравматичного періоду.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження будут направлені на розкрит-
тя патогенезу вибухо-індукованої нейротравми з 
урахуванням патофізіологічних, патоморфологіч-
них та патобіохімічних змін.
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УДК 616-001.45-092.11
ВЗРЫВ-ИНДУЦИРОВАННАЯ НЕЙРОТРАВМА (ПАТОФИЗИІОЛОГИЧЕсКИЕ И ПАТОМОР-

ФОЛОГИЧЕсКИЕ ОсОБЕННОсТИ) 
Козлова Ю. В., Колдунов В. В., Алексеенко А. А., Козлова Е. с., Гончаренко с. А.
Резюме. Целью исследования стало изучение последствий воздействия воздушно-ударной волны 

на функциональное и морфологическое состояние центральной нервной системы. 
Материал и методы. Исследования были проведены на 36 белых крысах-самцах линии Wistar 

5-7 месяцев, массой 180-220 г. Крысы были разделены на две группы: І - экспериментальная группа 
(n=18), животных которой наркотизировали галотаном, фиксировали и моделировали взрыво-индуци-
рованную нейротравму путем генерации бароакустической волны с избыточным давлением 26,4±3,6 
кПа. ІІ - контрольная группа (n=18). Функциональные изменения исследовали в лабиринте Барнса. Для 
патоморфологического исследования срезы головного мозга окрашивали гематоксилином и эозином. 
Все манипуляции проводили с соблюдением биоэтики. Исследование состояния пространственной па-
мяти у экспериментальных животных показали достоверные (Р <0,05) количественные (уменьшение 
латентного времени в 2 раза) и качественные (повышение тревожности) отличия в сравнении с крыса-
ми контрольной группы как в остром, так и в раннем посттравматическом периоде, которые свидетель-
ствуют про нарушения ориентировочно-пространственной памяти.

Результаты. Анализ результатов исследований памяти в лабиринте Barnes показал значитель-
ное увеличение (Р <0,05) скрытого времени вхождения в укрытие у крыс экспериментальной группы в 
острый и ранний посттравматический период, что указывает на обесценивание памяти. Общие харак-
теристики поведения крыс в экспериментальной группе показали увеличение тревоги и дезориентации, 
что выражалось в повышенном исследовании «фальшивых укрытий» в хаотическом порядке. Динами-
ка развития патоморфологических изменений головного мозга имела характерные признаки взрыв-ын-
дуцированной нейротравмы.

Выводы. Таким образом, установлены количественные (увеличение латентного времени) и каче-
ственные (повышенная тревожность) признаки нарушения ориентационно-пространственной памяти 
и развития специфических патоморфологических признаков взрывного поражения головного мозга у 
крыс опытной группы.

Ключевые слова: взрыв-индуцированная нейротравма, патофизиология, патоморфология.

UDC 616-001.45-092.11
Explosion-Induced Neurotrauma (Pathophysiological and Patomorphological Features)
Kozlova Yu. V., Koldunov V. V., Aleksjejenko O. A., Kozlova K. S., Goncharenko S. O. 
Abstract. The article presents the results of pathophysiological and pathomorphological features which 

were studied in experimental blust-induced neurotrauma in rats. The relevance of this study is associated 
with the frequent blust neurotrauma resulting from the use of explosives in military conflicts. At the same time, 
neurotrauma is more common, which is clinically manifested by cognitive impairment, even with mild and mod-
erate severity. This, in turn, leads to complications and disability for young people. 

The purpose of the work was to study the consequences of the air-shock wave influence on the functional 
and morphological states of the central nervous system. 

Materials and methods. The studies were carried out on 36 white male Wistar rats 5-7 months old, weigh-
ing 180-220 g. The rats were divided into two groups: I – experimental group (n=18), the animals of which 
were anesthetized with halothane, fixed and explosion-induced neurotraum was simulated by generating a 
baroacoustic wave with an excess pressure of 26.4 ± 3.6 kPa. II group was a control group (n=18). Functional 
changes were investigated in the Barnes maze. For pathomorphological examination, brain sections were 
stained with hematoxylin and eosin. The animals were kept in standard conditions and in the standard diet of 
the vivarium, all studies were conducted in accordance with modern international requirements and norms of 
humane treatment of animals (Council of Europe Convention dated 18.03.1986 (Strasbourg); Helsinki Dec-
laration 1975, revised and supplemented in 2000, Law of Ukraine dated 21.02.2006 No. 3447-IV), which is 
evidenced by an extract from the protocols of the meeting of the commission on biomedical ethics. 

Results and discussion. Analysis of the results of memory studies in the Barnes maze showed a significant 
(Р <0.05) increase in the latent time of entering the shelter in rats of the experimental group in the acute and 
early post-traumatic period, which indicates memory impairment. General characteristics of the rats behavior 
in the experimental group showed an increase in anxiety and disorientation. The increase in research on «fake 
shelters» and the chaotic movement around the facility was evidenced. Analysis of frontal histological sections 
of the rat brain in the dynamics of the explosion-induced neurotrauma development showed the presence of 
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characteristic signs in the form of diffuse microhemorrhages in the hippocampus zone in the acute period of in-
jury, diffuse areas of perivascular and pericellular edema in the early post-traumatic period and paretic dilated 
capillaries in the structure of the cerebral region on 2nd-3rd week of the post-traumatic period. 

Conclusion. Thus, quantitative (increased latent time) and qualitative (increased anxiety) signs of impaired 
orientational-spatial memory and the development of specific pathomorphological signs of explosive brain 
damage in rats of the experimental group were established.

Keywords: explosion-induced neurotrauma, pathophysiology, pathomorphology.
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Линдін М. С.1, Кравцова О. І.1, Сікора В. В.1, Гирявенко Н. І.1, 
Линдіна Ю. М.1, Романюк А. М.1, Зінгер Б. Б.2

ЕКСПРЕСІЯ МОЛЕКУЛ КЛІТИННОЇ АДГЕЗІЇ У ТКАНИНІ ЕНДОМЕТРІЮ  
ТА ЕНДОМЕТРІОЇДНИХ АДЕНОКАРЦИНОМ
1сумський державний університет, Медичний інститут,  

кафедра патологічної анатомії, суми, Україна
2Університет Дуйсбург Ессен, Медичний інститут, Ессен, Німеччина

Ендометріоїдні ендометріальні аденокарци-
номи є найбільш розповсюдженим гістологічним 
варіантом злоякісних пухлин у порожнині матки. 
При цьому, особливості експресії неопластичними 
клітинами молекул міжклітинної адгезії є надійним 
прогностичним фактором при прогресуванні зло-
якісних пухлин. Одним із важливих індикаторів 
прогресування карцином є Е-кадгерин, який ви-
значає силу міжклітинної адгезії та здатності клітин 
до розповсюдження. Серед інших молекул адгезії 
останнім часом значна увага прикута до молекул 
клітинної адгезії раково-ембріонального антигену 
1 (МКА-РЕА1). 

Метою даного дослідження стало вивчення 
особливостей експресії Е-кадгерину та МКА-РЕА1 
у нормальному ендометрії та при ендометріоїдних 
аденокарциномах.

Матеріал та методи. Для досягнення по-
ставленої мети були проведені дослідження на 
тканині 10 зразків нормального ендометрію та 30 
зразках ендометріоїдної ендометріальної адено-
карциноми (8380/3). Морфологічні особливості 
неопластичної тканини вивчали при забарвленні 
гематоксиліном та еозином. Візуалізацію рецеп-
торів до Е-кадгерину та МКА-РЕА1 визначали за 
допомогою відповідних антитіл та системи детек-
ції «UltraVision Quanto Detection System HRP DAB 
Chromogen» («Thermo scientific», США) в аналогіч-
них ділянках пухлини на серійних зрізах.

Результати. Встановлено, що тканина ен-
дометрію демонструє різну експресію рецепторів 
МКА-РЕА1 та Е-кадгерину у нормальному ста-
ні та при ендометріоїдних аденокарциномах. Це 
свідчить про відсутність будь-якої функціональної 
кореляції між ними. Експресія МКА-РЕА1 була ви-
явлена на апікальній поверхні люмінального та 
залозистого циліндричного епітелію. На противагу 
цьому, у тканині ендометріоїдних ендометріальних 
карцином виявило їх виражене гетерогенне розта-
шування у пухлинних клітинах. Більш того, під час 
дедиференціювання пухлин білки зникають з по-
верхні клітини. 

З іншого боку, в нормі Е-кадгерин локалізуєть-
ся у міжклітинних контактах та епітеліально-ме-
зенхімальних з’єднаннях. При дедиференціюванні 

карцином відбувалось зменшення інтенсивності 
експресії Е-кадгерину, що супроводжувалося на-
ростанням ядерного поліморфізму ракових клітин 
та вогнищевим відокремленням клітин від загаль-
ної пухлинної маси. 

Висновок. Варіабельність патернів експресії 
МКА-РЕА1 та Е-кадгерину при дедиференціюванні 
ендометріоїдних аденокарцином може бути інди-
катором неопластичної трансформації та прогре-
сування злоякісного процесу.

Ключові слова: ендометрій, рецептори, ен-
дометріоїдна аденокарцинома, молекули клітин-
ної адгезії.

Зв’язок роботи з науковими програма-
ми, планами, темами. Дана робота виконана у 
рамках НДР «Розробка методу інтраоперацій-
ної діагностики злоякісних пухлин за допомогою 
флюорофор-кон’югованих антитіл до молекул ра-
ково-ембріонального антигену», № держ. реєстра-
ції 0121U100472; та планової наукової теми кафе-
дри патологічної анатомії СумДУ «Сучасні погляди 
на морфогенез загальнопатологічних процесів», 
№ держ. реєстрації 0119U100887.

Вступ. Ендометріоїдні ендометріальні аде-
нокарциноми (ЕЕА) є найбільш розповсюдженим 
гістологічним варіантом злоякісних пухлин у по-
рожнині матки [1]. Вони складають близько 70-
80% всіх ендометріальних пухлин [1, 2], які у за-
лежності від площі, зайнятої солідним пухлинним 
ростом, поділяються на високо- (grade 1), помір-
но- (grade 2) та низко-диференційовані (grade 3). 
Слід зазначити, що при вираженому клітинному 
плеоморфізмі grade може збільшуватись на одну 
позицію, незважаючи на площу солідного росту [3]. 
Основними труднощами у рутинній гістологічній 
практиці є віддиференціювання високо-диферен-
ційованих ендометріоїдних карцином від атипової 
гіперплазії ендометрію. Наявність інвазії строми, 
зникнення строми між залозами та утворення кри-
брозних структур, десмопластична реакція строми 
та наявність папілярних структур виокремлює ці 
пухлини від гіперпластичних процесів [4].

Особливості експресії неопластичними клі-
тинами молекул міжклітинної адгезії є надійним 
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прогностичним фактором при прогресуванні зло-
якісних пухлин. Одним із важливих індикаторів 
прогресування карцином є Е-кадгерин, який ви-
значає силу міжклітинної адгезії та здатності клі-
тин до розповсюдження. Зниження експресії цих 
білків супроводжується зростанням метастатич-
ного потенціалу пухлин та зниження виживаності 
хворих [5]. Серед інших молекул адгезії останнім 
часом значна увага прикута до молекул клітинної 
адгезії раково-ембріонального антигену 1 (МКА-
РЕА1). Неодноразово повідомлялося про участь 
цих білків у цьому процесі [6]. Незважаючи на це, 
відомості про адгезивні властивості МКА-РЕА1 
мають певні розбіжності. Згідно S. Hammarstrom у 
фізіологічних умовах МКА-РЕА1 не беруть участі в 
міжклітинній адгезії, враховуючи їх апікальну лока-
лізацію на поляризованих клітинах [7].

Тому метою даного дослідження стало ви-
вчення особливостей експресії Е-кадгерину та 
МКА-РЕА1 у нормальному ендометрії та при ен-
дометріоїдних аденокарциномах.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводили на тканині 10 зразків нормаль-
ного ендометрію та 30 зразках ендометріоїдних 
аденокарцином (8380/3). Клінічними базами слу-
гували КНП СОР «Сумський обласний клінічний 
онкологічний диспансер» та КНП СОР «Сумська 
обласна клінічна лікарня». 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (1964-2013 рр.), ICH GCP (1996 р.), Директиви 
ЄЕС № 609 (від 24.11.1986 р.), наказів МОЗ Укра-
їни № 690 від 23.09.2009 р., № 944 від 14.12.2009 
р., № 616 від 03.08.2012 р. Всі пацієнти надали 
письмову інформовану згоду на післяопераційне 
дослідження тканин.

Морфологічні особливості неопластичної 
тканини вивчали при забарвленні зрізів гематок-
силіном та еозином. Експресію рецепторів до 
Е-кадгерину та МКА-РЕА1 визначали при імуногіс-

тохімічному (ІГХ) дослідженні. Візуалізація рецеп-
торів проводилася за допомогою системи детекції 
«UltraVision Quanto Detection System HRP DAB 
Chromogen» («Thermo scientific», США). У зв’язку з 
гетерогенністю фенотипу більшості випадків нео-
пластичної тканини було виконано дослідження 
експресії рецепторів в аналогічних ділянках пух-
лини на серійних зрізах пухлинного матеріалу.

Забарвлені препарати вивчали на мікроскопі 
«Carl Zeiss Primo Star» (Німеччина). Статистичний 
аналіз отриманих числових даних проводили за 
допомогою програми Microsoft Excel 2010 із додат-
ком AtteStat 12.0.5 та GraphPad Prism 9 Statistics.

Результати дослідження. Експресія МКА-
РЕА1 була виявлена на апікальній поверхні люмі-
нального та залозистого циліндричного епітелію 
функціонального та базального шарів нормаль-
ного ендометрію. Безперервне розташування 
МКА-РЕА1 на клітинних поверхнях створювало 
враження бар’єру між зовнішнім середовищем 
та підлеглими тканинами матки. ІГХ дослідження 
експресії МКА-РЕА1 у тканині ендометріоїдних 
ендометріальних карцином виявило їх виражене 
гетерогенне розташування у пухлинних клітинах. 
У переважній більшості випадків МКА-РЕА1 лока-
лізувалися на апікальній поверхні епітеліальних 
клітин. Під час дедиференціювання пухлин вони 
зникають з поверхні клітини. Водночас їх фокаль-
на експресія в цитоплазмі пухлинних клітин та по 
всій їх мембрані була виявлена в 6 випадках. Ці 
патерни експресії виявлялися виключно в солід-
них ділянках неопластичної тканини та супрово-
джувались вираженим ядерним атипізмом ново-
утворених клітин (рис. 1).

На противагу МКА-РЕА1, в нормі Е-кадгерин 
локалізується у міжклітинних контактах та епіте-
ліально-мезенхімальних з’єднаннях. При цьому, 
клітини ЕЕА мають різний ступінь інтенсивності 
прояву експресії цих білків та локалізацію їх на 
клітинній мембрані: базально-міжклітинну – при 
утворенні залоз пухлинними клітинами та суціль-
но-мембранозну – при солідному рості пухлин. 

Рис. 1 – ЕЕА. 1 – апікальна мембранна експресія; 2 – гетерогенна експресія (наявність рецептор- 
позитивних та рецептор-негативних вогнищ); 3 – мембрано-цитоплазматична експресія.  

ІГХ дослідження МКА-РЕА1. Збільшення х200

1 2 3
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Спостерігається зменшення інтенсивності екс-
пресії Е-кадгерину при дедиференціюванні карци-
ном (р<0,05), яке супроводжувалося наростанням 
ядерного поліморфізму ракових клітин та вогнище-
вим відокремленням клітин від загальної пухлинної 
маси. Також не виявлено будь-якої закономірності 
у ко-експресії МКА-РЕА1 з Е-кадгерином у нео-

пластичній тканині – як МКА-РЕА1-позитивна, так 
і МКА-РЕА1-негативна тканина були Е-кадгерин – 
позитивними. Рецептори Е-кадгерину візуалізу-
валися між пухлинними клітинами та в контактах 
клітин з позаклітинним матриксом, за винятком тих 
частин їх мембрани, які обмежували просвіти за-
лозисто-тубулярних пухлинних структур (рис. 2).

Рис. 2 – ЕЕА. ІГХ дослідження МКА-РЕА1.
Збільшення 1 – х100, 1 – х200, 1 – х400

1 2 3

Обговорення результатів дослідження. На 
сьогоднішній день відкритим залишається питання 
про участь МКА-РЕА1 у міжклітинній адгезії. Одні 
дослідження демонструють участь цих «молекул 
клітинної адгезії» у посиленні міжклітинних кон-
тактів, взаємодіючи з інтегринами, філаміном А, 
остеопонтіном [6, 8]. Інші показують їх інертність 
у відношенні до міцності міжклітинних з’єднань [7]. 
Значна кількість робіт вказує навіть на пригнічен-
ня адгезії при експресії МКА-РЕА нормальними 
та пухлинними клітинами (наприклад регулюючи 
N-кадгерин) [9]. Для встановлення факту впливу 
МКА-РЕА на силу міжклітинного з’єднання вико-
нано порівняння їх експресії з найбільш вивченим 
маркером адгезії Е-кадгерином [5]. Отримані дані 
демонструють експресію цих білків у міжклітинних 
контактах нормальних та пухлинних епітеліальних 
клітин та їх з’єднаннях з ПКМ (за винятком тих час-
тин їх мембрани, які обмежували просвіти зало-
зисто-тубулярних пухлинних структур).

Не виявлено загальних закономірностей у 
маніфестації МКА-РЕА1 та Е-кадгерину, підтвер-
дженням чого стало експресія Е-кадгерину у МКА-
РЕА1-позитивній та МКА-РЕА1-негативній пухлин-
ній тканині; відсутність експресії Е-кадгерину на 
апікальній поверхні клітин в нормі та при форму-
ванні пухлинними клітинами залозистих структур, 
де переважно локалізувалися МКА-РЕА1. Слід 
вказати, що деякі дослідження акцентують увагу 
на тому, що експресія МКА-РЕА у клітинах при ІГХ 
дослідженні не є стовідсотковим індикатором їх 
наявності чи відсутності виключно у тих патернах, 

де виявляється позитивний сигнал. Вони також 
можуть локалізуватися в інших місцях, які є недо-
ступними (можливо з-за малої їх кількості там) для 
виявлення їх цими методами дослідження [10], що 
на нашу думку є малоефективним.

Все вищезазначене вказує на функціональну 
інертність МКА-РЕА щодо міжклітинної адгезії. З 
іншої сторони, важко собі припустити, що б відбу-
валося з просвітами органів та залоз, якби ці білки 
дійсно мали адгезивні властивості щодо епітелі-
альних клітин – це б унеможливлювало наявність 
просвітів та порожнин за рахунок злипання проти-
лежно розташованих стінок органів та залозисто-
тубулярних структур. Автори погоджуються, що ці 
молекули адгезії дійсно мають адгезивні власти-
вості до інших неепітеліальних біологічних об’єктів 
(бактерії, віруси, тощо), але не одні до одного.

Висновки. Тканина ендометрію демон-
струє різну експресію рецепторів МКА-РЕА1 та 
Е-кадгерину у нормальному стані та при ендоме-
тріоїдних аденокарциномах. Це свідчить про від-
сутність будь-якої функціональної кореляції між 
ними. 

Варіабельність патернів експресії МКА-РЕА1 
та Е-кадгерину при дедиференціюванні ендоме-
тріоїдних аденокарцином може бути індикатором 
неопластичної трансформації та прогресування 
злоякісного процесу.

Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчити особливостей коекспресії інших МКА-РЕА з 
Е-кадгерином та встановити їх участь у міжклітин-
ній адгезії.
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УДК 618.14-006.6-091.8:576.52
ЭКсПРЕссИЯ МОЛЕКУЛ КЛЕТОЧНОЙ АДГЕЗИИ 
В ТКАНИ ЭНДОМЕТРИЯ И ЭНДОМЕТРИОИДНЫХ АДЕНОКАРЦИНОМ
Лындин Н. С., Кравцова О. И., Сикора В. В., Гирявенко Н. И., 
Лындина Ю. Н., Романюк А. Н., Зингер Б. Б.
Резюме. Эндометриоидные эндометриальные аденокарциномы являются наиболее распростра-

ненным гистологическим вариантом злокачественных опухолей в полости матки. При этом особенности 
экспрессии неопластических клеток молекул межклеточной адгезии являються надежным прогности-
ческим фактором при прогрессировании злокачественных опухолей. Одним из важных индикаторов 
прогрессирования карцином есть Е-кадгерин, который определяет силу межклеточной адгезии и спо-
собности клеток к распространению. Среди других молекул адгезии в последнее время значительное 
внимание приковано к молекулам клеточной адгезии раково-эмбрионального антигена 1 (МКА-РЕА1).

Целью данного исследования стало изучение особенностей экспрессии Е-кадгерина и МКА-РЕА1 в 
нормальном эндометрии и при эндометриоидных аденокарциномах.

Материал и методы. Для достижения поставленной цели были проведены исследования на ткани 
10 образцов нормального эндометрия и 30 образцах эндометриоидной эндометриальной аденокарци-
номы (8380/3). Морфологические особенности неопластическом ткани изучали при окраске гематокси-
лином и эозином. Визуализацию рецепторов к Е-кадгерину и МКА-РЕА1 определяли с помощью соот-
ветствующих антител и системы детекции «UltraVision Quanto Detection System HRP DAB Chromogen» 
(«Thermo scientific», США) в аналогичных участках опухоли на серийных срезах.

Результаты. Установлено, что ткань эндометрия демонстрирует различную экспрессию рецеп-
торов МКА-РЕА1 и Е-кадгерину в нормальном состоянии и при эндометриоидных аденокарциномах. 
Это свидетельствует об отсутствии каких-либо функциональных корреляций между ними. Экспрессия 
МКА-РЕА1 была обнаружена на апикальной поверхности люминального и железистого цилиндрическо-
го эпителия. В противовес этому, в ткани эндометриоидных эндометриальных карцином выявлено их 
выраженное гетерогенное расположения в опухолевых клетках. Более того, во время дедиференциро-
вания опухолей белки исчезают с поверхности клетки.
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С другой стороны, в норме Е-кадгерин локализуется в межклеточных контактах и эпителиально-
мезенхимальных соединениях. При дедиференцировании карцином происходило уменьшение интен-
сивности экспрессии Е-кадгерина, что сопровождалось нарастанием ядерного полиморфизма раковых 
клеток и очаговым отделением клеток от общей опухолевой массы.

Выводы. Вариабельность паттернов экспрессии МКА-РЕА1 и Е-кадгерина при дедиференцирова-
нии эндометриоидных аденокарцином может быть индикатором неопластическом трансформации и 
прогрессирования злокачественного процесса.

Ключевые слова: эндометрий, рецепторы, эндометриоидная аденокарцинома, молекулы клеточ-
ной адгезии.

UDC 618.14-006.6-091.8:576.52
Expression of Cell Adhesion Molecules in Endometrial Tissue 
and Endometrioid Adenocarcinomas
Lyndin M. S., Kravtsova O. I., Sikora V. V., Hyriavenko N. I., 
Lyndina Y. M., Romaniuk A. M., Singer B. B.
Abstract. Endometrioid endometrial adenocarcinomas are the most common histological variant of ma-

lignant tumors in the uterine cavity. In turn, the features of expression by neoplastic cells of intercellular adhe-
sion molecules are a reliable prognostic factor in the progression of malignant tumors. One of the important 
indicators of cancer progression is E-cadherin, which determines the strength of intercellular adhesion and the 
ability of cells to spread. Among other adhesion molecules, considerable attention has recently been paid to 
the molecules of cell adhesion of carcino-embryonic antigen 1 (MCA-REA1).

Therefore, the purpose of the study was to study the expression of E-cadherin and MCA-REA1 in normal 
endometrium and endometrioid adenocarcinomas.

Materials and methods. To achieve this purpose, we performed tissue studies of 10 samples of normal en-
dometrium and 30 samples of endometrioid endometrial adenocarcinoma (8380/3). Morphological features of 
neoplastic tissue were studied by hematoxylin and eosin staining. Visualization of E-cadherin and MCA-REA1 
receptors was determined using the appropriate antibodies and the UltraVision Quanto Detection System HRP 
DAB Chromogen (Thermo scientific, USA) in similar areas of the tumor on serial sections.

Results and discussion. It has been shown that endometrial tissue demonstrates different expression of 
MCA-REA1 and E-cadherin receptors in the normal state and in endometrioid adenocarcinomas. This indi-
cates the absence of any functional correlation between them. 

Expression of MCA-REA1 was detected on the apical surface of the luminal and glandular columnar epi-
thelium. In contrast, the endometrioid endometrial carcinoma tissues showed the pronounced heterogeneous 
location of MCA-REA1 in tumor cells. Moreover, due to the tumor dedifferentiation, these proteins disappear 
from the cell surface.

On the other hand, E-cadherin is normally localized in intercellular contacts and epithelial-mesenchymal 
junctions. During carcinoma dedifferentiation, the intensity of E-cadherin expression decreased, which was 
accompanied by an increase in nuclear polymorphism of cancer cells and focal separation of cells from the 
total tumor mass.

Conclusion. The variability of the expression patterns of MCA-REA1 and E-cadherin in the dedifferentia-
tion of endometrioid adenocarcinoma may be an indicator of neoplastic transformation and progression of the 
malignant process.

Keywords: endometrium, receptors, endometrioid adenocarcinoma, cell adhesion molecules.
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ДИНАМІКА ЗМІНИ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
У щУРІВ ПІД ВПЛИВОМ ГЛУТАМАТУ НАТРІЮ

Ужгородський національний університет, Україна

Метою дослідження було визначення мета-
болічних показників (альфа-амілази, аланінаміно-
трансферази (АлАТ) та аспартатамінотрансфера-
зи (АсАТ), гамаглутамілтранспептидази (ГГТП)), 
глікопротеїнів і хондроїтин-сульфатів) на етапах 
прийому глутамат натрію та після відміни. 

Матеріал та методи. Дослідження проводи-
ли на 65-ти білих щурах-самцях репродуктивного 
віку (2,5-3 міс), дослідна група одержувала 70 мг/кг 
глутамату натрію з розрахунку живої маси протя-
гом 8 тижнів. Контрольна група тварин отримувала 
стандартний раціон харчування. До відміни препа-
рату щурів досліджували кожен тиждень, після від-
міни препарату дослідження проводили кожні два 
тижня (10, 12, 14, 16 тижнів). 

Результати дослідження. За вивчення ак-
тивності ферменту альфа-амілази, відзначено, 
що цей показник зростав в середньому в 1,4 рази 
(від контрольних показників), а на кінцевий термін 
отримування щурами глутамату натрію (8 тижнів) 
підвищився в 3.85 рази, аланінамінотрансфера-
за – в 2,3 рази, аспартатамінотрансферази – в 1,4 
рази, гамаглутамілтранспептидази – в 2,7разів, 
глікопротеїнів - в 1,4 рази, хондроїтинсульфатів – 
в 1,2 рази. 

На етапах відміни глутамату натрію відновлен-
ня більшості досліджених біохімічних маркерів не 
встановлено. Показник АлАТ, що визначений на 16 
добу після відміни глутамату натрію, був знижений 
в 1,33 рази порівняно з останнім 8 тижнем прийо-
му. ГГПТ через 10 тижнів був знижений в 1,5 рази), 
через 12 тижнів — 0,4 рази, через 14 та 16 тижнів 
показники відповідали контрольним значенням. На 
10 тиждень показник альфа-амілази був знижений 
в 1,26 рази, на 16 тижнів – в 2.29 рази, однак не до-
сягав контрольних значень. На кінцевий термін до-
слідження (16 тижнів) рівень хондроїтинсульфатів 
був підвищений в порівнянні с 8 тижнем годуван-
ня тварин глутамат натрію в 1,27 рази, а відносно 
контролю – в 1,56 рази. Відмічено зниження вмісту 
глікопротеїнів на 16 тиждень порівняно з 8 тижнем 
спостереження в 1,3 разів, однак не досягав рівня 
інтактних тварин. 

Висновки. Результати біохімічного досліджен-
ня сироватки крові щурів, які отримували глутамат 
натрію, вказували на розвиток інтоксикації та її 
вплив на біохімічні маркери, які віддзеркалюва-
лись у динаміці активності ферментів, показників 

запалення та фіброзу. Більшість біохімічних мар-
керів (окрім ГГТП та АсАТ) наприкінці експеримен-
ту не досягали рівня інтактних тварин, що, очевид-
но, зумовлено хронізацією патологічного процесу.

У щурів після відміни глутамату натрію з 10 
до 16 тижня експерименту спостерігали зміни біо-
хімічних показників, які вказували на токсичну дію, 
що супроводжувалося розвитком підгострого за-
пального процесу. Після переведення тварин на 
нормальну дієту відновлення показників не вста-
новлено. Глутамат натрію за дослідженими показ-
никами чинить токсичну дію на печінку, підшлун-
кову залозу з елементами системного запалення. 

Ключові слова: глутамат натрію, щури, алані-
намінотрансфераза, гамаглутамілтранспептидаза, 
аспартатамінотрансфераза, альфа-амілаза, гліко-
протеїни, хондроїтинсульфати.

Зв’язок роботи з науковими планами, про-
грамами, темами. Вибраний напрямок є частиною 
планової наукової роботи Львівського національ-
ного медичного університету імені Данила Галиць-
кого «Морфологічна характеристика внутрішніх 
органів та судинного русла в онтогенезі у нормі та 
закономірності їх перебудови при ожирінні та дії 
на організм фізичних чинників», № держ. реєстра-
ції 0119U102059.

Вступ. Глутамат натрію одна з найпошире-
ніших амінокислот (ГН, англ. абревіатура MSG) в 
більшості частин світу використовують як підсилю-
вач смаку в складі різних продуктів харчування, як 
в домашніх умовах, так й в закладах громадського 
харчування (E620 – E625). Однак протягом остан-
ніх 30 років його використання було спірним [1] бо 
поряд з роботами, щодо його безпеки, присутні до-
слідження про негативний вплив на організм лю-
дини [2, 3, 4]. В експериментальних дослідженнях 
доведено, що глутамат натрію може впливати на 
масу тіла за підвищення апетиту, що призводить 
до ожиріння [5]. Визначено збільшення концентра-
цій ліпопротеїнів низької щільності та ліпопротеїнів 
дуже низької щільності та тригліцеридів, що мо-
жуть призвести до клінічних ускладнень, таких як 
серцево-судинні захворювання та смерті від неін-
фекційних захворювань [6]. Доведено також збіль-
шення біодоступності деяких мікроелементів, на-
віть за невеликою кількістю (5 %) глутамату натрію 
в харчах. Це спонукає дослідників продовження 
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експериментальних досліджень щодо тривалості 
використання глутамату натрію та вивченням дії 
різних доз. 

Мета дослідження – визначення метаболіч-
них показників (альфа-амілази, аланінамінотранс-
ферази (АлАТ) та аспартатамінотрансферази 
(АсАТ гамаглутамілтранспептидази (ГГТП), гліко-
протеїнів і хондроїтин-сульфатів) на етапах прийо-
му глутамат натрію та після відміни.

Матеріал та методи дослідження. Експери-
ментальне дослідження проводили на білих щу-
рах-самцях віком 2,5-3 міс. Початкова маса щурів 
становила (120±5) грам, через 8 тижнів – (250±5) 
грам. Тварини були рандомізовані на 3 групи: 1-ша 
група контрольні щури, 2-га група – щури, які отри-
мували глутамат натрію (70 мг / кг з розрахунку жи-
вої маси) протягом 8 тижнів, 3-тя група — тварини 
після відміни глутамату натрію. Щурів утримували 
у віварії Львівського національного медичного уні-
верситету імені Данила Галицького. 

Глутамат натрію вводили перорально щодня 
на протязі 8 тижнів Контрольна група тварин отри-
мувала стандартний раціон без додавання глута-
мату натрію. Через 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 тижнів тварин 
під наркозом виводили з експерименту шляхом 
декапітації, що було необхідно для збору крові для 
подальших біохімічних досліджень. 

Для оцінки функціонального стану дослідже-
но активность аланінамінотрансферази (АлАТ) 
и аспартатамінотрансферази (АсАТ) кінетичним 
методом за допомогою діагностичних наборів 
фірми Lachema (Брно, Чехія) [7]. Визначення ак-
тивності γ-глутамілтранспептидази (ГГТП) з суб-
стратом L-γ-глутаміл-п-нітроаніліном проводили 
за інструкцією до набору фірми «Lachema». Ви-
значення цього показника використано у зв’язку з 
тим, що протока підшлункової залози з’єднується 
із загальною жовчною протокою, по якій йде жовч з 
жовчного міхура й печінці, при цьому по-
рушення від дуоденального сосочка до 
гепатоциту може визвати холестаз [8]. 
Для оцінки формування фібропластич-
них змін вивчали показники, що харак-
теризують обмін гетерополісахаридів за 
рівнем сумарних хондроїтинсульфатів в 
сироватці крові за реакцією з риванолом 
[9]. 

Експеримент проводився відповідно 
до положень Європейської конвенції із 
захисту хребетних тварин, що викорис-
товуються для експериментальних та ін-
ших наукових цілей (Страсбург, 1986 р), 
Директиви Ради Європи 86/609 / EEC 
(1986) і Закону України № 3447-IV «Про 
захист тварин від жорстокого поводжен-
ня» та за протоколом комісії з біоетики 

Львівського національного медичного університету 
імені Данила Галицького. 

Середні значення отриманих цифрових по-
казників були представлені у вигляді М±m (М – се-
реднє значення, m – стандартне відхилення се-
реднього значення). Для визначення відмінностей 
показників в розвитку порушень в підшлунковій 
залозі між тижнями дослідження використовували 
критерії Манна-Уїтні (для двох непараметричних 
рядків) або Краскела-Уолліса (для декількох непа-
раметричних рядків).

Результати дослідження. За оцінкою актив-
ності ферменту альфа-амілази, яку визначають 
як маркер захворювань підшлункової залози, ви-
значено, що її рівень в сироватці крові поступово 
вірогідно підвищувався від 1-го до 8-го тижня спо-
стереження, порівняно з контрольними щурами 
(табл. 1). 

Вже через один тиждень цей показник зростав 
в середньому в 1,3 рази (від контрольних показни-
ків), а на кінцевий термін отримування щурами глу-
тамату натрію (8 тижнів) підвищився в 3,85 рази. 
На термінах експерименту від 1 тижня до 3 тижня 
цей показник вірогідно (за критерієм Краскела-Уо-
ліса) підвищувався (hэмп. = 6.48889, p = 0.03899) 
та зберігався на одному рівні до 4 тижня, після 4 
тижня вірогідного підвищення показників не зафік-
совано (hэмп. = 3,7054, p = 0.29508). Ці дані свід-
чать, що після підвищення альфа-амілази в сиро-
ватці крові у щурів зберігався її високий рівень до 
кінця експерименту. Така динаміка активності фер-
менту свідчить про розвиток підгострого запально-
го процесу в підшлунковій залозі.

Динаміка вмісту глікопротеїнів у період з 1 до 5 
тижня експерименту залишалась в межах показни-
ка, характерного для інтактних щурів, проте з 6 до 
8 тижня спостерігали зростання цього показника в 
1,15 та 1,5 рази (р <0.05), відповідно, що свідчить 
про збільшення активності запального процесу. 

Таблиця 1 – Біохімічні маркери в сироватці крові щурів на етапах 
отримання глутамату натрію

Введення  
глутамату  

натрію  
(тижні)

альфа-амілаза
(моль/год×л)

глікопротеїни, 
г/л

хондроїтин-  
сульфати, г/л

контроль 21±1.58 1,156±0.038 0,283±0.019
1 29±3* 1,16±0.038 0,284±0.016
2 37±3* 1,14±0.024 0,287±0.0124
3 50±2.72* 1,14±0.009 0,29±0.007
4 49,66±3.71* 1,13±0.014 0,29±0.01
5 69,33±5.24* 1,41±0.58* 0,29±0.015
6 73,33±4.48* 1,47±0.02* 0,248±0.014*
7 73,66±4.33* 1,54±0.038* 0,257±0.006*
8 81,66±1.76* 1,65±0.04* 0,346±0.003*

Примітка: * Вірогідність показників дослідних серій щодо контролю.
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Вміст хондроїтинсульфатів у сироватці кро-
ві дослідних щурів з 1-го до 4-го тижня порівняно 
з контролем не змінювався. Однак на 4 тиждень 
вміст хондроїтинсульфатів збільшився в 1,1 рази 
(p <0,05), на останні терміни (5-7 тиждень) віро-
гідного підвищення показника (порівняно з 4 тиж-
нем) не встановлено. На 8-й тиждень показник 
хондроїтинсульфату порівняно з контролем був 
підвищений в 1,2 рази. Отримані дані вказують на 
поступове формування фібротичних змін у тканині 
підшлункової залози.

Показник АлАТ був підвищеним вже через 
тиждень після отримання тваринами глутамату на-
трію в 1,2 рази, а на 8 тиждень в 2,2 рази порівняно 
з контрольними щурами (р <0.05) (табл. 2). Однак 
після підвищення показника на період з 1-го тижня, 
до 5-го тижня прийому глутамату натрію статистич-
ної відмінності між показниками тижнів не встанов-
лено, але починаючи з 5-го включно до 8-го тижня 
показники підвищувалися (p <0,05). Ці дані вказу-
ють на цитолітичну дію глутамату натрію.

Таблиця 2 – Біохімічні маркери в сироватці крові щу-
рів на етапах отримання глутамату натрію

Тижні АлАТ
(моль/год×л)

АсАТ
(моль/год×л) ГГТП

конт-
роль

64±1,73 198±9 4±0,67

1 77±2 242.6±9.61* 10,76±1*
2 81±2* 253.6±2* 14.66±1*
3 84±3.756* 256±11.78* 14.7±0.89*
4 79±1.527* 250±10* 16±0.86*
5 94±4* 286.6±6* 20.56±1,1*
6 121±7* 287±4* 22±1*
7 109±7.62* 284,6±3,52* 22,5±1.89*
8 145±5.89* 276,6±14,33* 24±1.54*

Примітка: * Вірогідність показників дослідних серій 
щодо контролю.

За динамікою показника АсАТ, який є одним 
з ферментів білкового обміну в організмі, через 
один тиждень після отримання щурами глутама-
ту натрію цей показник підвищився в 1,2 рази 
(p <0,05), на кінцевий термін – в 1,4 рази 
(p <0,05) (табл. 1). Вірогідної різниці між підви-
щенням показників АсАТ за дослідженими тиж-
нями не виявлено. Серед різних причин підви-
щення АсАТ можуть бути й прояви запалення. 

Рівень ГГТП в сироватці крові поступово 
вірогідно підвищувався й через один тиждень 
після отримання тваринами глутамату натрію 
цей показник зростав в середньому в 2,6 рази 
(від контрольних показників), а на кінцевий тер-
мін (8 тижнів) підвищився в 5,2 рази (табл. 1). 
На всі досліджені терміни експерименту між 
показниками на досліджених тижнях вірогідно 
поступово за критерієм Манна-Уїтні зафіксова-

но підвищення з піком на кінцевий термін експе-
рименту (hэмп. = 6.48889, p = 0.03899). Отримані 
дані носять інтегральний характер, тобто можуть 
відображати зміни, внаслідок токсичної дії глута-
мату натрію на печінку та підшлункову залозу. Ак-
тивність ферменту може також підвищуватися в 
наслідок розвитку запального процесу, що також 
співпадає з проведеними даними морфологічними 
дослідженнями. 

Через 2 тижня (10 тижнів дослідження) після 
відміни глутамату натрію порівняно з показника-
ми на кінцевій термін отримання препарату (8-й 
тиждень) показник був знижений в 1,26 рази, на 
кінцевій термін експерименту відміна препарату 
(16 тижнів) – в 2.29 рази (табл. 3). Кінцевій показ-
ник альфа-амілази досягав значення, яке було ви-
значено на 10 неділю відміни препарату, однак не 
досягав контрольних значень. За порівняння по-
казників після відміни препарату та відновлювано-
го періоду через наступні 10, 12, 14 та 16 тижнів за 
використання критерію Краскела-Уоліса відміннос-
ті між результатами груп були статистично значущі 
(p = 0,02488, hэмп. = 9,35897).

Найвищий вміст глікопротеїнів був зафіксова-
ний на 8 тиждень спостереження, потім виявлено 
зниження цього показника після годування тварин 
звичайною їжею, але навіть у кінці експерименту 
(16 тижнів) він не досягав рівня інтактних тварин 
(табл. 3). За результатами досліджень 10, 12, 
14, 16 тижнів зафіксовано підвищення показника 
(р <0,01 за Манна-Уїтні) тільки між 10 та 16 тиж-
нем, між іншими групами за критерієм Краскела-
Уоліса відмінності між результатами груп статис-
тично незначущі.

За використання теста Краскела-Уоліса між 
групами показники були статистично вірогідно зна-
чимими в (hэмп. = 9.5848, p = 0.02245), тобто мало 
місце поступове підвищення показника хондро-
їтинсульфатів (табл. 3). На кінцевий термін до-
слідження (16 тижнів) рівень хондроїтинсульфатів 
був підвищений в порівнянні з 8 тижнем годування 
тварин глутаматом натрію в 1,26 рази, а відносно 

Таблиця 3 – Біохімічні маркери в сироватці крові щурів на 
етапах відміни глутамату натрію

Показник

альфа- 
амілаза
(моль/ 
год.×л)

глікопро-
теїни, 

г/л

хондроїтин-  
сульфати

г/л

Через 10 тижнів 
відміни 62±3 1,31±0.02 0,349±0,004

Через 12 тижнів 
відміни 53±4.93 1,26±0.01 0,396±0,014

Через 14 тижнів 
відміни 34±2.6 1,297±0,035 0,428±0,006

Через 16 тижнів 
відміни 35±1.45 1,27±0.007 0,438±.009
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контролю – в 1,55 рази. Показник АлАТ, що визна-
чений на 16 добу після відміни глутамату натрію, 
був знижений в 1,33 рази (р <0,01 за Манна-Уїтні) 
порівняно з останнім 8 тижнем прийому глутамату 
натрію (табл.4). Однак між показниками 10, 12, 14, 
16 тижнів після відміни препарату достовірних від-
мінностей за критерієм Краскела-Уоліса не вста-
новлено.

Аспартатамінотрансфераза на етапах відміни 
за показниками вірогідно не відрізнялася на термі-
ни дослідження у порівнянні з 8 тижнем – останнім 
тижнем прийому препарату. На всі терміни дослі-
дження виявлено статистично вірогідне зниження 
АсАТ, однак порівняно з контролем показники на 
всі терміни дослідження вірогідно не відрізнялися 
(табл. 4)

Після відміни препарату через 10 тижнів по-
казник ГГТП був знижений в 1,5 рази (р <0,01 за 
Манна-Уїтні), через 12,1 4 та 16 тижнів показники 
відповідали контрольним значенням. 

Таблиця 4 – Біохімічні маркери в сироватці крові щу-
рів на етапах відміни глутамату натрію

Показник
АЛТ

(моль/ 
год×л)

АсТ 
(моль/ 
год×л)

ГГТП

Через 10 тижнів 
після відміни 148±6.806 207.66±5 17±0.94

Через 12 тижнів 
після відміни 96±4.72 208±8.8 10±0.61

Через 14 тижнів 
після відміни 72.66±2.72 214±4.67 5±0.36

Через 16 тижнів 
відміни 75.66±2.72 219±11 4.83±0.5

Обговорення отриманих результатів. Ре-
зультати біохімічного дослідження сироватки крові 
щурів, які отримували глутамат натрію, вказували 
на розвиток інтоксикації та її вплив на біохімічні 
маркери, які віддзеркалювались у динаміці актив-
ності ферментів, показників запалення та фібро-
зу. Більшість біохімічних маркерів (окрім ГГТП та 
АсАТ) наприкінці експерименту не досягали рівня 
інтактних тварин, що, очевидно, зумовлено хроні-
зацією патологічного процесу у підшлунковій зало-
зі. У щурів після відміни глутамату натрію з 10 до 
16 доби експерименту спостерігали зміни біохіміч-
них показників, які вказували на токсичну дію, що 
супроводжувалося розвитком підгострого запаль-
ного процесу з ознаками хронічного процесу. Три-
вале застосування глутамату натрію за різними до-

зами може спричинити порушення функцій різних 
органів та систем організму [11-15]. За досліджен-
ням різних авторів токсична дія на організм глута-
мату натрію визначалась в підшлунковій залозі, 
що було доведено гістологічними дослідженнями 
[16], в селезенці [17], а також визначена негативна 
дія на центральну нервову систему [18].

Висновки
1. Досліджені біохімічні маркери були під-

вищені від контрольних показників на всі 
терміни годування тварин глутаматом на-
трію. Показник АлАТ був підвищеним вже 
через тиждень після отримання твари-
нами глутамату натрію в 1,2 рази, а на 8 
тиждень в 2,3 рази з, АсАТ в 1,2 рази, на 
кінцевий термін – в 1,4 рази, альфа-аміла-
за в 1,4 рази, а на кінцевий термін годуван-
ня в 4 рази, глікопротеїни – з 6 до 8 тижня 
спостерігали зростання цього показника в 
1,3 та 1,4 рази, вміст хондроїтинсульфатів 
збільшився в 1,1 рази на 6 тиждень, на 8-й 
тиждень показник порівняно з контролем 
був підвищений в 1,2 рази.

2. На етапах відміни глутамату натрію від-
новлення більшості досліджених біохіміч-
них маркерів не встановлено. Показник 
АлАТ, що визначений на 16 добу після 
відміни глутамату натрію, був знижений в 
1,33 рази порівняно з останнім 8 тижнем 
прийому, ГГПТ через 10 тижнів був зни-
жений в 1,5 рази), через 12 тижнів — 0,4 
рази, через 14 та 16 тижнів показники від-
повідали контрольним значенням На 10 
тиждень показник альфа-амілази був зни-
жений в 1,26 рази, на 16 тижнів – в 2.29 
рази, однак не досягав контрольних зна-
чень. На кінцевий термін дослідження (16 
тижнів) рівень хондроїтинсульфатів був 
підвищений в порівнянні с 8 тижнем году-
вання тварин глутамат натрію в 1,27 рази, 
а відносно контролю – в 1,56 рази. Відмі-
чено зниження вмісту глікопротеїнів на 16 
тиждень порівняно з 8 тижнем спостере-
ження в 1,3 разів, однак не досягав рівня 
інтактних тварин. 

Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчення впливу антиоксидантів на перебіг змін в 
підшлунковій залозі в умовах дії глутамату натрію 
для запобігання негативних змін та підвищення ре-
паративних потенцій.
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ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ БИОХИМИЧЕсКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
У КРЫс ПОД ВЛИЯНИЕМ ГЛУТАМАТА НАТРИЯ
Литвак Ю. В.
Резюме. Целью исследования было определение метаболических показателей (альфа-амилазы, 

аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), гаммаглутамилтранспептидазы 
(ГГТП)), гликопротеинов и хондроитинсульфатов) на этапах приема глутамата натрия и после отмены. 

Материал и методы. Исследования проводились на 65-ти белых крысах-самцах репродуктивного 
возраста (2,5-3 мес), исследовательская группа получала 70 мг/кг глутамата натрия из расчета жи-
вой массы в течение 8 недель. Контрольная группа животных получала стандартный рацион питания.  
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До отмены препарата крыс исследовали каждую неделю, после отмены препарата исследования про-
водили каждые две недели (10, 12, 14, 16 недель). 

Результаты. При изучении активности фермента альфа-амилазы, отмечено, что данный пока-
затель увеличился в среднем в 1,4 раза (от контрольных показателей), а на конечный срок получения 
крысами глутамата натрия (8 недель) повысился в 3.85 раза, аланинаминотрансфераза - в 2,3 раза, 
АсАТ - в 1,4 раза, гаммаглутамилтранспептидаза - в 2,7раза, гликопротеины - в 1,4 раза, хондроитин-
сульфаты - в 1,2 раза. После перевода животных на нормальную диету восстановления показателей не 
установлено. Глутамат натрия согласно исследованным показателям оказывает токсическое действие 
на печень, поджелудочную железу с элементами системного воспаления.

На этапах отмены глутамата натрия восстановления большинства исследованных биохимических 
маркеров не установлено. Показатель АЛТ, определенный на 16 сутки после отмены глутамата натрия, 
был ниже в 1,33 раза по сравнению с последней 8 неделей приема. ГГПТ через 10 недель был снижен 
в 1,5 раза, через 12 недель - 0,4 раза, через 14 и 16 недель показатели соответствовали контрольным 
значениям. На 10 неделе показатель альфа-амилазы был снижен в 1,26 раза, на 16 неделе - в 2.29 
раза, однако не достигал контрольных значений. На конечный срок исследования (16 недель) уровень 
хондроитинсульфата был выше в 1,27 раза по сравнению с 8 неделей кормления животных глутаматом 
натрия, а в отношении контроля - в 1,56 раза. Отмечено снижение содержания гликопротеинов на 16 не-
делей сравнению с 8 неделей наблюдения в 1,3 раз, однако не достигало уровня интактных животных. 

Выводы. Результаты биохимического исследования сыворотки крови крыс, получавших глутамат 
натрия, указывали на развитие интоксикации и ее влияние на биохимические маркеры, что отражалось 
в динамике активности ферментов, показателей воспаления и фиброза. Большинство биохимических 
маркеров (кроме ГГТП и АСТ) в конце эксперимента не достигали уровня интактных животных, что, 
очевидно, обусловлено хронизацией патологического процесса. 

У крыс после отмены глутамата натрия с 10 до 16 недели эксперимента наблюдали изменения би-
охимических показателей, которые указывали на токсическое действие, сопровождавшееся развитием 
подострого воспалительного процесса. После перевода животных на нормальную диету восстановле-
ния показателей не установлено. Глутамат натрия по исследованным показателям оказывает токсиче-
ское действие на печень, поджелудочную железу с элементами системного воспаления.

Ключевые слова: глутамат натрия, крысы, аланинаминотрансфераза, гаммаглутамилтранспепти-
даза, аспартатаминотрансфераза, альфа-амилаза, гликопротеины, хондроитинсульфаты.

UDC 547.466.64:599.23:616-008.82/.83
Dynamics of Change of Biochemical Indicators 
in Rats under the Influence of Sodium Glutamate
Litvak Yu. V.
Abstract. The purpose of the study was to determine metabolic parameters (alpha-amylase, alanine ami-

notransferase and aspartate aminotransferase, gamaglutamyl transpeptidase, glycoproteins and chondroitin 
sulfates) at the stages of sodium glutamate intake and after withdrawal. 

Materials and methods. Studies were conducted on 65 white male rats of reproductive age (2.5-3 months); 
the experimental group received 70 mg/kg of sodium glutamate per live weight for 8 weeks. The control group 
of animals received a standard diet. Before drug withdrawal, rats were studied every week, after drug with-
drawal the studies were performed every two weeks (10, 12, 14, 16 weeks). 

Results and discussion. The study of the enzyme activity of alpha-amylase showed that this index in-
creased on the average 1.3-fold compared with the control values, and at the end of the period when the rats 
were fed with sodium glutamate (8 weeks), the index increased by 3.85 times, alanine aminotransferase – by 
12.3 times, aspartate aminotransferase – by 1.4 times, gamaglutamyl transpeptidase – by 2.7 times, glyco-
proteins – by 1.4 times, chondroitin sulfate – by 1.2 times. After transferring the animals to a normal diet, no 
recovery of the indices was found. According to the studied indicators sodium glutamate has a toxic effect on 
the liver, pancreas with elements of systemic inflammation.

At the stages of discontinuation of monosodium glutamate recovery of most of the studied biochemical 
markers is not established. Alanine aminotransferase, determined on the 16th day after the abolition of mono-
sodium glutamate, was reduced by 1.33 times compared to the last 8 weeks of admission, gamaglutamyl 
transpeptidase after 10 weeks was reduced by 1.5 times, after 12 weeks – by 0.4 times, after 14 and 16 weeks, 
the values   corresponded to the control values at 10 week, the alpha-amylase level was reduced by 1.26 times, 
at 16 weeks – by 2.29 times, but they did not reach the control values. At the end of the study (16 weeks), the 
level of chondroitin sulfates was increased compared to 8 weeks of feeding animals with glutamate sodium by 
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1.27 times, and relative to control – by 1.56 times. There was a decrease in glycoprotein content at 16 weeks 
compared with 8 weeks of observation by 1.3 times, but did not reach the level of intact animals.

Conclusion. Thus, the results of serum biochemical studies of rats treated with monosodium glutamate 
indicated the development of intoxication and its effect on biochemical markers, which were reflected in the 
dynamics of enzyme activity, inflammation and fibrosis. Most biochemical markers (except gamaglutamyl 
transpeptidase and aspartate aminotransferase) at the end of the experiment did not reach the level of intact 
animals, which is apparently due to the chronicity of the pathological process.

In rats after discontinuation of monosodium glutamate from 10 to 16 weeks of the experiment, changes 
in biochemical parameters were observed, which indicated a toxic effect, which was accompanied by the 
development of subacute inflammatory process. After the transfer of animals to a normal diet, recovery is not 
established. Sodium glutamate according to the studied parameters has a toxic effect on the liver, pancreas 
with elements of systemic inflammation.

Keywords: sodium glutamate, rats, alanine aminotransferase, gamaglutamyl transpeptidase, aspartate 
aminotransferase, alpha-amylase, glycoproteins, chondroitin sulfates.
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ОСОБЛИВОСТІ ТОПОГРАФІЇ ПРАВОГО КАНАЛУ  
НИЖНЬОЇ щЕЛЕПИ ЛЮДИНИ ПРИ АТРОФІЇ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ,  

ЗУМОВЛЕНОЇ ВТРАТОЮ ЗУБІВ
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Мета - визначення особливостей топографії 
правого каналу нижньої щелепи людини при атро-
фії кісткової тканини, зумовленої кінцевими де-
фектами зубних рядів. 

Матеріал та методи. В дослідження мето-
дом «клінічної вибірки» залучено 68 комп’ютерно-
томографічніх сканувань нижньої щелепи людини. 

Набір матеріалу дослідження проведено піс-
ля параклінічного огляду цифрових записів 243 
комп’ютерно-томографічних конусно-цифрових 
сканувань, які отримані системою екстра-оральної 
рентгенографії Vatech PaX-I 3D Green з діапазо-
ном розміру сканування 16 x 9 см, що мінімізують 
можливості появи артефактів, спричинених рухом 
пацієнта, фокальної плями 0,5 мм (ІЕС60336) шка-
лою сірого 14 Біт з розміром 0,2/0,3 вокселя та, 
завдяки малому часу сканування, отримані висо-
коякісні зображення. 

Результати дослідження. Абсолютні значен-
ня розташування каналу нижньої щелепи пацієнта 
першої групи (контролю) дослідження зі збереже-
ним зубним рядом (48 років) у проекції: 1) 4.6 зуба 
по відношенню до: верхнього краю (ВК) коміркової 
частини нижньої щелепи становить 13.1 мм; краю 
основи (КО) нижньої щелепи – 7.3 мм; щічної по-
верхні (ЩП) тіла нижньої щелепи – 6.4 мм; язико-
вої поверхні (ЯП) тіла нижньої щелепи дорівнює 
1.6 мм; 2) 4.7 зуба по відношенню до: ВК – 10 мм, 
КО – 5.0 мм, ЩП – 4.2 мм, ЯП – 1.4 мм.

У другій групі дослідження пацієнт 35 років із 
кінцевим дефектом зубного ряду, топографія пра-
вого каналу нижньої щелепи характеризується 
морфометричними значеннями у проекції відсут-
нього: 1) 4.6 зуба по відношенню до: ВК – 13.1 мм, 
КО – 5.4 мм, ЩП – 3.3 мм, ЯП – 1.6 мм; 2) 4.7 зуба 
по відношенню до: ВК – 11.8 мм, КО – 6.8 мм, ЩП – 
3.3 мм, ЯП – 1.9 мм.

Пацієнт 52 років, третьої групи дослідження 
із кінцевим дефектом зубного ряду, топографія 
правого каналу нижньої щелепи характеризується 
морфометричними значеннями у проекції відсут-
нього: 1) 4.6 зуба по відношенню до: ВК – 13.9 мм, 
КО – 7.4 мм, ЩП – 3.9 мм, ЯП – 5.7 мм; 2) 4.7 зуба 
по відношенню до: ВК – 11.7 мм, КО – 7.6 мм, ЩП – 
5.2 мм, ЯП – 4.6 мм.

Топографічні відмінності правого каналу ниж-
ньої щелепи представлені у пацієнта 64 років, 

четвертої групи дослідження із кінцевим дефек-
том зубного ряду, що характеризується морфо-
метричними значеннями у проекції відсутнього: 
1) 4.6 зуба по відношенню до: ВК – 11.6 мм, КО – 
5.7 мм, ЩП – 3.8 мм, ЯП – 4.9 мм; 2) 4.7 зуба по 
відношенню до: ВК – 10.0 мм, КО – 5.0 мм, ЩП – 
4.2 мм, ЯП – 4.2 мм. 

Висновки. Топографія каналу нижньої щеле-
пи та його судинно-нервового пучка є орієнтиром 
під час складання плану лікування та для вибору 
методів реабілітації, у пацієнтів із втратою зубів, 
відповідно до існуючих і затверджених протоколів. 
Аналіз отриманих абсолютних значень не роз-
криває відповідних закономірностей топографіч-
них змін каналу нижньої щелепи, в залежності від 
атрофії кісткової тканини, зумовленої втратою мо-
лярів, у різних вікових категоріях. 

Ключові слова: нижня щелепа, комп’ютерна 
томографія, канал нижньої щелепи, атрофія кіст-
кової тканини. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом науково-
дослідної роботи кафедри гістології, цитології та 
ембріології Буковинського державного медичного 
університету «Структурно-функціональні особли-
вості тканин і органів в онтогенезі, закономірності 
варіантної, конституційної, статево-вікової та по-
рівняльної морфології людини», № державної реє-
страції 0121U110121.

Вступ. Формування кісткової тканини нижньої 
щелепи у постнатальному онтогенезі людини є ре-
зультатом перебігу процесів гістогенезу і, власне, 
її мінералізації ще на ранніх етапах пренатального 
онтогенезу [1, 2]. Кісткова тканина нижньої щелепи 
людини є динамічною системою і її склад залежить 
від перебігу метаболічних процесів та впливу екзо- 
та ендогенних чинників, які призводять до патофі-
зіологічних та морфологічних змін [3]. Саме тому, 
як перед дослідником, так і перед клініцистом, по-
стає двояка проблематика у виборі методів діа-
гностики [4-6] та реабілітації таких пацієнтів [7, 8].

Відомі та доступні методи полуменевого атом-
но-емісійного та атомно-абсорбційного аналізів 
розкривають можливості сучасним дослідникам у 
вивченні особливостей структури та якості кісток 
щелепно-лицевої ділянки, шляхом дослідження 
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вмісту макро- та мікроелементів [9]. Результати та-
ких досліджень часто мають вирішальне значення 
щодо обрання дієвих методів профілактики і ліку-
вання та слугують лише невеликою часткою у реа-
білітації стоматологічних хворих. 

Малоінвазивні можливості рентген-анатоміч-
ного КТ-дослідження значно ширші, ніж звичайної 
клінічної рентгенології. Обстеження можна про-
вести глибше і детальніше, ніж виконуючи серію 
знімків чи звичне програмне 3D-моделювання в 
різних проекціях або площинах, використовуючи 
значний арсенал апаратів та пристроїв. Викорис-
тання комп’ютерної томографії дає змогу встано-
вити особливості топографії структур нижньої ще-
лепи людини, одержати інформацію про будову її 
зовнішньої та внутрішньої кортикальних пластинок 
та визначити денситометричні значення, які вка-
зують на якісні характеристики, що відображають 
тип щільності кісткової тканини з урахуванням її ві-
кової динаміки. 

І все ж таки, ключовим завданням залишаєть-
ся реабілітація пацієнтів із забезпеченням функціо-
нальних протетичних та естетичних потреб [10-12]. 
Здавалося б, що застосування дентальних імплан-
татів швидко та якісно вирішує поставлені завдан-
ня та дозволяє досягнути поставлену мету. Однак, 
досить часто, можливості застосування денталь-
них імплантатів бувають обмеженими і супрово-
джуються певними труднощами [13]. Перш за все, 
це зумовлено близьким розташуванням важливих 
анатомічних структур, а саме – судинно-нервового 
пучка нижньої щелепи людини, топографія якого 
залежить від атрофії кісткової тканини, зумовленої 
втратою зубів, особливо у її дистальних відділах.

Мета дослідження. Визначення особливос-
тей топографії правого каналу нижньої щелепи 
людини при атрофії кісткової тканини, зумовленої 
кінцевими дефектами зубних рядів. 

Матеріал та методи дослідження. Піс-
ля параклінічного огляду цифрових записів 243 
комп’ютерно-томографічних конусно-цифрових 
сканувань, які отримані системою екстра-оральної 
рентгенографії Vatech PaX-I 3D Green з діапазо-
ном розміру сканування 16 x 9 см, що мінімізують 
можливості появи артефактів, спричинених рухом 
пацієнта, фокальної плями 0,5 мм (ІЕС60336) шка-
лою сірого 14 Біт з розміром 0,2/0,3 вокселя та за-
вдяки малому часу сканування, отримані високоя-
кісні зображення. Відібрано 68 сканувань, що за-
безпечують найкращі можливості для діагностики 
та несуть належну інформативність у досягненні 
поставленої мети даної роботи. Аналіз проводив-
ся за допомогою комп’ютерної техніки HEWLETT-
SNCPUM1 з оперативною пам’яттю 16,0 ГБ, про-
грамним забезпеченням 10 Pro for Workstations, 
2019:00391-70000-00000-АА425, після чого, мето-

дом «клінічного відбору» розподілено на чотири 
вікових групи, а саме: перша група – до 45 років, 
друга група – 46-60 років, третя група – 61-75 років 
та група контролю – 25-75 років, особи зі збереже-
ним зубним рядом. 

У клінічному аналізі проведено деталізований 
морфометричний опис топографічних особливос-
тей каналу нижньої щелепи з правої сторони за од-
ним КТ-дослідженням із кожної вікової групи, за їх 
середніми значеннями.

Дослідження проведено з дотриманням осно-
вних положень GСР (1996 р.), Конвенції Ради 
Європи про права людини та біомедицину (від 
04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвіт-
ньої медичної асоціації про етичні принципи про-
ведення наукових медичних досліджень за учас-
тю людини. Відповідно до наказу МОЗ України 
від 14.02.2012 р. № 110, отримано інформовану 
добровільну згоду пацієнта на проведення діа-
гностики, лікування та виконання операції і зне-
болення, оформлена відповідна медична доку-
ментація та засвідчено підписом пацієнта. До-
тримано норми Закону України від 01.06.2010 р. 
№ 2297-VI «Про захист персональних даних» із змі-
нами і доповненнями, внесеними Законами Украї-
ни від 23.02.2012 р. № 4452-VI, від 20.11.2012 р. 
№ 5491-VI, що регулюють правові відносини, 
пов’язані із захистом і обробкою персональних да-
них, і спрямовані на захист основоположних прав і 
свобод людини і громадянина.

Результати дослідження. Топографія каналу 
нижньої щелепи і його судинно-нервового пучка є 
орієнтиром під час складання плану лікування та 
для вибору методів реабілітації у пацієнтів із втра-
тою зубів, відповідно до існуючих і затверджених 
протоколів [14]. 

Чітке розуміння отримано під час аналізу КТ-
досліджень цифрового формату у трьох площи-
нах: фронтальній, сагітальній, аксилярній. 

З використанням інструментів горизонтальної 
опційної панелі у сагітальній площині проведено 
маркування каналу нижньої щелепи, що передає 
його хід у товщі кісткової тканини тіла нижньої ще-
лепи (рис. 1). 

Така 3D-реконструкційна модель розкриває по 
суті уявлення про його топографію, але не надає 
кількісного визначення у співвідношенні до осно-
ви, язикової та щічної поверхонь, а також комір-
кової частини нижньої щелепи людини, при умові 
її збереження. Найбільш доцільним є проведення 
морфометричних досліджень топографії каналу 
нижньої щелепи у сагітальному зрізі. 

Абсолютні значення розташування каналу 
нижньої щелепи пацієнта першої групи (контролю) 
дослідження зі збереженим зубним рядом (48 ро-
ків) у проекції: 
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1) 4.6 зуба (рис. 2) відносно до: верхнього 
краю (ВК) коміркової частини нижньої ще-
лепи становить 13.1 мм; краю основи (КО) 
нижньої щелепи – 7.3 мм; щічної поверхні 
(ЩП) тіла нижньої щелепи – 6.4 мм, язи-
кової поверхні (ЯП) тіла нижньої щелепи 
дорівнює 1.6 мм; 

2) 4.7 зуба (рис. 3) відносно до: ВК – 10 мм, 
КО – 5.0 мм, ЩП – 4.2 мм, ЯП – 1.4 мм.

У другій групі дослідження, пацієнт 35 років 
із кінцевим дефектом зубного ряду, топографія 
правого каналу нижньої щелепи характеризується 
морфометричними значеннями у проекції відсут-
нього: 

1) 4.6 зуба (рис. 4) відносно до: ВК – 13.1 мм, 
КО – 5.4 мм, ЩП – 3.3 мм, ЯП – 1.6 мм;

2) 4.7 зуба (рис. 5) відносно до: ВК – 11.8 мм, 
КО – 6.8 мм, ЩП – 3.3 мм, ЯП – 1.9 мм.

Пацієнт 52 років, третьої групи дослідження 
із кінцевим дефектом зубного ряду, топографія 
правого каналу нижньої щелепи характеризується 

Рис. 1 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи: 

А – пацієнт першої групи дослідження зі збереженим 
зубним рядом, 48 років; Б – пацієнт другої групи до-
слідження, кінцевий дефект зубного ряду, 35 років; 
В – пацієнт третьої групи дослідження, кінцевий де-
фект зубного ряду, 52 роки; Г – пацієнт четвертої 
групи дослідження, кінцевий дефект зубного ряду, 

64 роки

Рис. 2 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта першої групи 
дослідження зі збереженим зубним рядом, 48 років. 

Сагітальні зрізи у проекції 4.6 зуба: 

А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП; 
Г) значення ЯП

Рис. 3 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта першої групи 
дослідження зі збереженим зубним рядом, 48 років. 

Сагітальні зрізи у проекції 4.7 зуба: 

А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП;  
Г) значення ЯП

Рис. 4 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта другої групи до-
слідження із кінцевим дефектом зубного ряду, 35 ро-

ків. Сагітальні зрізи у проекції 4.6 зуба: 
А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП;  

Г) значення ЯП

Рис. 5 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта другої групи до-
слідження із кінцевим дефектом зубного ряду, 35 ро-

ків. Сагітальні зрізи у проекції 4.7 зуба:
А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП;  

Г) значення ЯП
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морфометричними значеннями у проекції відсут-
нього: 

1) 4.6 зуба (рис. 6) відносно: ВК – 13.9 мм, 
КО – 7.4 мм, ЩП – 3.9 мм, ЯП – 5.7 мм;

2) 4.7 зуба (рис. 7) відносно: ВК – 11.7 мм, 
КО – 7.6 мм, ЩП – 5.2 мм, ЯП – 4.6 мм.

Топографічні відмінності правого каналу ниж-
ньої щелепи представлені у пацієнта 64 років, чет-
вертої групи дослідження із кінцевим дефектом 
зубного ряду, що характеризується морфометрич-
ними значеннями у проекції відсутнього: 

1) 4.6 зуба (рис. 8) відносно: ВК – 11.6 мм, 
КО – 5.7 мм, ЩП – 3.8 мм, ЯП – 4.9 мм;

2) 4.7 зуба (рис. 9) відносно: ВК – 10.0 мм, 
КО – 5.0 мм, ЩП – 4.2 мм, ЯП – 4.2 мм.

Обговорення результатів дослідження. На-
віть аналіз отриманих абсолютних значень не роз-
криває відповідних закономірностей топографіч-
них змін каналу нижньої щелепи залежно від атро-
фії кісткової тканини, зумовленої втратою молярів, 
у різних вікових категоріях.

Проте, спонукає до всебічного вивчення мож-
ливих варіацій, з розширенням кількості об’єктів 
дослідження та проведення їх статистичного ана-
лізу за класичними параметрами та характеристи-
ками варіаційних рядів: середня арифметична – 
(М), стандартна похибка досліджуваних показників 
(m) з можливою оцінкою довірчого інтервалу (Р) 
для (M-2m) та (M+2m).

Роботи деяких авторів [15, 16] вказують на 
атрофію кісткової тканини, зумовлену певною со-
матичною патологією, та розкривають патофізіо-
логічні механізми з висвітленням різних процесів, 
таких як резорбція, ремоделювання, склерозуван-
ня, кортикалізації тощо. Проте, топографічні осо-
бливості каналу нижньої щелепи, які, на нашу дум-
ку, також зумовлені атрофією кісткової тканини, у 
сучасних наукових джерелах висвітлені фрагмен-
тарно [17].

Проведений аналіз сучасних джерел літерату-
ри [18-21] не надав належної уяви стосовно вище 
зазначеної проблематики, але став поштовхом 

Рис. 6 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта третьої групи 
дослідження із кінцевим дефектом зубного ряду, 

52 років. Сагітальні зрізи у проекції 4.6 зуба:
А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП;  

Г) значення ЯП

Рис. 7 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта третьої групи 
дослідження із кінцевим дефектом зубного ряду, 

52 років. Сагітальні зрізи у проекції 4.7 зуба:
А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП;  

Г) значення ЯП

Рис. 8 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта четвертої гру-
пи дослідження із кінцевим дефектом зубного ряду, 

64 років. Сагітальні зрізи у проекції 4.6 зуба: 
А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП;  

Г) значення ЯП

Рис. 9 – 3D-реконструкційна модель топографії пра-
вого каналу нижньої щелепи пацієнта третьої групи 
дослідження із кінцевим дефектом зубного ряду, 

64 років. Сагітальні зрізи у проекції 4.7 зуба:
А) значення ВК; Б) значення КО; В) значення ЩП; 

значення ЯП
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до ретельного вивчення топографії правого кана-
лу нижньої щелепи людини при атрофії кісткової 
тканини, зумовленої кінцевими дефектами зубних 
рядів. 

Висновки
1. При збереженні зубних рядів топографія 

каналу нижньої щелепи, який обмежений 
кортикальним шаром кісткової тканини, 
пролягає з наближенням до язикової по-
верхні на ≈ 1.4 мм.

2. При втраті перших молярів (перших ве-
ликих кутніх зубів) відбувається зміщення 
каналу нижньої щелепи на ≈ 3.7 мм щодо 
зовнішнього краю щічної поверхні.

3. При набутих кінцевих дефектах зубних ря-
дів «морфологічна транспозиція» набуває 
≈ 4,1 мм відносно щічної поверхні з відда-
ленням до середини на ≈ 3,8 мм від краю 
язикової поверхні нижньої щелепи.

4. Отримані середні абсолютні значення ха-
рактеризують наявні якісні морфологічні 
перетворення, хоч і потребують статистич-

ного аналізу, проте можуть бути викорис-
танні під час прийняття клінічних рішень 
щодо реабілітації пацієнтів методами ден-
тальної імплантації, проведення остеосин-
тезу чи застосування інших реконструктив-
них операцій у щелепно-лицевій ділянці.

Перспективи подальших досліджень. Пе-
реконані у доцільності продовження досліджень 
особливостей топографії каналу нижньої щеле-
пи при атрофії кісткової тканини людини, зумов-
леної втратою зубів та у встановленні можливих 
закономірностей перебігу даних процесів. Беручи 
за основу морфометричний аналіз топографічних 
співвідношень каналу нижньої щелепи до верх-
нього краю коміркової частини, при умові його збе-
реження, нижнього краю основи щелепи та краю 
язикової і щічної поверхонь, визначити динаміку 
морфологічної перебудови залежно від часу на-
буття кінцевих дефектів зубного ряду у різних віко-
вих групах з поглибленим статистичним аналізом 
та розробкою тривимірної моделі для шаблонного 
застосування у практичній стоматології, зокрема, 
щелепно-лицевій хірургії.
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УДК 616.716.4-031-007.23-091
ОсОБЕННОсТИ ТОПОГРАФИИ ПРАВОГО КАНАЛА НИЖНЕЙ ЧЕЛЮсТИ ЧЕЛОВЕКА 
ПРИ АТРОФИИ КОсТНОЙ ТКАНИ, ОБУсЛОВЛЕННОЙ ПОТЕРЕЙ ЗУБОВ
Ошурко А. П., Олийнык И. Ю. Кузняк Н. Б.
Резюме. Цель - определение особенностей топографии правого канала нижней челюсти человека 

при атрофии костной ткани, обусловленной конечными дефектами зубных рядов.
Материал и методы. В исследование методом «клинической выборки» привлечено 68 компьютер-

но-томографических сканирований нижней челюсти человека.
Набор материала исследования проведен после параклинического учета цифровых записей 243 

компьютерно-томографических конусно-цифровых сканирований, полученных системой экстра-ораль-
ной рентгенографии Vatech PaX-I 3D Green с диапазоном размера сканирования 16 x 9 см, что миними-
зирует возможность появления артефактов, вызванных движением пациента, фокального пятна 0,5 мм 
(ІЕС60336) шкалой серого 14 Бит с размером 0,2 / 0,3 вокселя и, благодаря малому времени сканиро-
вания, получены высококачественные изображения.

Результаты исследования. Абсолютные значения расположения канала нижней челюсти паци-
ента первой группы (контроля) исследования по сохранившемуся зубному ряду (48 лет) в проекции: 
1) 4.6 зуба в отношении: верхнего края (ВК) альвеолярной части нижней челюсти составляет 13.1 мм; 
края основания (КО) нижней челюсти – 7.3 мм; щечной поверхности (ЩП) тела нижней челюсти – 6.4 
мм; язычной поверхности (ЯП) тела нижней челюсти составляет 1.6 мм; 2) 4.7 зуба по отношению к ВК – 
10 мм, КО – 5.0 мм, ЩП – 4.2 мм, ЯП – 1.4 мм.

Во второй группе исследования пациент 35 лет с конечным дефектом зубного ряда, топография 
правого канала нижней челюсти характеризуется морфометрическими значениями проекции отсутству-
ющего: 1) 4.6 зуба по отношению к ВК – 13.1 мм, КО – 5.4 мм, ЩП – 3.3 мм, ЯП – 1.6 мм; 2) 4.7 зуба по 
отношению к ВК – 11.8 мм, КО – 6.8 мм, ЩП - 3.3 мм, ЯП – 1.9 мм.
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Пациент 52 лет, третьей группы исследования с конечным дефектом зубного ряда, топография 
правого канала нижней челюсти характеризуется морфометрическими значениями проекции отсутству-
ющего: 1) 4.6 зуба по отношению к ВК – 13.9 мм, КО – 7.4 мм, ЩП – 3.9 мм, ЯП – 5.7 мм; 2) 4.7 зуба по 
отношению к ВК – 11.7 мм, КО – 7.6 мм, ЩП - 5.2 мм, ЯП – 4.6 мм.

Топографические различия правого канала нижней челюсти представлены у пациента 64 лет, чет-
вертой группы исследования с конечным дефектом зубного ряда, характеризующимся морфометри-
ческими значениями проекции отсутствующего: 1) 4.6 зуба по отношению к ВК – 11.6 мм, КО – 5.7 мм, 
ЩП – 3.8 мм, ЯП – 4.9 мм; 2) 4.7 зуба в отношении: ВК – 10.0 мм, КО - 5.0 мм, ЩП – 4.2 мм, ЯП – 4.2 мм.

Выводы. Топография канала нижней челюсти и его сосудисто-нервного пучка являются ориенти-
ром при составлении плана лечения и выборе методов реабилитации у пациентов с потерей зубов, 
согласно существующим и утвержденным протоколам. Анализ полученных абсолютных значений не 
раскрывает соответствующих закономерностей топографических изменений канала нижней челюсти, 
в зависимости от атрофии костной ткани, обусловленной потерей моляров, в разных возрастных кате-
гориях. 

Ключевые слова: нижняя челюсть, компьютерная томография, канал нижней челюсти, атрофия 
костной ткани.

UDC 616.716.4-031-007.23-091
Topographic Features of the Right Mandibular Canal 
in Human Bone Atrophy Caused by Tooth Loss
Oshurko A. P., Oliinyk I. Yu., Kuzniak N. B. 
Abstract. The aim is to determine the peculiarities of the topography of the right channel of the lower jaw 

in the bone atrophy, due to the terminal dentition defect.
Objective. In general, for this research the method of “clinical sampling” involved sixty-eight computer-to-

mographic scans of the human mandible, which provide the best opportunities for diagnosis and carry proper 
information content for the task of this work, divided into four age groups, namely: the first group – up to 45 
years old, the second group – 46-60 years old, the third group – 61-75 years old and the monitoring group – 
25-75 years old, persons with natural dentition. 

Materials and methods. A set of research materials was conducted after paraclinical examination of digital 
records of 243 computed tomography cone-digital scans, which were taken by the Vatech PaX-I 3D Green 
extra-oral radiography system with a scan size range of 16 x 9 cm, which minimize the possibility of artifacts 
caused by patient movement, a focal spot of 0.5 mm (EC60336) on a 14-bit greyscale with a size of 0.2/0.3 
voxels and due to the short scanning time, high-quality images were obtained.

Results. Absolute values of the location of the mandibular canal of the patient of the first study group 
(control) with a natural dentition (48 years) in the projection: 1) 4.6 teeth in relation to: the upper edge of the al-
veolar part of the lower jaw (UE) is – 13.1 mm; the edge of the base of the lower jaw (EB) – 7.3 mm; the buccal 
surface of the body (BS) – 6.4 mm; the lingual surface of the mandibular body (LS) is – 1.6 mm; 2) 4.7 teeth in 
relation to: UE – 10 mm, EB – 5.0 mm, BS – 4.2 mm, LS – 1.4 mm. 

In the second study group, a 35-year-old patient with a terminal dentition defect, the topography of the 
right mandibular canal is characterized by morphometric values in the projection of the missing: 1) 4.6 tooth in 
relation to: UE – 13.1 mm EB – 5.4 mm, BS – 3.3 mm, LS – 1.6 mm; 2) 4.7 tooth in relation to: UE – 11.8 mm, 
EB – 6.8 mm, BS – 3.3 mm, LS – 1.9 mm. 

A 52-year-old patient of the third study group with a terminal dentition defect, the topography of the right 
mandibular canal is characterized by morphometric values in the projection of the missing: 1) 4.6 tooth in rela-
tion to: UE – 13.9 mm, EB – 7.4 mm, BS – 3.9 mm, LS – 5.7 mm, 2) 4.7 tooth in relation to: UE – 11.7 mm, EB – 
7.6 mm, BS – 5.2 mm, LS – 4.6 mm. Topographic differences in the right mandibular canal are represented by 
a 64-year-old patient of the fourth study group with a terminal dentition defect, characterized by morphometric 
values in the projection of the missing: 1) 4.6 tooth in relation to: UE – 11.6 mm, EB – 5.7 mm, BS – 3.8 mm, 
LS – 4.9 mm; 2) 4.7 tooth (fig. 9) in relation to: UE – 10.0 mm, EB – 5.0 mm, BS – 4.2 mm, LS – 4.2 mm. 

Conclusion. The topography of the mandibular canal, and accordingly the laying of the neurovascular 
bundle in it, remain a guide when drawing up a treatment plan and for choosing rehabilitation procedures for 
patients with tooth loss, following existing and approved protocols. The analysis of the obtained absolute val-
ues does not reveal the corresponding patterns of topographic changes in the mandibular canal, depending on 
bone atrophy caused by the loss of the molars, in different age categories. 

Keywords: mandible, computed tomography, mandibular canal, bone atrophy. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДНОВЛЕННЯ М’ЯЗІВ  
ЗА УМОВ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ПІСЛЯТРАВМАТИЧНОЇ  

КОНТРАКТУРИ 
1Львівський національний медичний університет ім. Данила Галицького, Україна

2Львівська обласна клінічна лікарня, Україна
 
Метою даної роботи стало вивчення особли-

востей регенерації посмугованих м’язів із після-
травматичними контрактурами на тлі проведення 
комбінованого лікування на лабораторних щурах.

Матеріал та методи. Дослідження проводи-
лося на 45 статевозрілих безпородних білих щу-
рах-самцях 12 міс, масою 180-200 г. Рефлекторні 
післятравматичні м’язові контрактури (травматич-
ні міозити) моделювали на задніх лівих гомілках 
тварин, внаслідок забою литкових м’язів (без по-
рушення цілісності м’язової тканини) за методикою 
Федячкина А. Н. Щурів поділили на дві групи. До 
1-ї групи увійшли 21 тварини, які не отримували лі-
кування, рани гоїлись вторинним натягом. 2-а гру-
па – 24 щури, які отримали комбіноване лікування 
У залежності від ознак больової поведінки (змін 
поведінки, обмеження руху, підвищеної чутливості, 
болю) проводили оцінку інтенсивності міогенного 
больового синдрому (низький, помірний, високий, 
дуже високий) за Flecknell і Liles.

Результати. Встановлено, що використан-
ня комбінованого лікування (магнітолазеротерапії 
та застосування циклобензаприну гідрохлориду) 
призвело до нормалізації поведінкової та рухової 
реакцій до 28-ї доби: у 56% щурів біль не реєстру-
валася, у 44% інтенсивність болю була низькою. 
У тварин із такою ж травмою, яким не проводило-
ся лікування, спостерігалися ознаки болю високої 
та помірної інтенсивності. На 28-у добу ці тварини 
могли спиратись на задні кінцівки під час перемі-
щення, однак за рахунок різкого обмеження функ-
ції лівої задньої кінцівки їм не вдавалось повноцін-
но пересуватись. 

Висновки. В результаті проведених досліджень 
встановлено, що найбільш виражене зниження ін-
тенсивності болю реєструвалося на 28-у добу у 
2-ій групі, де проводилося комплексне лікування: у 
56% щурів болі не було, у 44% інтенсивність була 
низькою. Відбувалася нормалізація поведінкової 
та рухової реакцій. Зниження інтенсивності больо-
вого синдрому залежало від проведення комплек-
сного лікування – перорального введення препа-
рату з діючою речовиною циклобензаприну гідро-
хлориду та застосування магнітолазерної терапії. 

Ключові слова: м’язи, післяін’єкційні контрак-
тури, післятравматичні контрактури, міорелаксан-
ти, магнітолазеротерапія.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том комплексної наукової теми кафедри хірургічної 
стоматології та щелепно-лицевої хірургії “Удоско-
налення та впровадження методів реконструктив-
но-відновлювальних операцій та регенеративних 
технологій у щелепно-лицевій ділянці”, № держав-
ної реєстрації 0120U002134. 

Вступ. Частота травматичних пошкоджень 
щелепно-лицевої ділянки, ступінь їх важкості збіль-
шується за останній роки. Впровадження сучасних 
методів лікування дозволило покращити результа-
ти лікування та скоротити його терміни. Міогенні 
контрактури розвиваються як ускладнення після 
травм обличчя, пошкодження м’яких тканин, зо-
крема жувальних м’язів. Вирішення проблеми 
профілактики та реабілітації післяін’єкційних та 
післятравматичних контрактур жувальних м’язів 
залишається актуальною [1]. Крилоподібний меді-
альний м’яз (m. pterygoideus medialis) має багате 
кровопостачання. Артерії внутрішньом’язово по-
діляються на гілки 4-5 порядку та утворюють гус-
ту сітку внутрішньо- та міжсистемних анастомозів 
за типом «кінець в кінець» та «кінець у бік» [2, 3]. 
Така густа сітка анастомозів може бути травмована 
з подальшим утворенням післятравматичної або 
післяін’єкційної контрактур жувальних м’язів. Лит-
ковий м’яз (m. gastrocnemius) щура має таку ж саму 
посмуговану будову, як і крилоподібний медіальний 
м’яз людини, тому з метою подальшого моделю-
вання контрактури був обраний саме цей м’яз [4].

Застосування фізіотерапевтичних методів 
лікування, які мають коригуючий вплив на пере-
біг гострої запальної реакції та процес утворення 
рубця, дозволяють знизити ризик розвитку контр-
актури жувальних м’язів, адже наявність рубця, 
який складається переважно із сполучної тканини, 
не може забезпечити повноцінної функції м’яза, як 
органу. Основною властивістю магнітолазерної те-
рапії (МЛТ) є вплив на людину лазерно-магнітного 
випромінювання низької інтенсивності і магнітного 
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поля одночасно. При МЛТ проникаюча спромож-
ність лазерного випромінювання збільшується на 
20-30% [5, 6]. 

У відповідь на травму виникає болісний 
м’язовий спазм – тонічне напруження м’язів. Cпазм 
приводить до підсилення стимуляції больових ре-
цепторів м’язів. Отож виникає коло за механізмом 
самовідтворення: біль – м’язовий спазм – поси-
лення болю – хворобливий м’язовий спазм [7]. 
Спазмолітики (міорелаксанти центральної дії), як 
відомо, використовують для полегшення м’язово-
скелетного спазму, що супроводжується гострими 
больовими відчуттями з боку опорно-рухового апа-
рату та як доповнення до лікувальної фізкультури 
та режиму обмеженої фізичної активності. Поліп-
шення проявляється в усуненні м’язових спазмів 
та пов’язаних із ними симптомів і ознак, а саме: 
обмеження руху, підвищеної чутливості, болю [8].

Мета дослідження – вивчення особливостей 
регенерації посмугованих м’язів із післятравматич-
ними контрактурами на тлі проведення комбінова-
ного лікування на лабораторних щурах.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводилося на 45 статевозрілих безпород-
них білих щурах-самцях 12 міс, масою 180-200 г.

Утримання тварин та експерименти прово-
дилися відповідно до положень “Європейської 
конвенції про захист хребетних тварин, які вико-
ристовуються для експериментів та інших науко-
вих цілей” (Страсбург, 2005), Закону України “Про 
захист тварин від жорстокого поводження” (2006, 
ст. 26), “Загальних етичних принципів експеримен-
тів на тваринах”, ухвалений П’ятим національним 
конгресом з біоетики (Київ, 2013). 

У тварин на задніх лівих гомілках моделювали 
рефлекторні післятравматичні м’язові контракту-
ри (травматичні міозити), які виникали внаслідок 
забою литкових м’язів (без порушення цілісності 
м’язової тканини) за методикою Федячкина А. Н. 
[9]. Щурів фіксували в станку в положенні на живо-
ті. На внутрішній поверхні стегна депілювали шкір-
ні покриви без надлишкової їх травматизації. Під 
ефірним наркозом за допомогою хірургічного за-
тискача Колліна стискали литковий м’яз впродовж 
8 с до появи видимих ознак утворення гематоми у 
підшкірній жировій клітковині.

Щурів поділили на дві групи. До 1-ї групи уві-
йшли 21 тварини, які не отримували лікування, рани 
гоїлись вторинним натягом. 2-а група – 24 щури, які 
отримали комбіноване лікування: на 2-й день після 
операції – загальне (пероральне) введення препа-
рату з діючою речовиною циклобензаприну гідро-
хлориду (cyclobenzaprine hydrochloride) – 0,15 мг, 
один раз на добу із щоденними процедурами МЛТ 
на уражену задню кінцівку. Таблетку розчиняли у 
20 мл питної води та вводили внутрішньошлунко-

во через зонд із зазначеною дозою. У роботі ви-
користали серійний портативний діодний лазер з 
магнітною насадкою «Лика-терапевт» (Україна). 
Застосовано найбільш оптимальну для попере-
чно-посмугованих м’язів скануючо-лабільну мето-
дику, при частоті 10 Гц, довжині хвилі червоного 
випромінювання − 658 нм, потужності випроміню-
вання − 25 мВт. Тривалість експозиції лазерним 
випромінюванням задньої кінцівки щура − 10 хв, 
кількість сеансів − 14 процедур, які виконували 
щоденно, у відповідно встановлений час (в обідній 
період) [6]. Щоденно всіх щурів оглядали, оціню-
вали їх загальний стан, зовнішній вигляд, харчо-
ву активність, характер та фазу перебігу процесу 
загоєння травми. В залежності від ознак больової 
поведінки (змін поведінки, додаткових ознак) про-
водили оцінку інтенсивності міогенного больового 
синдрому (низький, помірний, високий, дуже ви-
сокий) за Flecknell і Liles [10]. Цей метод запропо-
новано авторами як засіб корекції майбутніх анал-
гетичних схем для конкретного виду тварин, яким 
проводили конкретне пошкодження – в даному ви-
падку воно було компресійним. 

Достовірність відмінностей визначали за кри-
терієм t Стьюдента для незалежних виборок. Ре-
зультати представлені у вигляді середньої ариф-
метичної та стандартної похибки (M±m). 

Результати дослідження. Встановлено, що 
при травматичному пошкодженні посмугованих 
м’язів розвивалась виражена гостра запальна ре-
акція, яка носила типовий, неспецифічний харак-
тер. При загоєнні ран природним шляхом у всіх 
випадках відбувалось інтенсивне утворення спо-
лучнотканинних рубців у травмованих литкових 
м’язах гомілок. Клінічно це проявлялось в утворен-
ні стійкого обмеження рухомості кінцівки – м’язової 
контрактури. 

Об’єктивний спосіб оцінки ступеню больового 
синдрому у щурів проводили шляхом спостере-
ження за змінами їх загальної поведінкової актив-
ності – щадне поводження тварини з травмованою 
кінцівкою, відмова від їжі та води. Так, у тварин 1-ї 
групи протягом перших 3-ох діб візуально спосте-
рігалася повна адинамія. Інтенсивність больової 
реакції була дуже високою або високою. Тварини 
часто облизували пошкоджені кінцівки, голосно пи-
щали при дотику до ділянок ураження, при спробі 
взяти їх у руки і вийняти з клітки, виявляли підви-
щену агресивність щодо інших тварин та дослід-
ника, апетит знижений, мало пили, спостерігався 
виражений післятравматичний набряк. Протягом 
дослідження відмічалось зниження рухової ак-
тивності щурів, поступове відновлення рухових 
функцій задніх лівих кінцівок, однак тварини й на-
далі «щадили» пошкоджені кінцівки. На 28-му добу 
тварини могли спиратись на задні кінцівки під час 
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переміщення, однак за рахунок різкого обмеження 
функції лівої задньої кінцівки їм не вдавалось по-
вноцінно пересуватись.

У тварин 2-ї групи на 7-му добу спостерігалось 
зниження рухової активності та помірна больова 
реакція. Відмічено відсутність проявів агресії у їх 
поведінці. Післятравматичний набряк був значно 
меншим ніж у тварин 1-ї групи. На 14-ту та 21-шу 
добу поступове відновлення рухової функції задніх 
лівих кінцівок, під час переміщення щурі спирались 
на пошкоджену кінцівку, тварини згорблені. На 28-у 
добу щурі мали повністю відновлену рухову актив-
ність. 

На початку дослідження у щурів двох груп спо-
стерігалася висока або дуже висока інтенсивність 
міогенного больового синдрому. Виникав силь-
ний біль при дотику до травмованих м’язів, що 
супроводжувався вокалізацією. При дуже високій 
інтенсивності болю тварини голосно пищали чи 
стогнали навіть без спроб взяти їх у руки. Відмі-
чалася підвищена агресивність або повна байду-
жість, тварини практично нічого не їли і мало пили. 
Шерсть скуйовджена, втратила блиск. Тварини 
майже весь час лежали, ніс сухий, повіки частково 
прикриті. Спостерігалося виражене зниження ру-
хової активності. Починаючи із 7-ї доби інтенсив-
ність болю вірогідно знижувалася. На 7-у добу у 
тварин 1-ї групи інтенсивність больової реакції за-
лишалася високою або дуже високою. У більшості 
тварин 2-ї групи – помірною: зниження рухової ак-
тивності, тварини «щадили» пошкоджену кінцівку, 
попискували при спробі взяти їх у руки, проявляли 
агресивність щодо інших тварин та експеримента-
тора, апетит знижений. Тварини згорблені, більшу 
частину часу лежали. 

Найменш виражені зміни больового синдрому 
фіксувалися у 1-й групі. На 28-у добу у 13% щурів 
спостерігалися ознаки болю високої інтенсивнос-
ті, у 44% – ознаки помірного болю, у 22% – болю 
низької інтенсивності. Тільки у 21% щурів больо-
вий синдром не реєструвався (рис. 1).

Найбільш виражене зниження реєструвалося 
на 28-у добу у 2-ій групі: у 56% щурів біль не реє-
струвалася, у 44% інтенсивність болю була низь-
кою (рис. 2). Відбувалася нормалізація поведінко-
вої та рухової реакцій.

Різниця у розподілі щурів двох груп за інтен-
сивністю міогенного больового синдрому вірогідно 
значуща. 

Таким чином встановлено, що на тлі засто-
сування МЛТ та циклобензаприну відбувалось 
гальмування розвитку гострої запальної реакції 
у пошкодженій м’язовій тканині задньої кінцівки 
тварин, пришвидшувались та оптимізувались ре-
паративні процеси, що перешкодило надмірному, 
функціонально значущому розростанню сполучної 
тканини. 

Обговорення отриманих результатів. 
Ртайл Р. А. у своєму дослідженні вказав, як в дина-
міці регенераторний процес скелетних м’язів щу-
рів після їх механічного ушкодження завершується 
утворенням сполучнотканинно-м’язового регене-
рату [11]. Обраний метод лікування перешкоджає 
розростанню сполучної тканини, відбувається від-
новлення функцій м’язових волокон. При травмі, 
збільшенні навантаження, тиску на тканини роз-
вивається гіпоксичний стан – обмежена дифузія 
кисню в м’язовій тканині, набряк м’язових волокон 
та ендо- і перимізія, порушення у гемомікроцирку-
ляторному руслі у вигляді стазу, гіперемії та мікро-
тромбозу, деформація м’язових волокон та втрата 
їх посмугованості [12, 13].

Відомий позитивний вплив МЛТ на пошко-
дженні м’які тканин, що призводить до зменшення 
рівня болю, набряку та поліпшення загоєння ран 
[14]. В результаті проведення даного дослідження 
встановлено збільшення обсягу активних рухів і 
м’язової сили. У дослідженні Dima R. з співавтора-
ми встановлено, що лазеротерапія зменшує біль у 

Рис. 1. Інтенсивність міогенного больового синдрому 
у щурів, які не отримували лікування (1-а група)

Рис. 2. Інтенсивність міогенного больового синдрому 
у щурів, які отримували лікування (2-а група)
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гострій формі за рахунок зниження рівня біохіміч-
них маркерів та окисного стресу [15]. 

Проведення лікування циклобензаприном має 
важливу роль у визначенні питання про вплив міо-
релаксантів центральної дії на процеси полегшен-
ня больових відчуттів при травмах м’яких тканин. 
Міорелаксанти центральної дії належать до засо-
бів першої лінії терапії гострого болю [16]. Ефект 
циклобензаприну проявлявся усуненням м’язових 
спазмів і пов’язаних із ними ознак і симптомів, а 
саме: болю, підвищеної чутливості й обмеження 
руху. Обраний для дослідження препарат із про-
лонгованим вивільненням, який розроблений із 
метою досягнення більш сприятливого фармако-
кінетичного профілю та можливості зручного при-
йому 1 раз на добу. Слід зауважити, що циклобен-
заприн - єдиний препарат у своїй терапевтичній 
підгрупі, що має таку лікарську форму [17].

Висновки
1. Отримані результати дослідження пере-

конливо свідчать, що зниження інтенсив-
ності больового синдрому залежало від 

проведення комплексного лікування - пе-
рорального введення препарату з діючою 
речовиною циклобензаприну гідрохлори-
ду та застосування магнітолазерної тера-
пії. 

2. Найбільш виражене зниження інтенсив-
ності болю реєструвалося на 28-у добу у 
2-ій групі, де проводилося комплексне лі-
кування: у 56% щурів болі не було, у 44% 
інтенсивність була низькою. Відбувалася 
нормалізація поведінкової та рухової ре-
акцій. 

Перспективи подальших досліджень. Впро-
вадження в клінічну практику отриманих резуль-
татів лікування для розробки нових підходів до 
удосконалення методів профілактики та відновлю-
вального лікування контрактур за допомогою маг-
нітолазеротерапії та міорелаксантів центральної 
дії. Планується дослідити загальну кількість функ-
ціонуючих капілярів при контрактурах м’язів в екс-
перименті з метою вибору лікування для пришвид-
шення відновлення структури скелетних м’язів. 
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УДК 616.74-001.41-009.12-003.93-092.9
ОсОБЕННОсТИ ВОссТАНОВЛЕНИЯ МЫшЦ ПО УсЛОВИЯМ 
ЭКсПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ПОсТТРАВМАТИЧЕсКОЙ КОНТРАКТУРЫ 
Панькевич В. В., Матолич У. Д., Уштан С. В., 
Путько З. П., Дмитришин Ю. Б.
Резюме. Целью данной работы стало изучение особенностей регенерации полосатых мышц с по-

сттравматическими контрактурами на фоне проведения комбинированного лечения на лабораторных 
крысах. 

Материал и методы. Исследование проводилось на 45 половозрелых беспородных белых крысах-
самцах 12 мес, массой 180-200 г. Рефлекторные посттравматические мышечные контрактуры (травма-
тические миозиты) моделировали на задней левой голени животных, в результате забоя икроножных 
мышц (без нарушения целостности мышечной ткани) по методике Федячкина А. Н. Крыс разделили на 
две группы. В 1-ю группу вошли 21 крысы, не получавшее лечения, раны заживали вторичным натяже-
нием. 2-я группа – 24 крысы, получившие комбинированное лечение. В зависимости от признаков боле-
вого поведения (изменений поведения, ограничения движения, повышенной чувствительности, боли) 
проводили оценку интенсивности миогенного болевого синдрома (низкий, умеренный, высокий, очень 
высокий) по Flecknell и Liles.

Результаты. Установлено, что использование комбинированного лечения (магнитолазеротерапии 
и применение циклобензаприна гидрохлорида) привело к нормализации поведенческой и двигательной 
реакций к 28-м суткам: у 56% крыс боль не регистрировалась, у 44% интенсивность боли была низкой. 
У животных с такой же травмой, как и не проводилось лечение, наблюдались признаки боли высокой и 
умеренной интенсивности. На 28 сутки эти животные могли опираться на задние конечности во время 
перемещения, однако за счет резкого ограничения функции левой задней конечности им не удавалось 
полноценно передвигаться. 

Выводы. В результате проведенных исследований установлено, что наиболее выраженное сниже-
ние интенсивности боли регистрировалось на двадцать восьмой день в второй группе, где проводи-
лось комплексное лечение: у 56% крыс боли не было, у 44% интенсивность была низкой. Происходила 
нормализация поведенческой и двигательной реакций. Снижение интенсивности болевого синдрома 
зависело от проведения комплексного лечения - перорального введения препарата с действующим 
веществом циклобензаприна гидрохлорида и применения магнитолазерной терапии.

Ключевые слова: мышцы, постинъекционные контрактуры, посттравматические контрактуры, ми-
орелаксанты, магнитолазеротерапия.
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Characteristics of Muscle Recovery under Experimental Post-Traumatic Contracture
Pankevych V. V., Matolych U. D., Ushtan S. V., Putko Z. P., Dmytryshyn Yu. B.
Abstract. The frequency of traumatic injuries of the maxillofacial area and the degree of their severity, 

have been increasing in recent years. The introduction of modern methods of treatment made it possible to 
improve the results of treatment and shorten its duration. Myogenic contractures develop as a complication 
after facial injuries, soft tissue injuries, in particular, masticatory muscles. The gastrocnemius muscle of a rat 
has the same striated structure as the pterygoideus medialis muscle of a person.

The purpose of the work is to study the regeneration of striatal muscles with post-traumatic contractures 
on the basis of combined treatment of laboratory rats. 

Materials and methods. The study was carried out on 45 sexually mature 12 months old outbred white 
male rats, which weighed 180-200 g. In animals, reflex post-traumatic muscle contractures (traumatic myositis) 
resulting from the slaughter of calf muscles (without violating the integrity of muscle tissue) were simulated on 
the posterior left leg. The rats were divided into two groups. Group 1 included 21 animals that did not receive 
treatment and whose wounds healed by secondary intention. Group 2 included 24 rats that received combined 
treatment: on the 2nd day after surgery – general (oral) administration of the drug with the active substance 
cyclobenzaprine hydrochloride – 0.15 mg, once a day with daily procedures of magnetic laser therapy on the 
affected hind limb.

Results and discussion. Depending on the signs of pain behavior (changes in behavior, restriction of 
movement, increased sensitivity, pain), the intensity of myogenic pain syndrome was assessed (low, mod-
erate, high, very high). It was found that the use of combined treatment (magnetic laser therapy and the use 
of cyclobenzaprine hydrochloride) led to the normalization of behavioral and motor reactions by the 28th day: 
56% of rats didn’t feel any pain and 44% had a low level of pain. The animals with the same trauma, which 
weren’t treated, showed a high and moderate level of pain. On the 28th day these animals could lean on their 
hind limbs while they were moving. However, they could not fully move due to a sharp restriction of their left 
hind limb function. The obtained results are the basis for the development of new approaches to improving the 
methods of prevention and rehabilitation treatment of contractures using magnetic laser therapy and central 
muscle relaxants.

Conclusion. It was found that the use of magnetic laser therapy and cyclobenzaprine hydrochloride in-
hibited the development of an acute inflammatory reaction in the damaged muscle tissue of the hind limb of 
animals, accelerated and optimized reparative processes, which prevented excessive, functionally significant 
growth of connective tissue.

Keywords: muscles, post-injection contractures, post-traumatic contractures, muscle relaxants, magnetic 
laser therapy. 
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Метою даної роботи стало дослідження мор-
фологічних особливостей репаративного остеоге-
незу за умов впливу протипухлинної хіміотерапії.

Матеріали та методи. Дослідження про-
ведено на 96 білих лабораторних щурах-самцях 
7-місячного віку вагою 230±10 гр. Усім тваринам 
наносився дірчастий дефект діаметром 2 мм ша-
роподібною фрезою до кістковомозкового каналу у 
середній третині діафіза стегнової кістки. Тварини 
були поділені на контрольну (n=24, без дії хіміо-
препаратів) та три експериментальні групи (I, II, III, 
n=72), яким після нанесення травми та через кожну 
21-у добу дослідження вводили внутрішньоочере-
винно протипухлинні хіміопрепарати: I-й (n=24) – 
доксорубіцин (60мг/м²), II-й (n=24) – 5-фторурацил 
(600мг/м²), III-й (n=24) – метотрексат (40мг/м²). На 
15-ту, 30-ту, 45-ту, 60-ту добу після травми тварин 
виводили з експерименту з наступним вилученням 
травмованих довгих трубчастих кісток. 

Проводили вивчення гістологічних препаратів, 
забарвлених гематоксилін-еозином з наступною їх 
морфометрією, растрову електронну мікроскопію з 
методом рентгенівської енергодисперсійної спек-
троскопії та імуногістохімічне дослідження.

Результати. Протипухлинні хіміопрепара-
ти викликають сповільнене формування кісткової 
мозолі, що проявляється збільшенням площі спо-
лучної та ретикулофіброзної кісткової тканини в 
регенераті поряд з повільним формуванням плас-
тинчастої кісткової тканини. Хіміотерапія призво-
дить до порушень фосфорно-кальцієвого обміну 
як в самому регенераті, так і в материнській кістці 
у вигляді зниження інтенсивності мінералізації но-
воутвореного кісткового матриксу та сповільнення 
ремоделюючої активності самої материнської кіст-
ки. Лікування хіміопрепаратами супроводжуєть-
ся зростанням рівня експресії маркеру резорбції 
кісткової тканини катепсину К та зниженням екс-
пресії маркеру кісткоутворення остеопонтіну, що 
свідчить про затримку формування регенерату в 
ділянці травми та зниження темпів репаративної 
регенерації.

Висновок. Найбільш виражена затримка про-
цесів ремоделювання кісткового регенерату вста-
новлена при застосуванні доксорубіцину та мето-
трексату, в той час як 5-фторурацил виявив мен-
ший інгібуючий вплив на зазначені процеси.

Ключові слова: кістковий регенерат, проти-
пухлинні хіміопрепарати, морфометрія, скануюча 
мікроскопія, спектральний аналіз, імуногістохімія.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри морфології Медичного Інституту 
Сумського Державного університету «Морфофунк-
ціональні аспекти порушення гомеостазу організ-
му», № державної реєстрації 0118U006611.

Вступ. Проблема репаративного остеогенезу 
у онкологічних пацієнтів має важливе значення і 
є маловивченою в наш час. Відомо, що розвиток 
раку в організмі призводить до порушень кістково-
го метаболізму, що проявляється остеопорозом, 
метастатичним ураженням кісток та виникненням 
патологічних переломів.

Процеси ремоделювання кісткової тканини 
зумовлені балансом між активністю остеокластів 
та остеобластів, що лежить в основі процесів нор-
мального кісткового гомеостазу, таких як резорбція 
кістки та її утворення [1].

Пухлинні клітини порушують кістковий метабо-
лізм, що призводить до вивільнення з мінералізо-
ваної кістки наступних факторів росту: трансфор-
муючого фактору росту β (TGFβ), активіну, фактору 
росту фібробластів (FGF), тромбоцито-похідного 
фактору росту (PDGF) та інсуліноподібного фак-
тору росту (IGF). Внаслідок їх дії відмічається 
посилення росту пухлинних клітин та подальше 
руйнування кісткової тканини. Ракові клітини сти-
мулюють остеокластогенез такими секретуючими 
факторами, як PTHrP. Остеокласти експресують 
RANK, який зв’язується з RANKL, що продукується 
остеобластами. Це призводить до диференціації 
остеокластів та посилення процесів резорбції кіст-
кової тканини. Остеобласти також виробляють ре-
цептор - приманку для RANKL - OPG, який інгібує 
утворення та активність остеокластів, зв’язуючись 
з RANKL [2]. Цей циклічний зв’язок збільшує мета-
статичні ураження в кістці і в кінцевому підсумку 
призводить до численних супутніх захворювань, 
включаючи перелом кістки. [3]

Метастази в кістки часто зустрічаються у па-
цієнтів із прогресуючими злоякісними пухлинами, 
особливо у хворих на рак молочної, передміхуро-
вої, щитоподібної залоз, легенів, нирок та сечового 
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міхура [4,5]. Кістка є особливо сприятливим ґрун-
том для метастазування ракових клітин завдяки 
тому, що вона є багатим джерелом факторів рос-
ту, факторів неоваскуляризації, цитокінів та хемо-
кінів, які сприяють колонізації, росту та стійкому 
виживанню ракових клітин [6]. Повідомлялося, що 
у 9–29% пацієнтів, які страждають від кісткових 
метастазів, розвиваються патологічні переломи. 
Загалом, патологічні переломи найчастіше вини-
кають у довгих кістках скелету та в хребті [7].

Переломи кісток спричиняють зниження якості 
життя та впливають на прогноз онкологічного за-
хворювання через погіршення загального стану 
хворого та відтермінування або припинення ліку-
вання первинного захворювання [8].

Ще до початку лікування раку онкологічні 
хворі мають підвищений ризик прискореної втра-
ти кісткової тканини, про що свідчить зниження 
мінеральної щільності кісткової тканини у хворих 
на рак, незалежно від його типу. Втрата кісткової 
маси у пацієнтів із злоякісними новоутвореннями 
відображає як наслідки самого раку, так і скелетну 
відповідь на терапію, яка в даний час використо-
вується для його лікування, включаючи широкий 
спектр таких хіміотерапевтичних засобів, як глюко-
кортикоїди, інгібітори ароматази (ШІ) та стероїдні 
антиандрогени [9].

Протипухлинна хіміотерапія є одним із осно-
вних методів лікування раку. Оскільки вона при-
значається курсами, на тривалий проміжок часу, 
то загоєння переломів кісток у онкологічних хворих 
часто протікає на фоні застосування протипухлин-
них хіміопрепаратів [10]. 

Мета дослідження. Вивчення морфологічних 
особливостей репаративного остеогенезу за умов 
впливу протипухлинної хіміотерапії

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проведено на 96 білих лабораторних 
щурах-самцях 7-місячного віку вагою 230±10 гр. 
Упродовж всього терміну експерименту щури зна-
ходились в умовах віварію Медичного інституту 
Сумського державного університету на стандарт-
ному раціоні та питному режимі з вільним досту-
пом до їжі та води. Тварин утримували при стан-
дартному світловому режимі (12 годин – день, 12 
годин – ніч). Експеримент проведено відповідно 
до вимог «Європейської конвенції про захист хре-
бетних тварин, які використовуються для експери-
ментів та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986), 
«Загальних етичних принципів експериментів на 
тваринах», ухвалених Першим національним кон-
гресом з біоетики (Київ, 2001), Гельсінської декла-
рації Генеральної асамблеї Всесвітньої медичної 
асоціації (Гельсінки, 2000).

Усім тваринам в умовах стерильної операцій-
ної під кетаміновим наркозом (50мг/кг) наносився 

дірчастий дефект діаметром 2 мм шароподібною 
фрезою стоматологічного бору до кістково-мозко-
вого каналу під охолодженням в ділянці середньої 
третини діафіза стегнової кістки. Тварини були 
поділені на контрольну (n=24, без дії хіміопрепа-
ратів) і три експериментальні групи (I, II, III, n=72), 
яким після нанесення травми та через кожну 21-у 
добу дослідження вводили внутрішньоочеревинно 
протипухлинні хіміопрепарати, що найчастіше за-
стосовують у протоколах протипухлинної хіміоте-
рапії: I-й групі (n=24) – доксорубіцин (60мг/м²), II-й 
(n=24) – 5-фторурацил (600мг/м²), III-й(n=24) – ме-
тотрексат (40мг/м²). 

На 15-ту, 30-ту, 45-ту, 60-ту добу після трав-
ми тварин контрольної та експериментальних груп 
виводили з експерименту шляхом декапітації під 
кетаміновим наркозом (100мг/кг) з наступним ви-
лученням травмованих довгих трубчастих кісток. 

Проводили дослідження гістологічних пре-
паратів, забарвлених гематоксилін-еозином із на-
ступною їх морфометрією, растрову електронну 
мікроскопію, визначення рівня макроелементів 
(кальцію, фосфору) методом рентгенівської енер-
годисперсійної спектроскопії та маркерів кістково-
го метаболізму за допомогою імуногістохімічного 
дослідження.

Статистичний аналіз отриманих цифрових 
показників проводили за допомогою статистичної 
комп’ютерної програми MX Excel XP з використан-
ням t-тесту Ст`юдента. Відмінності вважали значу-
щими за р˂0,05.

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. При проведенні гістологічного дослідження у 
тварин експериментальних груп на 15-ту добу екс-
перименту в ділянці дефекту, у порівнянні з контр-
олем, відмічається збільшення площі сполучної та 
зменшення ретикулофіброзної тканин. Так, площа 
останньої у I групі на 15,42% нижче показників 
контролю (р=0,006), у II-на 5,63% (р=0,33), у III-на 
8,29% (р=0,04) (рис. 1). Ретикулофіброзна тканина 
представлена дрібнопетлистими кістковими трабе-
кулами. Новоутворені трабекули забарвлені нерів-
номірно та менш інтенсивно, порівняно з материн-
ською кісткою, що вказує на початок оссифікації. 

Рис. 1 – Розподіл тканини у кістковому регенераті на 
15-ту добу експерименту у контрольній та I, II III екс-

периментальних групах
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Міжтрабекулярний простір заповнений сполучною 
тканиною та кістковим мозком. У материнській 
кістці поряд зі збереженими клітинами розташо-
вуються поодинокі порожні остеоцитарні лакуни. 
Краї материнської кістки мають ознаки резорбції. 
Межа між краями дефекту та регенератом чітко ві-
зуалізована.

На сканограмах в ділянці дефекту візуалізу-
ються витончені новоутворені кісткові трабекули 
з гомогенними масами поміж них. Відмічається 
зростання площі міжбалочних просторів та відсут-
ність тісних контактів між регенератом та материн-
ською кісткою. 

При проведенні зондового мікроаналізу вста-
новлено, що в ділянці новоутвореного регенерату 
рівень Са та Р був нижчий за показники контролю 
у I групі на 52,17% (р˂0,005) та 34,88% (р˂0,005) 

відповідно, у II групі – на 17,24% (р˂0,005) та 3,48% 
(р= 0,15), у III групі – на 36,04% (р˂0,005) та 21,16% 
(р˂0,005) (рис. 2). На поверхні материнської кістки 
відмічається зниження вмісту Са та Р у порівнянні з 
контролем у I групі на 14,79 % (р˂0,005) та 24,52% 
(р˂0,005) відповідно, у II групі – на 18,52% (р˂0,005) 
та 22,60% (р˂0,005), у III групі – на 22,24% (р˂0,005) 
та 13,64% (р˂0,005). На межі регенерату та мате-
ринської кістки рівень даних макроелементів також 
є нижчим за показники контролю, що пов’язано з 
активацією процесів реорганізації в ділянці новоут-
вореного кісткового регенерату та використанням 
ендогенного Са для його оссифікації. Таким чином, 
отримані дані мікроаналізу в усіх експерименталь-
них групах свідчать про зниження інтенсивності 
мінералізації як в регенераті, так і в материнській 
кістці у відповідь на травму.

Рис. 2 – Динаміка змін показників рівня кальцію (А) та фосфору (Б) у кістковому регенераті у контрольній та 
експериментальних групах (I, II, III) протягом експерименту

А Б

Дослідження маркера кісткової резорбції ка-
тепсину К в ділянці регенерату у тварин контр-
ольної групи cвідчить про помірну проліферативну 
активність клітин (+++) імунопозитивних остео-
кластів в межах 31,00±1,26%, що виражена в між-
трабекулярному просторі та ретикулофіброзній 
стромі. Інтенсивність забарвлення цитоплазми ви-
сока (+++). Клітини в ділянці материнської кістки 
експресують катепсин К лише в поодиноких кліти-
нах (5%), що вказує на низьку проліферативну ак-
тивність у цій ділянці. Інтенсивність забарвлення 
цитоплазми клітин є помірною (++) (рис. 3). 

У тварин експериментальних груп на 15-ту 
добу експерименту експресія катепсину К вира-
жена наступним чином: у I групі маркер виявляв-
ся у 33,17±1,94% клітин, у II-32,67±1,63% клітин, 
у III- 33,83±1,47% клітин, що на 7,00% (р=0,04), 
5,38% (р=0,07) та 9,13% (р=0,005) вище, ніж у 
контролі. Інтенсивність забарвлення цитоплазми 
висока (+++). Це свідчить про високу проліфера-
тивну активність остеогенних клітин та актива-
цію процесів резорбції в ділянці регенерату при 
дії протипухлинних хіміопрепаратів (рис. 3). При 
цьому, відмічається слабо виражена активність 

Рис. 3. Експресія катепсіну К у кістковому регенераті на 15-ту добу експерименту:  
А – у контролі, Б – при дії доксорубіцину: В – 5-фторурацилу, Г – метотрексату

Примітки: 1 – материнська кістка, 2 – кісткові балки, 3 – сполучна тканина.

А Б В Г
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маркера кісткоутворення остеопонтіну у тварин 
експериментальних груп в ділянці регенерату у по-
рівнянні з контролем (18,17±1,47%) і вона стано-
вить у I групі 14,17±1,17%, у II групі-15,83±1,17%, у 
III-14,83±1,17% (рис. 4), що на 22,01% (р=0,0003), 
12,87% (р=0,01) та 18,38% (р=0,001) нижче показ-
ників контрольної групи. Інтенсивність забарвлен-
ня цитоплазми імунопозитивних клітин є низькою.

На 30-ту добу експерименту у регенераті тва-
рин експериментальних груп, у порівнянні з контр-
олем, відмічається збільшення площі сполучної 
та зменшення площі новоутвореної ретикулофі-
брозної тканин. Так, у I групі ретикулофіброзна 
тканина займає у дефекті 19,50±3,99%, у II гру-
пі-20,17±3,19%, у III-25,67±4,13% (рис. 4), що на 
32,36% (р=0,002), на 30,04% (р=0,75) та на 10,96%, 
(р=0,21) нижче показників контролю. Вона пред-
ставлена дрібнопетлистою сіткою витончених, 
хаотично розташованих трабекул. У міжтрабеку-
лярних просторах збережені ділянки сполучної 
тканини, кровоносні судини та кістковий мозок. На-
вколо кровоносних судин, переважно на периферії 
регенерату, місцями спостерігається формування 
структур, подібних до остенів. Це свідчить про по-
чаток перебудови ретикулофіброзної кісткової тка-
нини у пластинчасту, але темпи ремоделювання в 
регенераті сповільнені. Так, відмічається зменшен-
ня частки пластинчастої тканини у I групі 49,66% 
(р=0,0004), у II групі-26,25% (р=0,01), у III-38,30% 
(р=0,003) у порівнянні з контролем (рис. 4). Збері-

гається вільний простір між регенератом та мате-
ринською кісткою на відміну від контрольної групи, 
де відмічається формування ліній склеювання між 
зазначеними структурами травмованої кістки.

На електронограмах на 30-ту добу експери-
менту наявні зміни, що відповідають описаній гіс-
тологічній картині (рис. 5). У контрольній групі тва-
рин більша частина ділянки дефекту заповнена 
сформованими кістковими балками. У центрі ново-
утвореного регенерату залишається сполучна тка-
нина, в якій відмічається початок впорядкування 
колагенових волокон з послідуючою їх трансфор-
мацією в остеоїдні балки. У експериментальних 
груп тварин процеси ремоделювання кісткового 
регенерату сповільнені, що проявляється утворен-
ням дрібнопетлястих кісткових трабекул, розташо-
ваних хаотично. У товщі новоутворених кісткових 
лакун розташовані поодинокі остеогенні клітини. 
По краям дефекту відмічається поява пластинчас-
тої кісткової тканини, площа якої є значно меншою 
показників контрольної групи.

Зондовий мікроаналіз поверхні регенерату по-
казав поступове зростання рівня Са та Р, але вони 
є меншими, ніж у контрольній групі. Так, показники 
Са та Р у I групі були нижчими на 53,90% (р˂0,005) 
та 37,91% (р˂0,005) відповідно за дані контролю, 
у II – на 21,78% (р˂0,005) та 10,62% (р˂0,005), 
у III – на 39,31% (р˂0,005) та 23,96% (р˂0,005).  
Зберігається тенденція до подальшого зниження 
рівня Са в материнській кістці у порівнянні з попе-
реднім терміном експерименту: I група – на 3,06% 
(р˂0,005), II – на 3,86% (р˂0,005), III – на 3,87% 
(р˂0,005), а також Р: I група – на 4,26% (р˂0,005), 
II – на 5,05% (р˂0,005), III – на 3,73% (р˂0,005). Це 
свідчить про зниження ремоделюючої активності 
материнської кістки як компенсаторної реакції у 
відповідь на травму при дії протипухлинних хімі-
опрепаратів.

На 30-ту добу експерименту у контрольній гру-
пі тварин в ділянці регенерату експресія катепсину 
К виявлена у 28,50±1,87% остеогенних клітин, що 
на 8,06% (р=0,02) менше, ніж у попередній термін 

Рис. 5 – Сканограми кісткового регенерату на 30-ту добу експерименту у контрольній (А) 
та експериментальних (В-I група, С-II група, Д-III група) групах тварин

Примітки: 1-кісткові балки ретикулофіброзної кісткової тканини, 2-кісткова лакуна, 3-остеобласт у кістковій лакуні, 
4-материнська кістка.

А Б В Г

Рис. 4 – Розподіл тканини у кістковому регенераті на 
30-ту добу експерименту у контрольній та I, II III екс-

периментальних групах
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експерименту. Інтенсивність забарвлення цито-
плазми помірна (++). Отримані дані вказують на 
зниження інтенсивності процесів резорбції в кіст-
ковому регенераті. Підвищена експресія катепси-
ну К виражена переважно на периферії регенерату 
та в ділянках материнської кістки, що прилягають 
до нього. Однак, при дії протипухлинних хіміопре-
паратів в регенераті відмічається, навпаки, зрос-
тання рівня експресії катепсину К. Так, на 30-ту 
добу експерименту експресія катепсину К у I групі 
становила 31,17±1,47%, у II - 30,67±1,37%, у III - 
31,67±1,75%, що на 9,37% (p=0,02), 7,61% (p=0,04) 
та 11,12% (p=0,01) вище показників контролю. Ін-
тенсивність забарвлення цитоплазми остеоцитів 
залишається високою (+++). 

На 30-ту добу дослідження у контрольній гру-
пі відмічається збільшення експресії остеопонтіну 
в межах 20,83±1,17% у порівнянні з попереднім 
терміном експерименту. Інтенсивність забарвлен-
ня цитоплазми низька (+). За нашими даними, це 
свідчить про початок мінералізації новоутворено-
го кісткового матриксу в ділянці дефекту. Проте, в 
усіх експериментальних групах лише окремі кіст-
кові клітини, розташовані переважно на перифе-
рії регенерату, виявляють імунореактивність. При 
цьому рівень експресії остеопонтіну в ділянці ре-
генерату становить у I групі 17,33±1,21%, у II гру-
пі- 18,50±1,05%, у III-17,50±1,05%, що на 16,80% 
(р˂0,005), 11,19% (р˂0,005) та 15,98% (р˂0,005) 
нижче показників контрольної групи. Інтенсивність 
забарвлення їх цитоплазми є низькою. Отримані 
рівні експресії катепсину К та остеопонтіну вказу-
ють на активацію процесів резорбції та зниження 
кісткоутворення в регенераті, що призводить до 
порушення процесів ремоделювання та низької мі-
нералізації новоутвореного органічного матриксу.

На 45-ту добу експерименту у тварин контр-
ольної групи в ділянці регенерату відзначається 
подальше збільшення площі кісткової тканини в 
межах 67,00±4,50%. Новоутворена кісткова тка-
нина представлена переважно пластинчастим 
типом (48,50±3,39%). Проте, у тварин експеримен-
тальних груп відмічається затримка формування 
регенерату, що проявляється порушенням тка-
нинних співвідношень у зоні дефекту. Так, у I гру-
пі площа новоутвореної 
кісткової тканини ста-
новить 47,50±3,63%, у 
II групі - 61,50±4,56%, у 
III - 45,33±4,01%, що на 
29,10% (р=0,05), 8,21% 
(р=0,64) та 32,34% (р= 
= 0,03) нижче показни ків 
контролю (рис. 6). При 
цьому регенерат пред-
ставлений переважно 

дрібнопетлистими трабекулами з неоднорідно за-
барвленим матриксом. Більшість трабекул тонкі, зі 
щілинами та тріщинами, розташовані в хаотично-
му порядку, без відповідності лініям навантаження. 
Відмічається затримка формування пластинчастої 
тканини, яка розташована переважно на периферії 
регенерату і представлена остеонами різного сту-
пеня зрілості. На межі регенерату та материнської 
кістки місцями відмічається поява ліній з’єднань 
між ними, але їх формування є менш вираженим, 
ніж у контрольній групі (рис. 7).

На 45-ту дому експерименту у тварин контр-
ольної групи на сканограмах подальше ремоде-
лювання кісткового матриксу супроводжується ак-
тивними процесами мінералізації новоутвореного 
органічного матриксу, про що свідчить зростання 
рівнів Са та Р (11,2±0,21% та 5,3±0,18%) в ділянці 
дефекту на 13,47% (р˂0,005) та 10,42% (р˂0,005) 
більше, ніж у попередній термін експерименту. Від-
сутній вільний простір між материнською кісткою 
та регенератом за рахунок утворення між ними лі-
ній склеювання. 

Аналіз сканограм експериментальних груп 
тварин після триразового введення відповідних 
протипухлинних хіміопрепаратів (після нанесення 
травми, на 21-у та 42-у добу експерименту) пока-
зав затримку формування пластинчастої кісткової 
тканини у регенераті та низьку інтенсивність міне-
ралізацію органічного матриксу (рис. 8). Про це 
свідчить зниження рівня Са та Р в ділянці дефек-
ту у порівнянні з контролем: I група – на 54,02% 
(р˂0,005) та 31,13% (р˂0,005), II – на 24,11% 

Рис. 6 – Розподіл тканини у кістковому регенераті на 
45-ту добу експерименту у контрольній та I, II III екс-

периментальних групах

Рис. 7 – Кістковий регенерат на 45-ту добу експерименту при дії: 
А-доксорубіцину, Б-5-фторурацилу, В-метотрексату. Зб. х100

Примітки: 1 – материнська кістка, 2 – кісткові балки, 3 – сполучна тканина.

А Б В

120



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Експериментальна медицина і морфологія

(р˂0,005) та 6,60% (р˂0,005), III – на 40,63% 
(р˂0,005) та 21,87% (р˂0,005). Незначне зниження 
рівня даних макроелементів відмічається в приля-
гаючих до кісткового дефекту ділянках та в мате-
ринській кістці, як у порівнянні з попереднім термі-
ном, так і з контролем.

На 45-ту добу експерименту у контрольній 
групі встановлено подальше зниження експресії 
катепсину К. Він виявляється у 25,17±1,47% імуно-
позитивних клітин, що на 18,81% (р˂0,005) менше, 
ніж на початку дослідження. Інтенсивність забарв-
лення цитоплазми клітин оцінюється як низька 
(+). При цьому показник експресії остеопонтину 
виявляється у 24,00±1,41% клітин, що на 13,21% 
(р=0,002) більше за попередній термін експери-
менту. Інтенсивність забарвлення цитоплазми 
помірна. Отримані дані зниження активності екс-
пресії катепсину К та, навпаки, зростання експресії 
остеопонтіну вказують на переваження процесів 
формування кісткової тканини в ділянці дефекту 
над процесами резорбції та зростання інтенсив-
ності процесів мінералізації в регенераті. 

У тварин експериментальних груп на 45-ту 
добу експерименту маркер катепсину К виявля-
ється в I групі у 29,50±1,87% клітин, у II групі-у 
28,50±1,05%, у III-29,83±1,47%, що на 17,20% 
(p=0,0012), 13,23% (p=0,0011) та 18,50% (p=0,0002) 
вище показників контролю. Інтенсивність забарв-
лення цитоплазми остеоцитів помірна (++). При 
цьому, відмічається незначне збільшення показни-
ка експресії остеопонтіну, який у I групі виявляєть-
ся у 19,17±1,47% клітин, у II групі- 21,67±1,21%, у 
III-19,33±1,63%, що на 14,81% (p= 0,003), 13,74% 
(p= 0,002) та 12,93% (p= 0,019) більше, ніж на 30-
ту добу після перелому та на 20,13% (p=0,0001), 
13,87% (p=0,0001) та 19,46% (p=0,0003) менше, 
ніж у контрольній групі (рис. 9). Імунопозитивні клі-
тини зосереджені переважно по краям кісткового 
дефекту. Інтенсивність забарвлення цитоплазми 
їх залишається низькою. Таким чином, у тварин 
експериментальних груп відмічається затримка 
формування кісткової мозолі та зниження її міне-
ралізації.

60-та доба експерименту у тварин контроль-
ної групи характеризується формуванням повно-
цінного кісткового регенерату, представленим 
кістковою тканиною площею 92,5±4,53%. Вона на 
81,33±4,17% складається з пластинчастої кістко-
вої тканини з остеонами різного ступеня зрілості 
та 11,17±4,17% ретикулофіброзної кісткової тка-
нин. У експериментальних груп тварин в ділянці 
дефекту відмічається збільшення площі сполуч-
ної та ретикулофіброзної кісткової тканин поряд з 
повільним формуванням пластинчастої кісткової 
тканини, розташованої переважно на перифе-
рії дефекту. Так, у I групі новоутворена кісткова 
тканина займає 71,50±4,52% площі регенерату, у 

Рис. 8 – Сканограми кісткового регенерату на 45-ту добу експерименту у контрольній (А)  
та I (Б), II (В), III (Г) експериментальних групах

Примітки: 1 - материнська кістка, 2 - кістковий регенерат.

А Б В Г

Рис. 9 - Динаміка змін рівня експресії катепсину К 
(А) та остеопонтіну (Б) у контрольній та експеримен-

тальних (I, II, III) групах тварин протягом експери-
менту

А

Б
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II групі - 87,00±4,89%, у III - 78,33±3,54%, що на 
22,70% (p=0,34), 5,94% (p=0,84) та на 15,31% 
(p=0,57) менше показників контрольної групи. При 
цьому, пластинчаста тканина становить у I групі 
41,00±3,46% площі дефекту, у II групі - 72,33±4,63%, 
у III-59,50±3,27%, що на 49,59% (р˂0,0001), 11,07% 
(p=0,008) та 26,84% (р˂0,0001) нижче показників 
контролю. Між регенератом та материнською кіст-
кою місцями помітний вільний простір з невеликою 
кількістю ділянок з’єднань між ними (рис. 10).

Рис. 10 – Розподіл тканини у кістковому регенераті 
на 60-ту добу експерименту у контрольній та I, II III 

експериментальних групах

Отримані результати експерименту співпада-
ють з висновками робіт Quach J.M. et al. (2015), які 
дослідили, що протипухлинна хіміотерапія призво-
дить до втрати кісткової маси, зумовленої нездат-
ністю остеобластів утворювати достатню кількість 
кісткової тканини, щоб компенсувати посилену ос-
теокластичну резорбцію кістки [11]. Зокрема, Rana 
T. et. al. (2013) в експерименті на мишах встанови-
ли, що лікування доксорубіцином збільшує цирку-
люючі рівні трансформуючого фактору росту бета 
(TGFβ), який сприяє остеолітичному пошкодженню 
кісток [12]. Також Pountos I. et al. (2017) дослідили, 
що метотрексат у високих дозах, які призначають 
для лікування онкологічних захворювань, сповіль-
нює загоєння перелому кісток шляхом пригнічення 
проліферації фібробластів та індукції їх апоптозу. 
Він також знижує вироблення колагену і одночасно 
збільшує рівні матричних металопротеїназ, що бе-
руть участь у розщепленні позаклітинного матрик-
су. Проте, застосування низьких доз метотрексату 
при лікуванні ревматологічних та шкірних захворю-
вань не має інгібуючого впливу на процеси репара-
тивної регенерації [13].

 На електронограмах на 60-ту добу експери-
менту у контрольній групі кістковий дефект пред-
ставлений пластинчастою кістковою тканиною, 
яка щільно з’єднана з материнською кісткою. Рі-
вень Са та Р в новоутвореному регенераті скла-
дає 12,37±0,21% та 6,15±0,19%, що на 10,45% 
(р˂0,005) та на 16,04% (р˂0,005) більше за попере-
дній термін експерименту та на 37,59% (р˂0,005) 
та 43,02% (р˂0,005) більше, ніж на 15-ту добу до-
слідження. Це говорить про інтенсивну мінералі-

зацію в кістковій мозолі. Відмічається подальше 
зростання рівня Са в материнській кістці на 3,73% 
(р˂0,005) та на її межі з регенератом на 2,89% 
(р˂0,005), а також, в меншій мірі, Р- відповідно на 
1,59% (р=0,09) та 1,99% (р=0,14), що свідчить про 
виражену ремоделюючу активність в ділянках ма-
теринської кістки, що прилягають до дефекту.

Растрова електронна мікроскопія зразків екс-
периментальних груп показала уповільнене фор-
мування пластинчастої тканини в регенераті, наяв-
ність ділянок витончених новоутворених кісткових 
балок, розривів між ними, зростання площі міжба-
лочних просторів та відсутність тісних контактів між 
регенератом та материнською кісткою. Це вказує 
на затримку утворення кісткової мозолі в ділянці 
дефекту при дії хіміопрепаратів. Спостерігається 
зростання вмісту мінеральних речовин на 60 добу 
з моменту травми, проте показники їх є нижчими, 
ніж у контролі. Так, у ділянці дефекту відмічається 
зниження Са та Р у I групі на 45,68% (р˂0,005) та 
21,46% (р˂0,005) у порівнянні з контролем, у II – 
на 26,03% (р˂0,005) та 17,07% (р˂0,005), у III – на 
40,66% (р˂0,005) та 25,20% (р˂0,005). У материн-
ській кістці та ділянках, прилягаючих до регенера-
ту, на відміну від попередніх термінів, відмічається 
поступове зростання рівня даних макроелементів 
у межах 1-2% (р˂0,005), але їх рівень є нижчим, 
ніж в контролі. Так, показники Са та Р в материн-
ській кістці є нижчими за показники контролю на у 
I групі на 15,60% (р˂0,005) та 18,58% (р˂0,005), у 
II – на 20,45% (р˂0,005) та 17,33% (р˂0,005), у III – 
на 22,24% (р˂0,005) та 14,59% (р˂0,005). Отримані 
результати співпадають з даними досліджень Rob-
in F. et al. (2021), в яких зазначено, що хіміотера-
пія метотрексатом негативно впливає на кістковий 
метаболізм, призводить до зменшення кількості 
остеобластів, остеоцитів та хондроцитів у ростовій 
пластинці та збільшення кількості та активності ос-
теобластів, що супроводжується зниженням міне-
ральної щільності кісткової тканини [14]. 

На 60-ту добу експерименту у тварин контр-
ольної групи експресія катепсину К спостерігаєть-
ся у 22,67±1,63% клітин кісткового регенерату, що 
на 9,93% менше (р=0,02), ніж у попередній термін 
експерименту та на 26,84% менше (р˂0,005), ніж 
на 15 добу після перелому. Інтенсивність забарв-
лення цитоплазми клітин оцінюється як низька (+). 
Це свідчить про активацію процесів проліферації 
в новоутвореному регенераті (рис. 11). Поряд з 
цим, відмічається подальше зростання експресії 
остеопонтіну у регенераті на рівні 26,67±1,21% клі-
тин, що на 11,12% (р=0,006) більше за попередній 
термін експерименту та на 46,78% (р˂0,005) біль-
ше, ніж на початку експерименту. Отримані дані є 
підтвердженням подальшої активної мінералізації 
органічного матриксу у кістковій мозолі (рис. 12).
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Рис. 11 – Експресія катепсіну К у кістковому регене-
раті на 60-ту добу експерименту при застосуванні: 
А-5-фторурацилу (II група), Б-метотрексату (III гру-

па). Зб. х100

Примітки: 1 – материнська кістка, 2 – кістковий регене-
рат, 3 – сполучна тканина, 4 – мікротріщини

Рис. 12 – Експресія остеопонтіну в кістковому реге-
нераті на 60-ту добу експерименту при застосуванні 

доксорубіцину (I група). Зб. х100

Примітки: 1 – материнська кістка, 2 – кістковий регене-
рат, 3 – сполучна тканина

У тварин експериментальних груп на 60-ту 
добу експерименту експресія катепсину К у I гру-
пі становить 28,50±1,87% імунопозитивних клітин, 
у II групі-26,67±1,63%, у III-27,83±1,17%. Інтен-
сивність забарвлення цитоплазми помірна (++). 
Відмічається зниження активності цього маркеру 
у порівнянні з попереднім терміном досліджен-
ня в усіх експериментальних групах, але його рі-
вень експресії є вищим, ніж у контролі на 25,72% 
(p˂0,005), 17,64% (p˂0,005) та 22,76% (p˂0,005) 
відповідно, що говорить про посилену резорбцію 
кісткової тканини в ділянці регенерату при дії хіміо-
препаратів. Це відповідає даним Raghu Nadhanan 
R. et al. (2012), який дослідив, що лікування 5-фто-
рурацилом спричиняє експресію цитокіну фактору 
некрозу пухлин-альфа (TNFα), який активує рецеп-
тор маркера остеокластів ядерний фактор NF-κB 
і стимулює тим самим остеокластогенез, що при-
зводить до посиленої втрати кісткової тканини при 
проведенні хміотерапії [15].

Поряд із цим, встановлено зростання рів-
ня експресії остеопонтіну. Так, експресія остео-

понтіну у I групі становить 21,17±1,47%, у II гру-
пі- 22,17±1,47%, у III-20,83±1,17%. Проте це від-
повідно на 20,62% (p˂0,005), 18,87% (p˂0,005) та 
21,89% (p˂0,005) нижче даних контрольної групи. 
Інтенсивність забарвлення цитоплазми імуноак-
тивних клітин визначається як помірна. Отрима-
ні дані співпадають з результатами досліджень 
Fan C., Georgiou K.R. (2017), в яких встановле-
но, що хіміотерапія доксорубіцином спричиняє 
зменшення утворення кісткової маси внаслідок 
пригнічення проліферації, диференціювання та 
мінералізації остеобластів і стимулює опосеред-
ковану остеокластами резорбцію кісткової тканини  
[16].

Висновки. Застосування протипухлинних хі-
міопрепаратів викликає затримку формування кіст-
кової мозолі, що проявляється у вигляді зниження 
темпів диференціювання тканин в ділянці дефек-
ту. Про це свідчить збільшення площі сполучної та 
ретикулофіброзної кісткової тканини в регенераті 
поряд із повільним формуванням пластинчастої 
кісткової тканини. Зміни в мікроархітектурі у ді-
лянці дефекту характеризуються хаотичним роз-
ташуванням витончених новоутворених кісткових 
трабекул, наявністю тріщин та розривів між ними, 
а також вільного простору між материнською кіст-
кою та регенератом, низькими темпами утворення 
ліній склеювання між ними. 

Проведення протипухлинної хіміотерапії при-
зводить до порушень фосфорно-кальцієвого об-
міну як у самому регенераті, так і в материнській 
кістці. Це проявляється зниженням інтенсивності 
мінералізації новоутвореного кісткового матриксу 
та сповільнення ремоделюючої активності мате-
ринської кістки. 

Протипухлинні хіміопрепарати викликають 
зростання рівня експресії маркеру резорбції кіст-
кової тканини катепсину К та зниження експресії 
маркеру кісткоутворення остеопонтіну, що спри-
чиняє затримку формування регенерату в ділянці 
травми та знижує темпи репаративної регенерації.

Найбільш виражена затримка процесів ремо-
делювання кісткового регенерату відзначена у ви-
падках застосування доксорубіцину та метотрек-
сату, в той час як 5-фторурацил виявив менший 
інгібуючий вплив на зазначені процеси.

Перспективи подальших досліджень. В 
подальшому планується вивчити залежність змін 
тривкісних властивостей кісток від порушень міне-
рального обміну при застосуванні різних груп про-
типухлинних хіміопрепаратів.
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МОРФОЛОГИЧЕсКИЕ АсПЕКТЫ РЕПАРАТИВНОЙ РЕГЕНЕРАЦИИ КОсТНОЙ ТКАНИ 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ПРОТИВООПУХОЛЕВОЙ ХИМИОТЕРАПИИ
Рябенко Т. В., Кореньков А. В., Ковалюк Т. М.
Резюме. Цель - изучение морфологических особенностей репаративного остеогенеза под влияни-

ем противоопухолевой химиотерапии.
Материал и методы. Исследование выполнено на 96 белых лабораторных крысах-самцах в воз-

расте 7 месяцев массой 230±10 г. Всем животным наносился дырчастый дефект шаровидной фрезой 
диаметром 2 мм до костномозгового канала в средней трети диафиза бедренной кости. Животные были 
разделены на контрольную (n = 24, без химиотерапии) и три экспериментальные группы (I, II, III, n=72), 
которым после травмы и каждые 21-й день эксперимента вводили внутрибрюшинно соответствующие 
химиопрепараты: I-й группе (n=24) - доксорубицин (60 мг/м²), II-й (n=24) - 5-фторурацил (600 мг / м²), 
III-й (n=24) - метотрексат (40 мг/м²). На 15-е, 30-е, 45-е, 60-е сутки после травмы животных выводили из 
эксперимента с последующим извлечением травмированных длинных трубчатых костей.

Проведено изучение гистологических препаратов, окрашенных гематоксилин-эозином, их морфо-
метрия, сканирующая электронная микроскопия с методом рентгеновской энергодисперсионной спект-
роскопии, иммуногистохимические исследования.

Результаты. Противоопухолевые химиопрепараты вызывают замедленное образование костной 
мозоли, что проявляется увеличением площади соединительной и ретикулофиброзной костной ткани 
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в регенерате, а также замедленным образованием пластинчатой   костной ткани. Химиотерапия приво-
дит к нарушению фосфорно-кальциевого обмена как в регенерате, так и в материнской кости в виде 
снижения интенсивности минерализации новообразованного костного матрикса и замедления ремоде-
лирующей активности материнской кости. Противоопухолевые химиопрепараты вызывают увеличение 
экспрессии маркера резорбции костной ткани катепсина К и снижение экспрессии маркера костеобра-
зования остеопонтина, что свидетельствует о задержке формирования регенерата в области поврежде-
ния кости и снижении активности процессов репаративной регенерации.

Выводы. Наиболее выраженное снижение интенсивности процессов ремоделирования костного 
регенерата было установлено при применении доксорубицина и метотрексата, тогда как 5-фторурацил 
оказывал менее угнетающее действие на заживление перелома.

Ключевые слова: костный регенерат, противоопухолевые химиопрепараты, морфометрия, скани-
рующая микроскопия, спектральный анализ, иммуногистохимия.

UDC 616.71-001.5-006-092.9-085.277.3
Morphological Aspects of Reparative Bone Tissue Regeneration under 
the Influence of Antitumor Chemotherapy
Riabenko T. V., Korenkov O. V., Kovaliuk T. M.
Abstract. The occurrence of fractures in the development of cancer in the body is due to changes in bone 

metabolism in the form of osteoporosis and metastatic bone damage. Their appearance leads to the postpone-
ment or cessation of treatment of cancer, which affects the life expectancy of such patients and the chances 
of recovery. Antitumor chemotherapy, as one of the main methods of cancer treatment, is prescribed for long-
term courses and affects the healing of fractures. However, according to the literature, the effect of antitumor 
chemotherapeutics on reparative regeneration is poorly understood today. 

The purpose of the work is to study the morphological features of reparative osteogenesis under the influ-
ence of antitumor chemotherapy.

Materials and methods. The study was performed on 96 white laboratory male rats 7 months of age 
weighing 230±10 g. All animals had a perforated defect with a diameter of 2 mm spherical cutter to the bone 
marrow canal in the middle third of the femoral shaft. Animals were divided into control (n = 24, without che-
motherapy) and three experimental groups (I, II, III, n = 72), which after injury and every 21 days of the study 
were administered intraperitoneal anticancer chemotherapeutics: I (n = 24) – doxorubicin (60 mg / m²), II (n = 
24) – 5-fluorouracil (600 mg / m²), III (n = 24) – methotrexate (40 mg / m²). On the 15th, 30th, 45th, 60th days after 
injury, the animals were removed from the experiment, followed by removal of the injured long tubular bones.

Histological preparations stained with hematoxylin-eosin, followed by their morphometry, scanning elec-
tron microscopy with the method of X-ray energy dispersion spectroscopy, immunohistochemical examination 
were performed.

Results and discussion. Antitumor chemotherapeutics causes delayed callus formation, which is manifest-
ed by an increase in the area of   connective and reticulofibrous bone tissue in the regenerate, along with the 
slow formation of lamellar bone tissue. Chemotherapy leads to disorders of phosphorus-calcium metabolism 
both in the regenerate and in the maternal bone in the form of reducing the intensity of mineralization of the 
newly formed bone matrix and slowing down the remodeling activity of the maternal bone. Chemotherapy is 
accompanied by an increase in the expression of the bone resorption marker cathepsin K and a decrease in 
the expression of the osteopontin bone marker, which indicates a delay in the formation of regenerate in the 
area of   injury and a decrease in the rate of reparative regeneration.

Conclusion. The most pronounced delay in the processes of remodeling of bone regenerate was found 
with the use of doxorubicin and methotrexate, while 5-fluorouracil showed less inhibitory effect on these pro-
cesses.

Keywords: bone regenerate, antitumor chemotherapeutics, morphometry, scanning microscopy, spectral 
analysis, immunohistochemistry.
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ГІСТОСТРУКТУРА ВЕЛИКОГО ЧЕПЦЯ ЛЮДИНИ  
В НОРМІ І ПЕРИТОНІТІ

Полтавський державний медичний університет, Україна

Метою даного дослідження було вивчення 
гістологічної будови великого чепця в людей у дру-
гому зрілому і похилому віці в нормі і перитоніті. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріа-
лом дослідження слугували гістологічні препарати 
40 великих чепців померлих людей (20 чоловічої 
і 20 жіночої статті) другого зрілого і похилого віку 
без патології в черевній порожнині та 10 великих 
чепців померлих людей від перитоніту. 

Результати дослідження показали, що гісто-
логічна структура тканини великого чепця у жінок 
і чоловіків даних вікових періодів має спільні озна-
ки будови. На гістологічних зрізах забарвлених 
гематоксиліном і еозином виявлено, що в нормі 
ззовні великий чепець покритий суцільним шаром 
мезотеліоцитів, які розташовувались на базальній 
пластинці, глибше містилися «молочні плями», білі 
адипоцити, які утворювали окремі жирові часточки 
розмежовані волокнами сполучної тканини, лімфа-
тичні вузлики і мікросудини. «Молочні плями» не 
мають капсули на відміну від лімфатичних вузли-
ків, містять лімфоцити і макрофаги, які виходять із 
їх фенестрованих посткапілярних венул і мігрують 
у черевну порожнину через «стигмати». Активні і 
неактивні «молочні плями» присутні у великому 
чепці в нормі у дорослих людей. «Молочні пля-
ми» мали овальну, неправильну і кулясту форми 
та неоднакову величину. Дослідження морфології 
великого чепця є актуальним на теперішній час, 
оскільки він є активним учасником в процесі ре-
зорбції перитонеальної рідини та захищає черевну 
порожнину, утворюючи обмежувальний вал навко-
ло внутрішньочеревного вогнища під час патоло-
гічних процесів.

Висновки. При перитоніті спостерігались по-
рушення суцільного мезотеліального покриву ве-
ликого чепця внаслідок порушення цілісності ме-
зотеліальних клітин, окремі ділянки їх адгезії та 
десквамації. В жирових часточках великого чепця 
були виявлені ділянки із запальною інфільтрацією, 
повнокрів’ям артеріальних і венозних мікросудин 
та збільшення активних «молочних плям» з вели-
ким вмістом лімфоцитів.

Ключові слова: великий чепець, «стигмати», 
«молочна пляма», макрофаги, лімфоцити.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом планової 
науково-дослідної роботи кафедри анатомії лю-
дини «Морфофункціональне вивчення внутрішніх 
органів людини та лабораторних тварин в різних 
аспектах експериментальної медицини», № дер-
жавної реєстрації 012U108258.

Вступ. На теперішній час великий чепець 
людини має велике клінічне хірургічне значення 
як унікальний дистанційний трансплантат і зали-
шається недостатньо вивченим органом. Існують 
істотні розбіжності його точної морфології щодо 
наявності в його структурі лімфатичних вузликів, 
топографії «молочних плям». Дискусійним є пи-
тання чи відноситься великий чепець людини до 
периферійних органів імунної системи [1, 2, 3, 4, 5]. 
Тому із вивченням теоретичних аспектів структур-
ної організації великого чепця як імунокомпентент-
ного органа тісно пов’язано і вирішення практичної 
задачі – пошук і виділення із нього факторів, які 
регулюють імунні реакції в організмі [6]. У всьому 
світі немає єдиної думки про те, чи потрібно ви-
конувати оментоектомію у пацієнтів, які перенесли 
гастроектомію з приводу рака шлунка, оваріоекто-
мію з приводу рака яєчника [3, 7].

Мета дослідження. Дослідити гістологічну бу-
дову великого чепця людей у другому зрілому і по-
хилому віці в нормі і перитоніті. Виявити відміннос-
ті гістологічної будови «молочних плям» великого 
чепця в людей у другому зрілому і похилому віці в 
нормі та при перитоніті. 

Матеріал і методи дослідження. Матері-
алом дослідження слугували 40 великих чепців 
померлих людей (20 чоловічої і 20 жіночої статті) 
другого зрілого і похилого віку без патології в че-
ревній порожнині та 10 великих чепців померлих 
людей від перитоніту взятих відповідно договору 
про співробітництво з патологоанатомічним відді-
ленням КП «Полтавська обласна клінічна лікарня 
ім. О.Ф. Мальцева ПОР» і Полтавським обласним 
патологоанатомічним бюром. Клаптики з великих 
чепців фіксували 10% розчином нейтрального 
формаліну. Парафінові блоки виготовляли за тра-
диційною методикою з подальшим виготовленням 
зрізів, які були забарвлені гематоксиліном і еози-
ном. Гістологічні препарати вивчалися за допомо-
гою світлового мікроскопу «MICROmed» XS-3320 
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у прохідному світлі з використанням збільшення 
×40, ×100, ×400 з фотографуванням мікропрепара-
тів на фотокамері Ningero Sheng Heng Optics and 
Electronics Co.

Робота була проведена 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 по-
мерлих, тіла яких підлягають судово-медичній екс-
пертизі і патологоанатомічному дослідженню, для 
наукових цілей» (2018).

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведене дослідження гістологічних препаратів 
клаптиків великого чепця чоловіків і жінок другого 
зрілого і похилого віку в нормі дозволило виявити 
ряд загальних закономірностей в мікроскопічній 
будові великого чепця, а саме: ззовні великий че-
пець покритий суцільним шаром мезотеліоцитів, 
що розташовувались на базальній мембрані, під 
якою виявлялись «молочні плями», білі адипоци-
ти, які формували окремі жирові часточки розмеж-
овані волокнами сполучної тканини і мікросудин 
(рис. 1А). В даному дослідженні «молочні плями» 
були овальної, неправильної і кулястої форми та 
неоднакової величини, що співпадає з даними лі-
тератури [5, 8, 9, 10, 11]. Інші варіації форми «мо-
лочних плям» такі як навколоваскулярну колову, 
клостридіальну описує автор Liu J. та ін. [12]. Є 
дані, що величина «молочних плям» коливається 
від 349 до 756 мкм, а щільність їх в чепці з віком 
зменшується від 40-50 на см2 у новонароджених 
до менш 10 на см2 у людей віком 70 років [13]. За 
даним дослідженням «молочна пляма» містила ко-

лагенові волокна, лімфоцити, білі адипоцити, по-
одинокі макрофаги, плазмоцити і мікросудини. При 
цьому адипоцити займали більшу частину «молоч-
ної плями» (рис. 1Б). Довкола «молочної плями» 
сполучна тканина відсутня, тобто вона не покрита 
капсулою, що і відрізняє її від лімфатичного вузли-
ка чепця (рис. 1А). За дослідженнями Havrlentova 
L. та ін. [8] середня кількість імунних клітин зна-
йдених в одній «молочній плямі» дорівнювала 58 із 
них Т-лімфоцити складали 21,1%, В-лімфоцити – 
18,7% , макрофаги – 46,9% та інші імунні кліти-
ни – 13,3%. Спостерігали поверхневе (під мезоте-
ліоцитами) і глибоке (між жировими часточками) 
розташування «молочних плям» в тканинні вели-
кого чепця, що співпадає з даними Nicola Di P. та 
ін [14]. На тотальних препаратах великого чепця з 
ін’єкційованими лімфатичними судинами, забарв-
лених після фіксації гематоксилін-еозином Бори-
сов А. В. [10] виявив в товщі «молочних плям» лім-
фатичні капіляри. В крупних «молочних плямах» їх 
було 3-4, а в менших за розміром плямах 1-2. По-
перечник лімфатичних капілярів коливався від 15 
до 40 µ. В крупних «молочних плямах» були вияв-
лені розширення лімфатичних капілярів – лакуни, 
які досягали в поперечнику 150µ і більше. Лімфа-
тичні капіляри «молочних плям» розташовувались 
як в центральних, так і в периферійних їх відділах. 
Лімфатичні капіляри виходячи з «молочної плями» 
вливалися у вивідні лімфатичні судини. Останні 
супроводжували бічні і кінцеві гілки чепцевих арте-
рій і притоків вен. Кровоносні капіляри «молочної 
плями» по-різному обплітають лімфатичні, приля-
гаючи на деяких ділянках до стінки останніх.

Березовська С.Е. [6] на основі мікроскопічного 
дослідження великого чепця в людей зрілого віку в 

Рис. 1 – Гістологічний препарат великого чепця жінки зрілого віку в нормі (А) і клітин «молочної плями» (Б). 
Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб. ×40 (А), ×400(Б). 

А: 1 – мезотеліоцити; 2 – артеріола; 3 – венула; 4 – імуннокомпетентні клітини «молочної плями» овальної 
форми, що обведена чорним контуром; 5 – адипоцити; 6 – адипоцити жирових часточок великого чепця;  

7 – мікросудини жирової часточки. 
Б: 1 – адипоцити; 2 – лімфоцити; 3 – макрофаги; 4 – плазмоцити; 5 – сполучні волокна «молочної плями»

А Б
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нормі вказує, що в товщі «молочної плями» відсут-
ні лімфокапіляри і зберігаються статеві відмінності 
в їх щільності розташування і розмірі. Вікова інво-
люція виражається заміною лімфоїдної тканини 
жировою тканиною.

Макуріна О. М. [15] досліджувала імунні струк-
тури («молочні плями») великого чепця людей 
другого зрілого і похилого віку в нормі і вказує на 
те, що з віком контури їх стають менш чіткими і 
розмитими в порівнянні з «молочними плямами» 
у юнацькому і першому зрілому віці. Серед клі-
тинного складу «молочної плями» переважають 
середні і малі лімфоцити. Вони розташовуються 
групами, які складаються із 2-3 клітин в безпосе-
редній близькості від стінки венозних відділів капі-
лярів і посткапілярних венул. У чоловіків у другому 
зрілому віці діаметр «молочних плям» коливався 
від 216 мкм до 544 мкм, а їх щільність – від 0 до 14 
на 1 см2 великого чепця. В чоловіків похилого віку 
діаметр становив від 200 до 522 мкм, а щільність – 
від 0 до 8 вузликів на 1 см2 великого чепця. Відпо-
відно в жінок у другому зрілому віці діаметр «мо-
лочних плям» великого чепця коливався від 360 
до 620 мкм, а їх щільність – від 8 до 23 на 1 см2; 
в похилому віці їх діаметр – від 325 до 576 мкм, а 
щільність – від 0 до 10 на 1 см2.

Було виявлено, що в людей зрілого віку кіль-
кість сполучної тканини і адипоцитів у товщі чепця 
і «молочних плямах» менш виражена в порівнянні 
з людьми похилого віку. На гістологічних препа-
ратах чепців артеріоли і венули верифікувалися 
між адипоцитами в окремих жирових часточках і в 
сполучній тканині, яка розмежовувала жирові час-
точки. Стінки мікросудин були товщі на препаратах 
великого чепця у людей похилого віку (рис. 1). Є 
дані [16] про те, що щільність мікросудин у товщі 
«молочної плями» в чотири рази більша чим в жи-
ровій тканині великого чепця. Модулі мікроцирку-
ляторного русла складаються із артеріол, прекапі-
лярів, капілярів, посткапілярних венул і венул [15]. 
Артеріальні капіляри «молочної плями» різко зви-
висті і виглядають на гістологічних препаратах як 
капілярні клубочки. В стінці посткапілярних венул 
і венул між ендотеліальними клітинами наявні фе-
нестри, які пристосовані до трансміграції імунних 
клітин із «молочної плями» [7].

Michailova K.та ін. [18] при досліджені ультра-
тонких зрізів «молочних плям» за допомогою ска-
нуючої і просвітлюючої електроної мікроскопії вия-
вили, що вони мали шорстку поверхню з гребнями, 
обгорненими глибокими борознами. Борозни були 
різної форми, глибини і ширини. Мезотеліальний 
покрив був зазвичай надмірно тонким. Виявлені 
невеликі групи або окремі фагоцитоподібні мезоте-
ліальні клітин, які мали численні війки і рясні вто-
ринні лізосоми. Простори між двома сусідніми ме-

зотеліальними клітинами («стигмати») і їх прямий 
зв’язок з нижче розташованим ендотелієм лімфа-
тичних судин. У більшості випадках мезотеліальна 
базальна пластинка в «молочних плямах» відсут-
ня. Караганов Я.Л. та ін. [19] підтверджує наявність 
«стигмат» і вказує, що через них із посткапілярних 
венул з фенестрованим ендотелієм мігрують імун-
нокомпетентні клітини. Мезотеліальна базальна 
пластинка в «молочних плямах» має перервний 
характер будови. Завдяки такому устрою в літера-
турних джерелах «молочні плями» розглядаються 
в якості своєрідних донаторів рідини, білка і клітин-
них елементів, які надходять в перитонеальну по-
рожнину за наявності трансмезотеліальних «стиг-
мат». Ці структурні ділянки декомплексації мезоте-
лія очеревини над «молочною плямою» великого 
чепця спеціалізовані на реалізацію гемато-перито-
неально-лімфатичних транспортних взаємодій [12, 
13, 19].

Окрім вище названих мікросудин були вияв-
ленні в товщі тканини чепця лімфатичні судини, 
що узгоджується з даними інших авторів [18, 20]. 
Yonemura Y. та ін.[ 20] вказує, що субмезотеліаль-
ні лімфатичні судини розташовувалися на відстані 
від 1 до 200 мкм від поверхні очеревини під її ме-
зотеліальною пластинкою, представленою колаге-
новими волокнами між якими є отвори. Michailova 
K.та ін. [18] дослідила, що лімфатичні судини «цис-
терноподібного» типу розташовувалися в безпосе-
редній близькості до мезотелію, паралельно пери-
тонеальній поверхні великого чепця, мали надмір-
но плоский просвіт і широкий діаметр. Лімфатичні 
ендотеліальні клітини були тонкі, елетронопрозо-
рими і не мали базальної пластинки.

Крім того, встановлена наявність лімфатич-
них вузликів, які розташовувалися у товщі жирової 
тканини чепця і ззовні були покриті сполучнотка-
нинною капсулою, містили пазухи і мікросуди-
ни (рис. 2А). Клітинний компонент лімфатичних 
вузликів представлений лімфоцитами (рис. 2Б). 
Стосовно лімфатичних вузликів дані літературних 
джерел розбігаються. Згідно одних даних [2, 3] 
вони наявні і відносяться до лімфоїдної тканини, а 
згідно інших даних [4, 5] вони відсутні в великому 
чепці людини. 

На теперішній час лише декілька дослідників 
виявили, що в товщі «молочних плям» великого 
чепця людини наявні симпатичні нервові волокна 
[8, 21]. Стимуляція симпатичних волокон великого 
чепця може привести до послаблення перитоне-
альної імунної відповіді, що може бути корисним 
при перитонеальному сепсисі [21]. 

При проведені досліджень гістологічних пре-
паратів клаптиків великого чепця при перитоніті 
виявили зміну його структури. При цьому верифі-
кували фіброзну трансформацію жирової тканини, 
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ділянки місцевого порушення кровопостачання 
з вираженим повнокрів’ям як артеріальних, так 
і венозних мікросудин великого чепця та потов-
щенням їх стінок з нерівними контурами (рис. 3Б). 
Можливо це призведе до значного підвищенням 
проникності стінок судин чепця та порушення об-
мінних процесів у його тканині з формуванням 
переважно периваскулярного набряку. І, як наслі-
док, може призвести до стиснення судин венозної 
системи чепця і уповільненню кровотоку у них. 
Спостерігалась вогнищева адгезія мезотеліоцитів 
очеревини і ділянки з порушенням їх цілісності та 
десквамації. В активних «молочних плямах» змен-
шувалась кількість адипоцитів і візуалізувалась 
велика кількість лімфоцитів, які повністю займали 
площу «молочної плями» (рис. 3А). Це вказує на 
активну імунну участь «молочної плями» великого 

чепця при запальному процесі у черевній порож-
нині. Заслуговує уваги той факт, що на одному зрізі 
(1,5×0,3 см) із клаптика великого чепця при пери-
тоніті виявили три активні «молочні плями». Тому, 
автори погоджуються із даними досліджень інших 
авторів [6, 7, 15], які встановили трансформацію 
неактивних «молочних плям» у активні при наяв-
ності патологічного процесу в черевній порожнині.

Таким чином, базуючись на вивченні даних 
літературних джерел та власних спостереженнях 
можна сформувати наступні висновки:

Великий чепець у людей другого зрілого і по-
хилого віку покритий ззовні мезотеліоцитами і 
складається з жирової та сполучної тканини, кро-
воносних і лімфатичних мікросудин та скопичення 
лімфоїдної тканини, яка являє собою лімфатичні 
вузлики і «молочні плями». У людей похилого віку 

Рис. 2 – Гістологічний препарат великого чепця чоловіка похилого віку в нормі (А) і склад клітин  
лімфатичного вузлика (Б). Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб. ×40 (А), ×400 (Б). 

А: 1 – адипоцити жирової часточки великого чепця; 2 – капсула лімфатичного вузлика; 3 – лімфоцити; 4 – 
венула; 5 – артеріола; 6 – крайова пазуха лімфатичного вузлика; 7 – ретикулярні клітини в крайовій пазусі; 

8 – ретикулярні клітини мозкової пазухи; 9 – трабекули лімфатичного вузлика. 
Б: лімфоцити

А Б

Рис. 3 – Гістологічний препарат тканини великого чепця жінки другого зрілого віку при перитоніті (А) і його 
мікросудин (Б). Забарвлення гематоксиліном і еозином. Зб. ×40. 

А: 1 – активна «молочна пляма» неправильної форми; 2 – жирові часточки із запальною інфільтрацією.
 Б: 1 – жирові часточки; 2 – венули; 3 – артеріоли

А Б
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кількість сполучної тканини і адипоцитів у товщі 
чепця і «молочної плями» більше виражена в по-
рівняні з людьми другого зрілого віку.

«Молочні плями» – це мікроскопічні утвори ве-
ликого чепця, які забезпечують динаміку перебігу 
запального процесу в черевній порожнині через 
наявність в своєму складі лімфоцитів і макрофа-
гів, які виходять із їх фенестрованих посткапіляр-
них венул і мігрують у черевну порожнину через 
«стигмати». Активні і неактивні «молочні плями» 
присутні у великому чепці в нормі у дорослих лю-
дей. «Молочні плями» не мають капсули.

При перитоніті в жирових часточках великого 
чепця наявні ділянки із запальною інфільтрацією, 
повнокрів’я артеріальних і венозних мікросудин та 
збільшення активних «молочних плямах» з вели-
ким вмістом лімфоцитів.

Перспективи подальших досліджень. 
Дос лідити на електрономікроскопічному рівні 
взаємозв’язок субмезотеліально розташованих 
лім фатичних судин великого чепця з ділянками 
очеревини які містять «стигмати» при перитоніті.

References

1. Mebius RE. Lymphoid organs for peritoneal cavity immune response: milky spots. Immunity. 2009 May;30(5): 
670-2. PMID: 19464991. doi: 10.1016/j.immuni.2009.04.005

2. Zlatnyk EYu, Nepomnyashchaya EM, Zhenylo OE , Nykytyna VP, EV, Verenykyna EV, Nykytyn YS. Ymmunnye 
struktury bolshogo salnyka y ykh rol v metastazyrovanyy zlokachestvennykh opukholey [The immune structures 
of the greater omentum and their role in the metastasis of malignant tumors]. Kazanskyy medytsynskyy zhurnal 
2019;100(6):935-43. [Russian]. doi: 10.17816/KMJ2019-935

3. Jongerius EJ, Boerma D, Seldenrijk KA, Meijer SL, Scheepers JJ, Smedts F, et al. Role of omentectomy as part 
of radical surgery for gastric cancer. Br J Surg. 2016 Oct;103(11):1497-503. PMID: 27550526. doi: 10.1002/
bjs.10149

4. Guseynov TS, Guseynova ST, Suleymanova RG, Ataeva DA, Khalylov MA. Osobennosty anatomyy bolshogo 
salnyka [Features of the anatomy of the greater omentum]. Vestnyk novykh medytsynskykh tekhnologyy. 2018 
Dec; (6):16-8. [Russian]. doi: 10.24411/2075-4094- 2018-16276

5. Schurink B, Cleypool CGJ, Bleys RLAW. A rapid and simple method for visualizing milky spots in large fixed 
tissue samples of the human greater omentum. Biotech Histochem. 2019 Aug;94(6):429-34. PMID: 30896309. 
doi: 10.1080/10520295.2019.1583375

6. Berezovskaya SE. Strukturnaya organyzatsyya bolshogo salnyka kak ymmunokompetentnogo organa [Struc-
tural organization of the greater omentum as an immunocompetent organ]. Abstr. PhDr. (Med.). Yaroslavl;1990. 
21 s. [Russian]

7. Khalykova LV. Bolshoy salnyk u bolnykh rakom yaychnykov [Greater omentum in ovarian cancer patients]. 
Kreatyvnaya khyrurgyya y onkologyya. 2013;(4):80-83. [Russian]

8. Havrlentova L, Faistova H, Mazur M, Ziak D, Polak S. Comparative analysis of human omental milky spots 
between the patients with colon cancer and the control group. Bratisl Lek Listy. 2017;118(10):580-84. PMID: 
29198123. doi: 10.4149/BLL_2017_111

9. Havrlentová L, Faistová H, Mazur M, Humeňanská A, Polák Š. Omentum majus a mliečne škvrny ako významná 
súčasť imunitného systému [Omentum majus and milky spots as an important part of the immune system]. Ro-
zhl Chir. 2017;96(9):383-86. [Czech]

10. Borysov AV. Lymfatycheskye kapylyary y sosudy mlechnykh pyaten bolshogo salnyka cheloveka [Lymphatic 
capillaries and vessels of the milky spots of the greater omentum of a person]. Arkhyv anatomyy, gstologyy y 
embryologyy. 1963;XLIV(3):115-21. [Russian]

11. Stepanchuk AP. Morfologyya zhyrovoy tkany cheloveka [Human adipose tissue morphology]. Aktualni problemy 
suchasnoyi medytsyny. Visnyk Ukrayinskoyi medychnoyi stomatologichnoyi akademiyi. 2020;2(70):171-5. doi: 
10.31718/2077-1096.20.2.171

12. Liu JY, Yuan JP, Geng XF, Qu AP, Li Y. Morphological study and comprehensive cellular constituents of milky 
spots in the human omentum. Int J Clin Exp Pathol. 2015 Oct 1;8(10):12877-84.

13. Liu J, Geng X, Li Y. Milky spots: omental functional units and hotbeds for peritoneal cancer metastasis. Tumour 
biology+. 2016 Jan; 37(5):5715-26. PMID: 26831659. PMCID: PMC4875158. doi: 10.1007/s13277-016-4887-3

14. Di Paolo N, Sacchi G, Garosi G, Sansoni E, Bargagli L, Ponzo P, et al. Omental milky spots and peritoneal 
dialysis - review and personal experience. Perit Dial Int. 2005 Jan-Feb;25(1):48-57. PMID: 15770926. doi: 
10.1177/089686080502500111

15. Makuryna ON. Sosudystye konstruktsyy y ymmunnye struktury bolshogo salnyka cheloveka [Vascular struc-
tures and immune structures of the human greater omentum]. Vestnyk SamGU. 2001;22(4):199-208. [Russian]

16. Litbarg NO, Gudehithlu KP, Sethupathi P, Arruda JA, Dunea G, Singh AK. Activated omentum becomes rich 
in factors that promote healing and tissue regeneration. Cell Tissue Res. 2007 Jun;328(3):487-97. PMID: 
17468892. doi: 10.1007/s00441-006-0356-4

131

https://doi.org/10.1016/j.immuni.2009.04.005
https://doi.org/10.17816/KMJ2019-935
https://doi.org/10.1002/bjs.10149
https://doi.org/10.1002/bjs.10149
https://doi.org/10.1080/10520295.2019.1583375
https://doi.org/10.4149/BLL_2017_111
https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.2.171
https://doi.org/10.31718/2077-1096.20.2.171
https://doi.org/10.1007/s13277-016-4887-3
https://doi.org/10.1177/089686080502500111
https://doi.org/10.1177/089686080502500111
https://doi.org/10.1007/s00441-006-0356-4


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

17. Krishnan V, Tallapragada S, Schaar B, Kamat K, Chanana AM, Zhang Y, et al. Omental macrophages secrete 
chemokine ligands that promote ovarian cancer colonization of the omentum via CCR1. Commun Biol. 2020 
Sep 22;3(1):524. PMID: 32963283. PMCID: PMC7508838. doi: 10.1038/s42003-020-01246-z

18. Michailova K, Usunoff K. The milky spots of the peritoneum and pleura:structure, development and pathology. 
Biomed Rev. 2004;15:47-66. doi: 10.14748/bmr.v15.102

19. Karaganov YaL, Myronov VA, Guchev SA. O fyzyologycheskom znachenyy mekhanyzmakh obrazovanyya “sto-
mat” v mezotelyy bryushyny [On the physiological significance of the mechanisms of “stomat” formation in the 
peritoneal mesothelium]. Arkhyv anatomyy, gystologyy y embryologyy. 1981;LXXX (4):85-92. [Russian]

20. Yonemura Y, Canbay E, Liu Y, Elnemr A, Endo Y, Miura M, et al. Trans-Lymphatic Metastasis in Peritoneal Dis-
semination. J Gastroint Dig Syst. 2013; 2013: S12. doi: 10.4172/2161-069X.S12-007

21. Cleypool CGJ, Schurink B, van der Horst DEM, Bleys RLAW. Sympathetic nerve tissue in milky spots of the hu-
man greater omentum. J Anat. 2020 Jan;236(1):156-64. PMID: 31498441. PMCID: PMC6904595. doi: 10.1111/
joa.13077

УДК 616.381-002
ГИсТРОсТРУКТУРА БОЛЬшОГО сАЛНИКА ЧЕЛОВЕКА В НОРМЕ И ПЕРИТОНИТЕ
Степанчук А. П., Федорченко И. Л., Тарасенко Я. А., 
Тихонова О. А., Филенко Б. Н.
Резюме. Целью даного исследования было изучение гистологического строения большого сальни-

ка у людей второго зрелого и пожилого возрастных периодов в норме и при перитоните. 
Материал и методы. Материалом исследования послужили гистологические препараты 40 боль-

ших сальников умерших людей (20 мужского и 20 женского пола) второго зрелого и пожилого возраста 
без патологии брюшной полости, и 10 больших сальников людей, умерших от перитонита.

Результаты исследования показали, что гистологическая структура ткани большого сальника у 
женщин и мужчин данных возрастных периодов имеет общие черты строения. На гистологических сре-
зах, окрашенных гематоксилином и эозином, выявлено, что в норме снаружи большой сальник покрыт 
сплошным слоем мезотелиоцитов, которые располагались на базальной пластинке, глубже определя-
лись «млечные пятна», белые адипоциты, которые образовывали отдельные жировые дольки, разде-
ленные волокнами соединительной ткани, лимфатические узелки и микрососуды. «Млечные пятна» не 
имеют капсулы в отличие от лимфатических узелков, содержат лимфоциты и макрофаги, которые вы-
ходят из их фенестрированых посткапиллярных венул и мигрируют в брюшную полость через «стигма-
ты». Активные и неактивные «млечные пятна» присутствуют в большом сальнике в норме у взрослых 
людей. «Млечные пятна» имели овальную, неправильную и округлую формы, неодинаковую величину. 

Выводы. При перитоните наблюдались нарушения целостного мезотелиального покрова большого 
сальника в результате нарушения целостности мезотелиальных клеток, отдельные участки их адгезии 
и десквамации. В жировых дольках большого сальника были выявлены участки с воспалительной ин-
фильтрацией, полнокровие артериальных и венозных микрососудов, увеличение количества активных 
«млечных пятен» с большим содержанием лимфоцитов.

Ключевые слова: большой сальник, «стигматы», «млечные пятна», макрофаги, лимфоциты.

UDC 616.381-002
Histostructure of the Normal Human Greater Omentum and in Peritonitis 
Stepanchuk A. P., Fedorchenko I. L., Tarasenko Ya. A., 
Tykhonova O. O., Filenko B. M.
Abstract. The purpose of the work was to study the histological structure of the greater omentum in the 

people of second mature and elderly age in normal condition and in peritonitis. 
Materials and methods. The materials of the study were 40 greater omenta of deceased people (20 males 

and 20 females) of the second mature and elderly age without pathology in the abdominal cavity and 10 great-
er omenta of deceased people from peritonitis taken in accordance with the cooperation agreement. Pieces 
of greater omenta were fixed with a 10% solution of neutral formalin. Paraffin blocks were made according to 
the traditional method, followed by making sections that were stained with hematoxylin and eosin. Histological 
specimens were studied using a light microscope “MICROmed” XS-3320 in transmitted light using an increase 
of ×40, ×100, ×400 with the photographing of micropreparations on the camera Ningero Sheng Heng Optics 
and Electronics Co.

Results and discussion. The findings of the study showed that the histological structure of the tissue of 
the greater omentum in women and men of these ages has common structural features. Histological sections 
stained with hematoxylin and eosin revealed that normally the outside of the greater omentum is covered with 
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a solid layer of mesotheliocytes, located on the basal plate, deeper there were “milk spots”, white adipocytes, 
which formed individual fat particles, separated by connective tissue fibers. “Milk spots” do not have capsules, 
in contrast to lymph nodes, and contain lymphocytes and macrophages that emerge from their fenestrated 
postcapillary venules and migrate into the abdominal cavity through “stigmas”. Normally, active and inactive 
“milk spots” are present in the greater omentum in adults. “Milk spots” had an oval, irregular and spherical 
shape and different sizes. In the thickness of the tissue of the greater omentum there were lymph nodes, 
which, in contrast to the «milk spots» on the outside were covered with a connective tissue capsule. In the 
thickness of the nodule, trabeculae extend from the capsule. Marginal and medullary sinuses were deter-
mined. Lymphocytes were the main cellular component of lymph nodes.

Conclusion. In peritonitis, disruption of the continuous mesothelial cover of the greater omentum, resulted 
from disintegration of mesothelial cells; some areas of their adhesion and desquamation were observed. Ar-
eas with inflammatory infiltration, plethora of arterial and venous microvessels and an increase in active “milk 
spots” with a high content of lymphocytes were found in the fat particles of the greater omentum. 

Keywords: greater omentum, “stigmas”, “milk spot”, macrophages, lymphocytes.
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Хмара Т. В., Окрім І. І., Лека М. Ю., Кіюн І. Д., 
Петрюк А. Є., Візнюк В. В.

АНАТОМІЧНА МІНЛИВІСТЬ  
ФАСЦІАЛЬНО-М’ЯЗОВИХ УТВОРЕНЬ ГРУДНОЇ КЛІТКИ  

У ПЛОДІВ ЛЮДИНИ 4-6 МІСЯЦІВ
Буковинський державний медичний університет, Чернiвцi, Україна

Розробка раціональних доступів і способів 
оперативних втручань до стінок, м’язів і судинно-
нервових утворень грудної клітки передбачає уточ-
нення даних щодо топографії фасцій, поверхневих 
і глибоких м’язів грудної клітки на різних стадіях 
онтогенезу людини. 

Метою дослідження було встановлення осо-
бливостей макромікроскопічної будови і топографії 
фасцій та м’язів грудної клітки у плодів людини 4-6 
місяців. 

Матеріал та методи. Дослідження проведе-
но на 29 препаратах плодів людини 81,0-230,0 мм 
тім’яно-куприкової довжини за допомогою макро-
мікроскопічного препарування, виготовлення і мі-
кроскопії серій послідовних гістологічних зрізів 
структур грудної клітки, виготовлення тривимірних 
реконструкційних моделей і морфометрії.

Результати. При макромікроскопічному до-
слідженні у плодів людини 4-6 місяців встановле-
но, що грудна фасція являє собою досить тонку 
безструктурну пластинку, в будові якої на цій стадії 
розвитку ще не визначається три шари. У дослі-
джених плодів міжреброві фасції являють собою 
досить тонкі пластинки. В окремих ранніх плодів, 
а в поодиноких випадках і у одного й того ж само-
го плода, спостерігається анатомічна мінливість 
великого грудного м’яза, що характеризується аси-
метрією форми, розмірів і топографії окремих час-
тин правого і лівого великих грудних м’язів. Описа-
но недорозвинення окремих м’язових пучків груд-
нинно-ребрової частини великого грудного м’яза, 
гіпоплазію внутрішніх міжребрових м’язів, аплазію 
зовнішньої міжребрової перетинки, внутрішніх між-
ребрових і підребрових м’язів, поперечних м’язів 
грудної клітки.

Висновки. У проміжку між зовнішніми і вну-
трішніми міжребровими м’язами фасції як такої не 
виявляється, а визначається тільки незначний шар 
пухкої клітковини, в якій проходять судинно-нерво-
ві пучки. Починаючи з плодів 6 місяців внутрішньо-
грудна фасція розщеплюється на окремі пластин-
ки та утворює фасціальні футляри для симпатич-
них стовбурів, непарної і півнепарної вен, грудної 
лімфатичної протоки та черевних нервів.

Ключові слова: м’язи грудної клітки, фасція, 
анатомічна мінливість, плід, людина.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослiдження є фрагментом 
планової комплексної теми кафедри анатомiї лю-
дини iмені М. Г. Туркевича i кафедри анатомiї, 
клінiчної анатомiї та оперативної хiрургiї Буковин-
ського державного медичного унiверситету «Зако-
номірності статево-вікової будови та топографоа-
натомічних перетворень органів і структур організ-
му на пре- та постнатальному етапах онтогенезу. 
Особливості перинатальної анатомії та ембріото-
пографії» № державної реєстрації 0120U101571.

Вступ. У життєдіяльності організму важли-
ве значення мають сполучнотканинні утворення, 
які розглядаються як гнучкий м’який остов тіла 
людини. Термін «м’який остов» уперше запропо-
нований хірургом І. П. Матюшенковим ще в поза-
минулому столітті в зв’язку з накопиченням ана-
томічних знань про сполучнотканинні структури, 
що відносяться до опорно-рухового апарату [1]. В 
м’якому остові подані формації з пухкої та щільної 
сполучної тканини. Прикладне значення фасцій 
обумовлено тим, що вони є гнучким продовженням 
кісткового скелету і є опорою для м’язів і органів. 
Поверхнева фасція вистилає з глибини шкірний 
покрив, виконує опорну функцію для всіх анатоміч-
них утворень, розташованих у підшкірній жировій 
клітковині: для поверхневих вен, шкірних нервів, 
поверхневих лімфатичних судин і вузлів тощо. 
Ступінь зміщення перерахованих утворень по від-
ношенню до глибше розміщених шарів залежить, 
насамперед, від структури поверхневої фасції, що 
дозволяє їй «ковзатися» разом зі шкірою та розмі-
щеними між шкірою і поверхневою фасцією утво-
реннями. Власні фасції обмежують групи м’язів, 
«одягають» судинно-нервові пучки [2, 3]. 

До моменту народження дитини всі елементи 
м’якого остова являють собою архітектонічно єдину 
систему. Після народження проходить безперерв-
не наростання абсолютної маси сполучної ткани-
ни. Мезенхіма м’якого остова йде на побудову всіх 
елементів строми. З анатомією фасцій пов’язані 
закономірності розповсюдження гнійно-запальних 
процесів. В одних випадках фасції ізолюють вог-
нище запалення, запобігаючи його поширенню на 
суміжні групи м’язів, а в інших випадках, навпаки, 
міжфасціальні простори – це можливі шляхи роз-
повсюдження гнійно-запального процесу [4, 5]. 
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Питання топографо-анатомічних взаємовід-
ношень структурних елементів м’якого скелета, 
зокрема фасцій і клітковинних просторів грудної 
ділянки людини та їхньої анатомічної мінливос-
ті дотепер залишається недостатньо вивченими 
у літературі, фрагментарними і суперечливими 
[6]. Разом з тим розробка раціональних доступів 
і способів оперативних втручань до стінок, м’язів 
і судинно-нервових утворень грудної клітки перед-
бачає уточнення даних щодо топографії фасцій, 
поверхневих і глибоких м’язів грудної клітки впро-
довж фетального періоду онтогенезу людини [7]. 
За твердженням Ю.М. Вовка, О.Ю. Вовка [8] ви-
вчення індивідуальної анатомічної мінливості пе-
редбачає виявлення діапазону індивідуальних ко-
ливань, меж анатомічної норми і найбільш частих 
за спостереженням варіантів, порівняння яких за 
віком уточнює періоди найбільших морфологічних 
зрушень, тобто основні етапи формування органу 
після народження. Вікову анатомічну мінливість 
досліджують по вертикалі – для порівняння анато-
мічних ознак різних вікових періодів розвитку лю-
дини, або по горизонталі – для виявлення індивіду-
альних відмінностей будови у різні вікові періоди.

Для онтогенезу людини характерним є ряд 
таких загальних закономірностей: цілісність і фаз-
ність процесу, стабільність і гетерохронність, єд-
ність спадковості та мінливості. Гетерохронність 
онтогенезу проявляється в тому, що має місце 
розбіжність у часі росту і розвитку окремих систем 
організму, а також нерівномірність у розвитку його 
окремих функціональних систем.

У сучасній літературі найбільш поширений 
термін міофасціальний больовий синдром. З ура-
хуванням різної біологічної ролі м’язів, фасцій і 
зв’язок виділяють больові синдроми з переважним 
залученням кожного з елементів опорно-рухового 
апарату [9-11]. 

На сучасному етапі розвитку фетальної хі-
рургії особлива увага належить дослідженням, які 
визначають послідовність формування складових 
опорно-рухового апарату в плодовому періоді он-
тогенезу людини та просторову впорядкованість 
його структурних елементів [12, 13]. Отже, вивчен-
ня особливостей розвитку, становлення будови і 
топографії фасціально-м’язових утворень грудної 
клітки є досить перспективним завданням феталь-
ної анатомії.

Мета дослідження. Встановити особливості 
макромікроскопічної будови і топографії фасцій та 
м’язів грудної клітки у плодів людини 4-6 місяців. 

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проведено на 29 препаратах плодів люди-
ни 81,0-230,0 мм тім’яно-куприкової довжини (ТКД) 
без зовнішніх ознак анатомічних відхилень чи ано-
малій розвитку скелету та м’язів грудної клітки за 
допомогою макромікроскопічного препарування, 

виготовлення і мікроскопії серій послідовних гісто-
логічних зрізів структур грудної клітки у плодів 4-6 
місяців, виготовлення тривимірних реконструкцій-
них моделей і морфометрії.

Дослідження проведене відповідно до осно-
вних біоетичних норм Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення науково-медичних досліджень 
із поправками (2000, з поправками 2008), Уні-
версальної декларації з біоетики та прав людини 
(1997), Конвенції Ради Європи з прав людини та 
біомедицини (1997).

Результати дослідження. На початку пло-
дового періоду онтогенезу людини шкіра грудей 
досить тонка, підшкірна клітковина передніх та 
бічних ділянок грудної клітки виражена слабко, у 
ній проходять поверхневі вени, кінцеві гілки біч-
них грудних артерій, передні і бічні шкірні грудні 
гілки міжребрових нервів. Починаючи з середини 
5-го місяця внутрішньоутробного розвитку (плоди 
155,0-170,0 мм ТКД) на передній грудній стінці спо-
стерігається утворення з прошарків жирової кліт-
ковини невеличких жирових часточок (рис. 1). На 
грудній стінці визначаються контури великого груд-
ного м’яза.

Рис. 1 – Передні ділянки грудної клітки плода 
162,0 мм ТКД. Фото макропрепарату. Зб. 3,1х:

При макромікроскопічному дослідженні у пло-
дів 4-6 місяців встановлено, що грудна фасція яв-
ляє собою досить тонку безструктурну пластинку, 
в будові якої на цій стадії розвитку ще не визна-
чається три шари. Великий грудний м’яз вкритий 
досить тонкою поверхневою пластинкою грудної 
фасції, яка зверху зростається з ключицею, ме-
діально – з грудниною і латерально переходить у 
фасцію, що вкриває передній зубчастий м’яз. Ма-
лий грудний м’яз, у свою чергу, вкритий глибокою 
пластинкою грудної фасції. Великий грудний м’яз 
переважно плоский, неправильної трикутної фор-
ми, складається з ключичної, груднинно-ребрової 
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і черевної частин. Остання, яка починається від 
верхньої частини передньої стінки піхви прямого 
м’яза живота, на початку плодового періоду онто-
генеза найменш виражена. М’язові пучки ключич-
ної частини великого грудного м’яза розміщуються 
горизонтально або дещо косо і починаються від 
присередньої і середньої частин ключиці. М’язові 
пучки ключичної частини правого і лівого великих 
грудних м’язів щільно примикають до відповідних 
підключичних м’язів. Груднинно-реброва частина 
великого грудного м’яза бере початок від бічних 
країв тіла груднини і хрящів II-VI (VII) ребер.

Слід зазначити, що у досліджених плодів, а 
в поодиноких випадках і у одного й того ж самого 
плода, спостерігається анатомічна мінливість ве-
ликого грудного м’яза, що характеризується асиме-
трією форми, розмірів і топографії окремих частин 
правого і лівого великих грудних м’язів. Зокрема, у 
плода 140,0 мм ТКД правий великий грудний м’яз 
неправильної трикутної форми, а лівий – наближе-
ної квадратної форми. При цьому, розміри право-
го великого грудного м’яза в цілому переважають 
над розмірами лівого однойменного м’яза. Клю-
чична частина правого великого грудного м’яза 
розміщена горизонтально, в той час як ключична 
частина лівого однойменного м’яза – косо. Також 
у цього плода виявлено недорозвинення окремих 
м’язових пучків груднинно-ребрової частини вели-
кого грудного м’яза на рівні хрящів III ребер справа 
і зліва (рис. 2).

Рис. 2 – Поверхневі м’язи грудної клітки плода 
140,0 мм ТКД. Вигляд спереду.  
Фото макропрепарату. Зб. 2,6х:

Примітки: 1 – ключична частина великого грудного 
м’яза; 2 – груднинно-реброва частина великого грудного 
м’яза; 3 – підключичний м’яз.

Великий грудний м’яз відокремлюється від 
дельтоподібного м’яза чіткою дельтоподібно-груд-
ною борозною, що у краніо-медіальному напрямку 
переходить у підключичну ямку, а на плечі – у бічну 

двоголову борозну. У плода 165,0 мм ТКД відсутня 
щілина між ключичною і груднинно-ребровою час-
тинами лівого великого грудного м’яза (рис. 3).

Рис. 3 – Поверхневі м’язи грудної клітки плода 
165,0 мм ТКД. Вигляд спереду. Фото макропрепара-

ту. Зб. 2,3х:

Примітки: 1 – великий грудний м’яз; 2 – дельтоподібний 
м’яз; 3 – дельтоподібно-грудна борозна; 4 – підключична 
ямка.

Безпосередньо за великим грудним м’язом 
розташований плоский, наближеної трикутної 
форми, малий грудний м’яз, який починається від 
зовнішньої поверхні передніх кінців II-V ребер. 
М’язові пучки малого грудного м’яза прямують кра-
ніолатерально, дещо звужуються і прикріплюються 
до дзьобоподібного відростка лопатки (рис. 4 А). 
На бічній поверхні грудної клітки розташований 
передній зубчастий м’яз, верхня частина якого 
прикрита великим і малим грудними м’язами. Пе-
редній зубчастий м’яз переважно неправильної чо-
тирикутної форми, починається зубцями від I (II)-
(VIII) IX ребер і прикріплюється до присереднього 
краю і нижнього кута лопатки.

Від нижніх країв вище розташованих ребер 
у каудо-вентральному напрямку до верхніх кра-
їв нижче розташованих ребер прямують короткі 
м’язово-сухожилкові пучки зовнішніх міжребрових 
м’язів. Майже під прямим кутом до останніх зна-
ходяться пучки внутрішніх міжребрових м’язів, які 
починаються від верхніх країв нижче розташова-
них ребер і прикріплюються до нижніх країв вище 
розташованих ребер. Слід зазначити, що у плода 
155,0 мм ТКД з II по V міжреброві простори зліва 
від рівня передньої пахвової лінії до середньо-
ключичної лінії внутрішні міжреброві м’язи відсутні 
(рис. 4 Б). Також у цього плода відсутні підреброві 
м’язи і поперечний м’яз грудної клітки справа і зліва.

При дослідженні плода 145,0 мм ТКД виявле-
но аплазію зовнішньої міжребрової перетинки на 
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рівні лівих II-VI ребрових хрящів, лівого пригруд-
нинного судинно-нервового пучка, гіпоплазію вну-
трішніх міжребрових м’язів зліва, а також гіпопла-
зію правих внутрішніх грудних вен.

У плодів 4-6 місяців МП на рівні ребрових хря-
щів заповнені внутрішніми міжребровими м’язами, 
волокна яких біля країв груднини мають вертикаль-
ний напрямок, а починаючи від місця з’єднання ре-
брового хряща з грудниною – косий.

Рис. 4 – Поверхневі м’язи грудної клітки плода 
155,0 мм ТКД. Передньоправа (А) і передня (Б) про-
екції. Фото макропрепарату. Зб. 1,8х (А) і Зб. 2,6х (Б):

Примітки: А: (великий грудний м’яз відтягнуто довер-
ху): 1 – малий грудний м’яз; 2 – зовнішні міжреброві 
м’язи; 3 – внутрішні міжреброві м’язи. Б: 1 – підключич-
ний м’яз; 2 – зовнішні міжреброві м’язи; 3 – внутрішні 
міжреброві м’язи.

При макромікроскопічному дослідженні ске-
лету і глибоких м’язів грудної клітки у плодів 4-6 
місяців виявлено, що міжреброві фасції являють 
собою досить тонкі пластинки. При цьому сполуч-
нотканинний покрив зовнішніх міжребрових м’язів 
подібний до зовнішнього перимізію цих м’язів: він 
досить тонкий і віддає у товщу м’яза свої відроги, 
що розміщуються між м’язовими пучками. Зазна-
чимо, що у проміжку між зовнішніми і внутрішніми 
міжребровими м’язами фасції як такої не виявля-
ється, а визначається тільки незначний шар пухкої 
клітковини, в якій проходять судинно-нервові пучки 
(рис. 5-6).

На задній стінці грудної клітки внутрішньогруд-
на фасція дещо потовщена і, починаючи з плодів 
6 місяців розщеплюється на окремі пластинки та 
утворює фасціальні футляри для розміщених по-
близу хребтового стовпа судинно-нервових утво-
рень: симпатичних стовбурів, непарної і півнепар-
ної вен, грудної лімфатичної протоки, черевних 
нервів (рис. 7). Слід зауважити, що в ділянці за-
дньобічної грудної стінки внутрішньогрудна фасція 
стоншена і представлена шаром пухкої жирової 
клітковини.

У плодів 6 місяців внутрішньогрудна фасція 
на передньовнутрішній поверхні грудної стінки на-
буває вигляду волокнистої пластинки. Остання на 
задній поверхні груднини дещо ущільнена.

А Б

Рис. 5 – Фронтальний зріз лівої верхньої частини 
передньої грудної стінки плода 165,0 мм ТКД. Фото 
мікропрепарату. Забарвлення гематоксиліном та ео-

зином. Зб. х70:

Примітки: 1 – І ребро; 2 – ІІ ребро; 3 – міжреброва пе-
ретинка; 4 – міжребровий судинно-нервовий пучок; 5 – 
внутрішній міжребровий м’яз; 6 – зовнішній міжребровий 
м’яз.

Рис. 6 – Фронтальний зріз лівої верхньої частини пе-
редньої грудної стінки плода 165,0 мм ТКД. Фото мі-
кропрепарату. Забарвлення гематоксиліном та еози-

ном. Зб. х70:

Примітки: 1 – ручка груднини; 2 – тіло груднини; 3 – ІІ 
ребро; 4 – міжребровий судинно-нервовий пучок I між-
ребрового простору; 5 – міжребровий судинно-нервовий 
пучок II міжребрового простору; 6 – внутрішній міжре-
бровий м’яз.
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Рис. 7 – Тривимірна реконструкція структур верхніх 
лівих міжребрових просторів плода 190,0 мм ТКД. 

Вигляд зверху. Зб. х 30:

Примітки: 1 – верхні грудні хребці; 2 – ребра; 3 – задня 
міжреброва артерія; 4 –міжребровий судинно-нерво-
вий пучок; 5 – грудні симпатичні вузли; 6 – міжребровий 
нерв; 7 – півнепарна вена; 8 – непарна вена; 9 – вну-
трішня грудна артерія; 10 – внутрішньогрудна фасція; 
11 – власне грудна фасція; 12 – діафрагмовий нерв; 13 
– осердно-діафрагмова артерія; 14 – осердно-діафраг-
мова вена.

Обговорення результатів дослідження. Ми 
погоджуємося з даними Ю.М. Вовка, О.Ю. Вовка 
[8] про те, що найбільш перспективним напрям-
ком розвитку вчення про індивідуальну анатоміч-
ну мінливість є вивчення природних анатомічних 
відмінностей вікових періодів. Автори вважають, 
що індивідуальна анатомічна мінливість причин-
но зумовлена процесами онтогенезу, генетичною 
(спадковою) комбінацією індивідуальної особли-
вості організму та індивідуальними відмінностями 
процесів розвитку впродовж ембріогенезу кожного 
індивідууму. 

В результаті проведеного дослідження вста-
новлена вікова та індивідуальна анатомічна мінли-
вість фасціально-м’язових утворень грудної кліт-
ки у ранніх плодів. Виявлено, що у проміжку між 
зовнішніми і внутрішніми міжребровими м’язами 
фасції як такої не виявляється, а визначається 

тільки незначний шар пухкої клітковини, в якій про-
ходять судинно-нервові пучки. У плодів 6 місяців 
внутрішньогрудна фасція розщеплюється на окре-
мі пластинки та утворює фасціальні футляри для 
симпатичних стовбурів, непарної і півнепарної вен, 
грудної лімфатичної протоки та черевних нервів. 
Становлення ембріотопографії фасцій у плодів 
людини знаходиться в корелятивному зв’язку з 
морфогенезом м’язів грудної клітки.

Висновки
1. У плодів людини 4-6 місяців спостеріга-

ється анатомічна мінливість м’язів грудної 
клітки, що характеризується білатераль-
ною асиметрією, варіабельністю форми, 
розмірів і топографії як окремих їх частин, 
так і м’яза в цілому.

2. У ранніх плодів людини грудна фасція 
являє собою досить тонку безструктурну 
пластинку, в будові якої відсутня пошаро-
вість. 

3. Міжреброві простори на рівні ребрових 
хрящів заповнені внутрішніми міжребро-
вими м’язами, волокна яких біля країв 
груднини мають вертикальний напрямок, а 
починаючи від місця з’єднання ребрового 
хряща з грудниною – косий. 

4. У проміжку між зовнішніми і внутрішніми 
міжребровими м’язами фасції як такої не 
виявляється, а визначається тільки незна-
чний шар пухкої клітковини, в якій прохо-
дять судинно-нервові пучки.

5. У плодів 6 місяців внутрішньогрудна фас-
ція на задній стінці грудної клітки дещо по-
товщена, розщеплюється на окремі плас-
тинки та утворює фасціальні футляри для 
розміщених поблизу хребтового стовпа 
судинно-нервових утворень.

Перспективи подальших досліджень. Про-
ведене дослідження засвідчує потребу подальшо-
го з’ясування макромікроскопічної будови і анато-
мічної мінливості м’язів та фасцій грудної клітки у 
плодів людини 7-10 місяців.
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УДК 611.745.018-053.15 
АНАТОМИЧЕсКАЯ ИЗМЕНЧИВОсТЬ ФАсЦИАЛЬНО-МЫшЕЧНЫХ 
ОБРАЗОВАНИЙ ГРУДНОЙ КЛЕТКИ У ПЛОДОВ ЧЕЛОВЕКА 4-6 МЕсЯЦЕВ
Хмара Т. В., Окрим И. И., Лека М. Ю., Киюн И. Д., 
Петрюк А. Е., Визнюк В. В.
Резюме. Разработка рациональных доступов и способов оперативных вмешательств к стенкам, 

мышцам и сосудисто-нервным образованиям грудной клетки предусматривает уточнение данных о то-
пографии фасций, поверхностных и глубоких мышц грудной клетки на разных стадиях онтогенеза че-
ловека.

Целью исследования было установление особенностей макромикроскопического строения и топо-
графии фасций и мышц грудной клетки у плодов человека 4-6 месяцев.

Материал и методы. Исследование проведено на 29 препаратах плодов человека 81,0-230,0 
мм теменно-копчиковой длины с помощью макромикроскопического препарирования, изготовления и 
микроскопии серий последовательных гистологических срезов структур грудной клетки, изготовления 
трехмерных реконструкционных моделей и морфометрии.

Результаты. При макромикроскопическом исследовании у плодов человека 4-6 месяцев установ-
лено, что грудная фасция представляет собой достаточно тонкую бесструктурную пластинку, в стро-
ении которой на этой стадии развития ещё не определяется три слоя. У исследованных плодов меж-
рёберные фасции представляют собой достаточно тонкие пластинки. У отдельных ранних плодов, а в 
редких случаях и у одного и того же плода, наблюдается анатомическая изменчивость большой грудной 
мышцы, характеризующаяся асимметрией формы, размеров и топографии отдельных частей правой 
и левой больших грудных мышц. Описано недоразвитие отдельных мышечных пучков грудинно-ребер-
ной части большой грудной мышцы, гипоплазия внутренних межрёберных мышц, аплазия наружной 
межрёберной мембраны, внутренних межрёберных и подрёберных мышц, поперечных мышц грудной 
клетки.

Выводы. В промежутке между наружными и внутренними межрёберными мышцами фасции как 
таковой не оказывается, а определяется только незначительный слой рыхлой клетчатки, в которой про-
ходят сосудисто-нервные пучки. Начиная с плодов 6 месяцев внутригрудная фасция расщепляется на 
отдельные пластинки и образует фасциальные футляры для симпатических стволов, непарной и полу-
непарной вен, грудного лимфатического протока и внутренностных нервов.

Ключевые слова: мышцы грудной клетки, фасция, анатомическая изменчивость, плод, человек.

UDC 611.745.018-053.15 
Anatomical Variability of Fascial-Muscle Formations 
of the Thorax in 4-6-Month Human Fetuses 
Khmara T. V., Okrym I. I., Leka M. Yu., Kiiun I. D., 
Petriuk A. Ye., Vizniuk V. V.
Abstract. The development of rational accesses and methods of surgical interventions to the chest walls, 

muscles and vascular-nerve formations of the chest involves clarifying data on the topography of fascia, su-
perficial and deep muscles of the chest at different stages of human ontogenesis.

The purpose of the study. Identification of macromicroscopic structure and topography of fascia and chest 
muscles in 4-6-month human fetuses.
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Materials and methods. The study was performed using microscopy of a series of consecutive histological 
sections of 29 human embryos of 81.0-230.0 mm parietal-coccygeal length, production of three-dimensional 
reconstruction models and morphometry.

Results and discussion. In some early fetuses, and in isolated cases in the same fetus, there is anatomical 
variability of the pectoralis major muscle, characterized by asymmetry of shape, size and topography of indi-
vidual parts of the right and left pectoralis major muscles. The underdevelopment of the individual muscle bun-
dles of the sternocostal part of the pectoralis major muscle, hypoplasia of the internal intervertebral muscles, 
aplasia of the external intercostal membrane, internal intercostal and subcostal muscles, transverse muscles 
of the chest is described.

Conclusion. In human fetuses of 4-6 months old there is anatomical variability of the chest muscles, char-
acterized by bilateral asymmetry, variability of shape, size and topography of both their individual parts and 
muscle as a whole.

In early human fetuses, thoracic fascia is a rather thin structural plate, in the structure of which there is no 
layering.

Intervertebral spaces at the level of rib cartilage are filled with internal intervertebral muscles, the fibers of 
which near the edges of the thorax have a vertical direction, and from the point of connection of the rib cartilage 
to the thorax – oblique. In the gap between the external and internal intervertebral muscles of fascia as such is 
not manifested, but only a small layer of loose fiber is determined, in which the vascular-nerve bundles pass.

In the fetuses of 6 months, the endothorаcic fascia on the posterior wall of the chest is somewhat thick-
ened, split into separate plates and forms fascial cases for vascular-nerve formations located near the spinal 
column.

Keywords: chest muscles, fascia, anatomical variability, fetus, human.
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Андріяка А. О.

ОПТИМІЗАЦІЯ ДІАГНОСТИКИ  
ВТОРИННИХ МЕТАБОЛІЧНИХ ПОРУШЕНЬ ТА ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ 

У ПАЦІЄНТІВ ІЗ АНЕМІЄЮ ЗЛОЯКІСНОГО НОВОУТВОРЕННЯ  
ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМУ РАКУ 

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. шупика,  
Київ, Україна

Мета. Оптимізувати лікувальну тактику у па-
цієнтів із анемією злоякісного новоутворення при 
колоректальному раку із урахуванням вторинних 
метаболічних порушень. 

Матеріали і методи. Матеріалом для до-
слідження служила плазма крові 445 пацієнтів 
(228 чоловіків і 217 жінок), серед яких обстежено 
53 пацієнти (31 жінка і 22 чоловіків) із залізоде-
фіцитною анемією, вони склали першу (І) групу 
спостереження; та 392 пацієнтів (206 чоловіків 
(52,55%) та 186 жінок (47,45 %)) із колоректаль-
ним раком, перебіг основного захворювання у яких 
обтяжувався анемією злоякісного новоутворення 
(друга (ІІ) група). Серед пацієнтів, що склали дру-
гу (ІІ) групу було 222 особи (119 чоловіків та 103 
жінки) із злоякісними новоутвореннями ободової 
кишки (шифр МКХ-10 - С.18), 29 осіб (16 чолові-
ків та 13 жінок) із злоякісними новоутвореннями 
ректосигмоідального відділу (шифр МКХ-10 С.19), 
138 осіб (82 чоловіків та 56 жінок) із злоякісни-
ми новоутвореннями прямої кишки (шифр МКХ-
10 С.20), та 3 пацієнти (2 чоловіки та 1 жінка) із 
злоякісними новоутвореннями анального каналу 
(шифр МКХ-10 С.21). Середній вік пацієнтів ста-
новив (63,3±1,2) років. Визначення вмісту вільної 
фракції гепарину у плазмі крові обстежених здій-
снювали фотоколориметричним методом на ФЕК 
56-М після попереднього його виділення електро-
форетичним шляхом за відповідною методикою 
(Б. В. Михайличенко, С. В. Видиборець (2000)). 
Дослідження вмісту вільних фракцій гістаміну (ВГ) 
і серотоніну (ВС) у плазмі крові обстежених здій-
снювали методом флуориметричного аналізу на 
аналізаторі “БИАН-130”-“БИАН-100” за методикою 
Б. В. Михайличенка, С. В. Видиборця (1999). 

Результати. До початку призначення лікуван-
ня у пацієнтів із анемією злоякісного новоутворен-
ня незалежно від перебігу при колоректальному 
раку мало місце достовірне збільшення показників 

вмісту вільних фракцій гепарину, гістаміну і серото-
ніну у плазмі крові (р<0,001), також порушувалося 
співвідношення ВГ:ВС порівняно із значеннями у 
групі контролю (р<0,05), що свідчило як про поси-
лене вивільнення гепарину, гістаміну і серотоніну 
із депо, так і про порушення процесів інактивації 
означених біологічно активних речовин. 

 Враховуючи виявлені вторинні порушення об-
міну серотоніну, гістаміну, гепарину, що проявля-
лись достовірним підвищенням їх вмісту у плазмі 
крові пацієнтів із анемією злоякісного новоутво-
рення при колоректальному раку, ми припустили 
можливість застосування у комплексі лікувальних 
заходів препарату, що здатен спричинювати анти-
гіпоксичну, мембраностабілізуючу, протинабрякову 
дію.

Висновки. Призначення до базисної терапії 
додатково аргініну глутамату, який спричинює як 
антигіпоксичну, так і мембраностабілізуючу дію, 
достовірно сприяє нормалізації вторинних мета-
болічних порушень обміну гістаміну, серотоніну і 
гепарину при анемії злоякісного новоутворення у 
пацієнтів із колоректальним раком. 

Ключові слова: колоректальний рак, анемія 
злоякісного новоутворення, вільний серотонін, 
вільний гепарин, вільний гістамін, плазма крові. 

Зв’язок роботи с науковими програмами, 
планами, темами. Наукова робота проводилась 
відповідно до наукової тематики кафедри гемато-
логії і трансфузіології Національного університету 
охорони здоров’я України імені П. Л. Шупика «Ви-
вчення закономірностей формування і удоскона-
лення методів діагностики, лікування, хронічних 
мієлопроліферативних, лімфопроліферативних 
захворювань і депресій кровотворення, оптиміза-
ція їх лікування та трансфузіологічного забезпе-
чення», № державної реєстрації 0115U002159.
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Вступ. Багаторічні дослідження причин ви-
никнення пухлин дозволили зробити висновок, що 
пухлинна прогресія є результатом втрати контр-
олю над клітинною реплікацією внаслідок мутації, 
після чого клітині властивий потенціал нестримної 
проліферації [1].

До тепер ведеться дискусія стосовно того, чи 
являються метаболічні зрушення первинним фак-
тором, що запускає канцерогенез, чи розпочаті 
внаслідок інших причин пухлинна трансформація 
клітин запускає патологічні варіанти клітинного 
обміну. Але факт суворої залежності пухлинних 
клітин від постачання АТФ внаслідок інтенсивного 
гліколізу залишається таким, що не підлягає сум-
ніву. Пухлинні клітини є метаболічно гетерогенни-
ми, тобто здатні змінювати обмін для адаптації 
до існування в умовах конкуренції за енергетичні 
речовини з клітинами нормального мікрооточен-
ня. Відомо, що різні типи пухлинних клітин можуть 
функціонувати за різними біоенергетичними меха-
нізмами, наприклад, гліколізом і фосфорилюван-
ням [2, 3]. Окрім глюкози, пухлинні клітини здатні 
метаболізувати альтернативні джерела енергії – 
жирні кислоти і амінокислоти. Механізми регулю-
вання означених процесів наразі ще не достатньо 
вивчені [4, 5]. 

Анемія є одним із частих ускладнень при 
онкологічних і захворюваннях. Вона виникає як 
внаслідок виникнення, розвитку і прогресування 
пухлинного процесу, так і цитостатичної і/або про-
меневої терапії, що застосовується для лікування 
онкологічних захворювань, наявності явищ гемо-
лізу, спленомегалії, геморагічного синдрому, ге-
модилюції, неефективного еритропоезу, каскаду 
порушень регулювання обміну заліза в організмі 
пацієнта, ключовою ланкою якого наразі вважають 
зміни синтезу гепсидину [6]. Такий вид анемії отри-
мав назву анемії злоякісного новоутворення (АЗН), 
а саму нозологічну форму даної анемії внесено до 
рубрикації Міжнародної класифікації хвороб (МКХ) 
під шифром D63.0. Вважають, що суттєвою лан-
кою в патогенезі АЗН є відсутність компенсатор-
ного збільшення швидкості продукції еритроцитів, 
а також негативний вплив на кістковий мозок (КМ) 
цитостатичних препаратів [7]. Однією із причин ви-
никнення АЗН є пухлинні захворювання колорек-
тальної ділянки кишечника [8-10]. 

Анемія супроводжується розвитком геміч-
ної гіпоксії, яка в свою чергу обумовлює широкий 
спектр метаболічних порушень, що властиві для 
типового патофізіологічного процесу – гіпоксії, зо-
крема надмірного вивільнення гістаміну, серото-
ніну, гепарину (обмін яких тісно пов’язаний) [11]. 
Активно вивільнюються інші речовини, що призво-
дять до оксидативного стресу. 

Система глутатіону при лікуванні онкологіч-
них хворих активно досліджується вже понад три 
десятиліття. Глутатіон (y-L-глутаміл-L-цистеїніл-
гліцин) є три пептидом, що міститься в живих 
організмах і виконує чисельні функції. Він існує 
у двох формах (відновленій – GSH) та окисленій 
(дисульфід глутатіону – GSSG) і міститься у всіх 
клітинних структурах. Найбільша його частка зна-
ходиться у цитоплазмі (85%), менша – (10-15%) 
у мітохондріях та плазматичному ретикулумі [12]. 
У ссавців основним резервуаром GSH є печінка, 
звідки він виділяється в значних кількостях у кров і 
жовч. Система глутатіону включає ще три фермен-
ти – глутатіонпероксидазу, глутатіонтрансферазу і 
глутатіонредуктазу. Вона є єдиною в організмі, що 
може бути задіяна в трьох лініях антиоксидантного 
захисту із чотирьох існуючих. Контроль внутріш-
ньоклітинного гомеостазу глутатіону є складним 
процесом, що відбувається за рахунок його синте-
зу, споживання й деградації. Клітинний GSH синте-
зується de novo з амінокислот глутамату, цистеїну, 
гліцину, відновлюється з GSSН глутатіонперокси-
дазою і поглинання клітиною екстрацелюлярного 
глутатіону. Найбільш здатною до реакції є окисле-
на форма глутатіону, що активує ферменти глута-
тіонової системи в цитозолі, мікросомах і мітохон-
дріях. Підвищені рівні GSH спостерігаються у бага-
тьох пухлинах, що робить їх більш резистентними 
до хіміотерапії [12]. GSH як антиоксидант завдяки 
наявності толової групи в цистеїновому залишку. 
Іншим варіантом дії GSH є безпосередня взаємо-
дія з активними формами кисню чи азоту. Окрім 
означеного GSH виступає як коф актор для різно-
манітних ензимів. 

Активні форми кисню – Н2О2, О2-, ОН- та інші, 
розглядаються як один із основних тригерів ініці-
ації та прогресування пухлинного процесу завдя-
ки їх здатності до промоції нестабільності геному 
й активації сигнальних шляхів. Синтез активних 
форм кисню є фізіологічним процесом для аероб-
них клітин. Дія ушкоджу вальних факторів на кліти-
ну супроводжується збільшенням їх продукції. Фізі-
ологічні рівні активних форм кисню є медіаторами 
важливих міжклітинних сигнальних шляхів. Над-
мірне утворення кисню призводить до ушкоджен-
ня клітини і її смерті. Оксидативний стрес відіграє 
роль у виникненні й прогресуванні злоякісних но-
воутворень, що дає підстави розглядати антиокси-
дантне лікування як профілактичний захід щодо їх 
виникнення. З іншого боку, прооксидантна терапія, 
хіміотерапевтичні засоби, іонізуюча радіація – ши-
роко застосовуються у клінічній практиці й ґрун-
тується на погляді, що додатковий оксидантний 
вплив має спричинювати колапс антиоксидантної 
системи і супроводжуватися загибеллю клітин. 
Проте, як засвідчують негативні результати такого 
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підходу до багатьох пухлин, зокрема тих, що ма-
ють надмірну експресію антиоксидантів, що в кін-
цевому результаті супроводжується розвитком до 
них резистентності [13]. Для запобігання такому 
явищу існує адаптивний механізм відповіді, що по-
лягає в компенсаторній відповіді антиоксидантних 
систем і досягненні окисно-відновного гомеостазу. 
Глутатіон відіграє важливу захисну роль щодо різ-
них форм клітинної загибелі, включаючи апоптоз, 
некроз, фероптоз, автографію. Метаболізм глутаті-
ону в пухлинних клітинах порушується. Рівень вну-
трішньоклітинного глутатіону в них значно вищий 
порівняно з нормальними клітинами. Продемон-
стровано кореляцію між підвищенням рівня вну-
трішньоклітинного глутатіону й резистентністю до 
прооксидантної хіміотерапії [12-13]. Активні форми 
кисню є промоутерами ініціації пухлинного проце-
су через індукцію мутагенезу і, можливо, активацію 
сигнальних шляхів, що є промоутерами проліфе-
рації, виживаності й стійкості ло стресових факто-
рів. З іншого боку, активні форми кисню стримують 
ріст пухлинних клітин, спричинюючи летальний 
оксидативний стрес. Таким чином, антиоксидан-
ти, у тому числі GSH, можуть відігравати подвійну 
роль через знешкодження активних форм кисню і/
або регуляцію окисно-відновних процесів. 

Окрім безпосереднього впливу на процеси де-
токсикації, GSH взаємодіє із чисельними сигналь-
ними шляхами – JNK1, MAPK, TRAF2-ASK1, p38, 
p53, Trx тощо. Варіанти їх взаємодії є достатньо 
вивченими, їх детальний опис наведено у чисель-
них публікаціях. 

Система глутатіону продовжує привертати 
увагу дослідників як потенційна мішень для пригні-
чення пухлинної прогресії та подолання резистент-
ності пухлин до хіміотерапевтичного лікування. 
Теоретичним обґрунтуванням стратегії для запобі-
гання злоякісним новоутворенням вважається за-
стосування антиоксидантів або стимуляція клітин-
ної антиоксидантної активності. Проте результати 
експериментальних досліджень даного питання 
є неоднозначними. Встановлено, що підвищен-
ня рівня глутатіону асоційоване з проліферацією 
як нормальних, так і злоякісних клітин, тому нами 
було обрано інший препарат, що спричинює як ан-
тигіпоксичну, так і мембраностабілізуючу дію – ар-
гініну глутамат.

Мета дослідження – підвищити ефективність 
лікування АЗН при колоректальному раку (КРР) із 
застосуванням патогенетично обґрунтованої ко-
рекції порушень, виявлених на підставі комплек-
сного дослідження біохімічних показників у плазмі 
крові пацієнтів. 

Матеріал та методи дослідження. Дане клі-
нічне дослідження було проведено на базі Кому-
нального закладу Київської обласної ради «Ки-

ївський обласний онкологічний диспансер» (КЗ 
КОР КООД), що згідно договору є клінічною базою 
кафедри гематології і трансфузіології Національ-
ного університету охорони здоров’я України імені 
П.Л. Шупика. Обстежені пацієнти лікувалися у від-
діленнях онкохірургії, хіміотерапії, гематології да-
ного закладу. 

Дослідження проведене відповідно до осно-
вних біоетичних норм Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення науково-медичних досліджень 
із поправками (2000, з поправками 2008), Уні-
версальної декларації з біоетики та прав людини 
(1997), Конвенції Ради Європи з прав людини та 
біомедицини (1997). 

Матеріалом для дослідження служила плазма 
крові 445 пацієнтів (228 чоловіків і 217 жінок), се-
ред яких обстежено 53 пацієнти (31 жінка і 22 чоло-
віків) із ЗДА, вони склали першу (І) групу спостере-
ження та 392 пацієнтів (206 чоловіків (52,55%) та 
186 жінок (47,45 %)) із колоректальним раком, пе-
ребіг основного захворювання у яких обтяжувався 
АЗН (друга (ІІ) група спостереження. Серед пацієн-
тів, що склали другу (ІІ) групу спостереження було 
222 осіб (119 чоловіків та 103 жінки) із злоякісними 
новоутвореннями ободової кишки (шифр МКХ-10 
International Classification of Diseases (ICD) under 
the code С.18), 29 осіб (16 чоловіків та 13 жінок) із 
злоякісними новоутвореннями ректосигмоідально-
го відділу (шифр МКХ-10 С.19), 138 осіб (82 чоло-
віків та 56 жінок) із злоякісними новоутвореннями 
прямої кишки (шифр МКХ-10 С.20), та 3 пацієнти 
(2 чоловіки та 1 жінка) із злоякісними новоутворен-
нями анального каналу (шифр МКХ-10 С.21). Вік 
обстежених від 22 до 79 років. Середній вік пацієн-
тів становив (63,3 ± 1,2) років. У обстежених паці-
єнтів при надходженні до стаціонару був наявний 
анемічний синдром. Наявність колоректального 
раку ІІІ-ІV стадії за С.E. Dukes (1956) було визна-
чено гістохімічно. Усі пацієнти обстежені до почат-
ку призначення будь-якого лікування.

Ступінь тяжкості перебігу анемії визначали за 
критеріями запропонованими Національним інсти-
тутом раку (США) і виділяли: легкий ступінь ане-
мії – гемоглобін 10 – 12 г/дл; середньо тяжкий – 8 – 
10 г/дл; тяжкий – 6,5 – 8 г/дл; такий, що загрожує 
життю – нижче 6,5 г/дл [7]. Серед пацієнтів із ЗДА 
легкий ступінь тяжкості перебігу діагностували у 
19 осіб, середній - у 15, тяжкий - у 11, такий, що 
загрожує життю – у 8. Легкий ступінь тяжкості пе-
ребігу АЗН при КРР діагностували у 172 хворих (92 
чоловіків і 80 жінок), середній - у 114 хворих (66 чо-
ловіків і 48 жінок), тяжкий - у 78 осіб (32 чоловіків і 
48 жінок) та такий, що загрожує життю - у 28 хворих 
(16 чоловіків і 12 жінок). Контрольну групу склали 
50 первинних донорів крові, які не мали в анамнезі 
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вказівок на онкологічні чи хронічні запальні захво-
рювання.

Визначення вмісту вільної фракції гепарину 
(ВГН) у плазмі крові обстежених здійснювали фо-
токолориметричним методом на ФЕК 56-М після 
попереднього його виділення електрофоретич-
ним шляхом за відповідною методикою [14]. До-
слідження вмісту вільних фракцій гістаміну (ВГ) 
і серотоніну (ВС) у плазмі крові обстежених здій-
снювали методом флюориметричного аналізу на 
аналізаторі “БИАН-130”-“БИАН-100” за методикою 
Б. В. Михайличенка, С. В. Видиборця (1999) [15].

Пацієнти із легким і середньотяжким пере-
бігом анемії (n=286) отримували базисну терапію 
препаратами заліза внутрішньовенно під контр-
олем показників периферичної крові; пацієнти з 
тяжким перебігом АЗН (n=78) отримували підшкір-
но, окрім внутрішньовенного введення препаратів 
заліза, препарат еритропоетину і пацієнти з анемі-
єю, що загрожувала життю (n=28), окрім препара-
тів заліза і еритропоетину отримували трансфузії 
еритроцитів. Частина пацієнтів (ІІА група спосте-
реження) із АЗН при КРР залежно від терапії, до 
якої окрім базисної терапії додатково отримували 
препарат аргініну глутамат, що є добре відомий і 
зарекомендував себе як гепатопротектор, що є 
позитивним у даній клінічній ситуації, і завдяки 
своєму складу, спричинює як антигіпоксичну, так і 
мембраностабілізуючу дію. Статистичну обробку 
отриманих результатів прово-
дили за допомогою методів ва-
ріаційної статистики з викорис-
танням комп’ютерної програми 
Microsoft Excel XP. 

Результати дослідження 
та їх обговорення. Дані щодо 
показників вмісту ВГН, ВГ, ВС у 
плазмі крові первинних донорів 
крові (контрольна група) наве-
дено в табл. 1. 

Отримані дані біохімічних 
параметрів крові щодо вмісту 
ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові пер-
винних донорів нами викорис-
товувалися як контрольні, при 
проведенні порівняльного ана-
лізу.

Біохімічні показники вмісту 
ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові до 
початку призначення лікування 
хворих на КРР із АЗН легкого 
ступеню важкості перебігу на-
водимо в табл. 2.

Як видно із табл. 2, до по-
чатку призначення лікування 
у пацієнтів із АЗН легкого пе-

ребігу при КРР мало місце достовірне збільшен-
ня показників вмісту вільного гепарину (ВГП), ВГ, 
ВС у плазмі крові (р<0,001), також порушувалося 
співвідношення ВГ:ВС порівняно із значеннями у 
групі контролю (р<0,05), що свідчило як про поси-
лене вивільнення гепарину, гістаміну і серотоніну 
із депо, так і про порушення процесів інактивації 
означених біологічно активних речовин. 

Біохімічні показники вмісту ВГН, ВГ, ВС у плаз-
мі крові до початку призначення лікування хворих 
на КРР із АЗН середнього ступеню важкості пере-
бігу наводимо в табл. 3.

Як видно із даних табл. 3, у хворих на КРР із 
середнім ступенем тяжкості перебігу АЗН мали 
місце більш суттєві порушення вмісту в плазмі кро-
ві речовин, що вивчалися, порівняно із пацієнтами 
з легким ступенем важкості перебігу анемії. 

Біохімічні показники вмісту ВГН, ВГ, ВС у плаз-
мі крові до початку призначення лікування хворих 
на КРР із АЗН важкого ступеню перебігу наводимо 
в табл. 4.

Як видно із табл. 4, до початку призначення 
лікування у пацієнтів із АЗН важкого перебігу при 
КРР мало місце достовірне збільшення показни-
ків вмісту ВГП, ВГ, ВС у плазмі крові порівняно із 
контрольною групою і хворими із АЗН легкого і 
середнього ступеню важкості, а також порушува-
лося співвідношення ВГ:ВС (р<0,001), що могло 
свідчити про більш глибокі порушення вивільнення 

Таблиця 1 – Вміст ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові здорових осіб (М±m)
Вивчений
показник,  

одиниця виміру

Всього
(n=50)

Чоловіки
(n=29)

Жінки
(n=21)

Достовірність
різниці (р)

Вміст ВГН, (мкг/г) 21,28±0,51 21,41±0,75 20,96±1,15 р>0,1
Вміст ВГ, (нмоль/г) 1,45±0,14 1,45±0,16 1,46±0,30 р>0,1
Вміст ВС, (нмоль/г) 0,59±0,05 0,59±0,09 0,57±0,07 р>0,1
Коефіцієнт ВГ : ВС 2,78±0,25 2,79±0,30 2,76±0,49 р>0,1

Примітка: р – достовірність різниці між показниками залежно від статі.

Таблиця 2 – Вміст ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові хворих із АЗН при КРР (лег-
кий перебіг) та визначення коефіцієнтів їхнього співвідношення у період 
до призначення лікування (М±m)

Вивчений
показник,  
од. виміру

Всього
(n=172)

Чоловіки
(n=92)

Жінки
(n=80)

Достовір-
ність

різниці (р)

Вміст ВГН, (мкг/г) 26,04±0,35 26,17±0,61 26,09±0,41 р1>0,1
р2<0,001

Вміст ВГ, 
(нмоль/г)  3,24±0,77 3,35±0,39 3,17±0,52 р1>0,1

р2 <0,001
Вміст ВС, 
(нмоль/г)  1,59±0,04 1,65±0,23 1,54±0,08 р1>0,1

р2<0,001

Коефіцієнт ВГ:ВС 2,04±0,03 2,03±0,08 2,06±0,07 р1>0,1
р2<0,001 

Примітки: р1 – достовірність різниці між показниками залежно від статі; р2 – 
достовірність різниці між показниками порівняно із контрольною групою.
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гепарину, гістаміну і серотоніну із депо, і про по-
рушення процесів інактивації означених біологічно 
активних речовин. 

Біохімічні показники вмісту ВГН, ВГ, ВС у плаз-
мі крові до початку призначення лікування хворих 
на КРР із АЗН, перебіг якої загрожував життю, на-
водимо в табл. 5.

Як видно із табл. 5, до по-
чатку призначення лікування у 
пацієнтів із АЗН важкого пере-
бігу, що загрожував життю при 
КРР, мало місце достовірне 
збільшення показників вмісту 
ВГП, ВГ, ВС у плазмі крові по-
рівняно із контрольною гру-
пою і хворими із АЗН легкого, 
середнього і важкого ступеню 
важкості, а також порушува-
лося співвідношення ВГ:ВС 
(р<0,001), що могло свідчити 
про більш глибокі порушення як 
вивільнення гепарину, гістаміну 
і серотоніну із депо, так і про 
порушення процесів інактивації 
означених біологічно активних 
речовин. Звертає увагу факт, 
що коефіцієнт співвідношен-
ня ВГ:ВС у даної групи хворих 
зменшувався, порівняно із його 
значеннями у пацієнтів із важ-
ким перебігом. 

Гіпоксія є типовим патоло-
гічним станом, що завжди су-
проводжує анемічний синдром. 
Звісно, що правомірним буде 
припущення про важливе зна-
чення патофізіологічних зру-
шень вмісту в плазмі крові гіс-
таміну, серотоніну і гепарину у 
пацієнтів із колоректальним ра-
ком, що супроводжується роз-
витком анемії злоякісного ново-
утворення. Особливе значення, 
на наш погляд, має приділятися 
корекції виявлених вторинних 
метаболічних порушень на ета-
пі підготовки пацієнтів до по-
слідуючого лікування. Оскільки 
така корекція має бути окремим 
етапом лікування пацієнта. 

Наразі основними метода-
ми лікування анемії при онколо-
гічних захворюваннях, зокрема 
тієї, що обумовлена хіміотера-
пією, є трансфузії середовищ, 
що містять еритроцити і/або 

призначення препаратів еритропоетину, що стиму-
люють еритропоез у комбінуванні (чи без) з пре-
паратами заліза для парентерального (довенного) 
введення. 

Враховуючи все вищезазначене, цілком оче-
видні причини, а саме - виявлені нами вторинні по-
рушення обміну серотоніну, гістаміну, гепарину, що 

Таблиця 3 – Вміст ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові хворих із АЗН (середній сту-
пінь важкості перебігу) при КРР та визначення коефіцієнтів їхнього спів-
відношення у період до призначення лікування (М±m)

Вивчений
показник,  
од. виміру

Всього
(n=114)

Чоловіки
(n=66)

Жінки
(n=48)

Достовір-
ність

різниці (р)

Вміст ВГН, (мкг/г) 28,69±0,39 28,17±0,61 28,74±0,41
р1>0,1

р2<0,001
р3<0,001

Вміст ВГ, (нмоль/г)  3,84±0,75 3,85±0,64 3,83±0,52
р1>0,1

р2 <0,001
р3<0,001

Вміст ВС, (нмоль/г)  1,68±0,02 1,75±0,21 1,59±0,07
р1>0,1

р2<0,001
р3<0,001

Коефіцієнт ВГ:ВС 2,29±0,04 2,20±0,08 2,41±0,07
р1>0,1

р2<0,001
р3<0,001 

Примітки: р1 – достовірність різниці між показниками залежно від статі; р2 – 
достовірність різниці між показниками порівняно із контрольною групою; р3 – 
достовірність різниці між показниками порівняно із групою пацієнтів, у яких був 
легкий перебіг АЗН.

Таблиця 4 – Вміст ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові хворих із АЗН (важкий пере-
біг) при КРР та визначення коефіцієнтів їхнього співвідношення у період 
до призначення лікування (М±m)

Вивчений
показник,  
од. виміру

Всього
(n=78)

Чоловіки
(n=32)

Жінки
(n=46)

Достовір-
ність

різниці (р)

Вміст ВГН, (мкг/г) 36,49±0,37 37,01±0,64 36,14±0,15

р1>0,1
р2<0,001
р3<0,001
р4<0,001

Вміст ВГ, (нмоль/г)  5,11±0,15 5,15±0,64 5,03±0,51

р1>0,1
р2 <0,001
р3<0,001
р4<0,001

Вміст ВС, (нмоль/г)  1,64±0,02 1,71±0,11 1,51±0,08

р1>0,1
р2<0,001
р3<0,001
р4<0,001

Коефіцієнт ВГ:ВС 3,11±0,08 3,01±0,05 3,33±0,09

р1>0,1
р2<0,001
р3<0,001 
р4<0,001

Примітки: р1 – достовірність різниці між показниками залежно від статі; р2 
– достовірність різниці між показниками порівняно із контрольною групою; р3 
– достовірність різниці між показниками порівняно із групою пацієнтів, у яких 
був легкий перебіг АЗН; р4 – достовірність різниці між показниками порівняно із 
групою пацієнтів, у яких був перебіг АЗН середнього ступеню важкості.
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проявлялись достовірним підвищенням 
їх вмісту у плазмі крові пацієнтів із АЗН 
при КРР, ми припустили необхідність за-
стосування у комплексі лікувальних за-
ходів препарату, що здатен спричинюва-
ти антигіпоксичну, мембраностабілізую-
чу, протинабрякову дію. Оскільки таких 
робіт у доступній нам науковій літературі 
ми не зустріли, було вирішено на підста-
ві уточнення стану обміну серотоніну, гіс-
таміну, гепарину у плазмі крові пацієнтів 
із АЗН при КРР, підвищити ефективність 
їх лікування шляхом удосконалення схе-
ми медикаментозної терапії. 

Як ми зазначали вище, всі пацієнти 
із АЗН при КРР були розподілені на дві 
підгрупи залежно від включення до ба-
зисної терапії додатково аргініну глута-
мату, який спричинює як антигіпоксичну, 
так і мембраностабілізуючу дію. Було 
сформовано групу пацієнтів, які отриму-
вали означений препарат (ІІА, (n=180, 
чоловіків 98 осіб і жінок - 82) і група па-
цієнтів, які отримували тільки базисну 
терапію (ІІБ, (n=212, чоловіків 108 осіб і 
жінок - 104).

Результати дослідження ефектив-
ності застосування препарату аргініну 
глутамат у терапії пацієнтів із АЗН при 
КРР на етапі підготовки до подальшого 
лікування наводимо у табл. 6. 

Як видно із табл. 6, у пацієнтів ІІА 
групи після включення до супровідної 
терапії аргініну глутамату, який призна-
чали на початку лікування по 0,25 г вну-
трішньо, тричі на день після прийому їжі, 
впродовж 14 днів, через 2 тижні досто-
вірно зменшувалися показники ВГН, ВГ, 
ВС у плазмі крові (р<0,05), нормалізу-
валося співвідношення ВГ: ВС у плазмі 
крові (р<0,05), що було непрямим свід-
ченням зменшення виразності інтокси-
каційного синдрому у пацієнтів ІІА групи. 

Останнім часом увага дослідників 
прикута до проблеми нових аспектів у 
розвитку анемічного синдрому при за-
хворюваннях, що супроводжуються хро-
нічним запаленням і злоякісних новоут-
вореннях [16-19]. Вивчаються питання 
вторинних метаболічних порушень при 
різних захворюваннях, що поєднують-
ся із АЗН, зокрема особливості гліколі-
тичних процесів, оскільки стало відомо, 
що для пухлинних клітин властиві зміни 
енергетичного, білкового, вуглеводного 
і жирового обміну [3-5]. Досліджуються 

Таблиця 5 – Вміст ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові хворих із АЗН 
(важкий перебіг, що загрожував життю) при КРР та визначення 
коефіцієнтів їхнього співвідношення у період до призначення 
лікування (М±m)

Вивчений
показник, 
од. виміру

Всього
(n=28)

Чоловіки
(n=16)

Жінки
(n=12)

Достовір-
ність

різниці 
(р)

Вміст ВГН, 
(мкг/г) 41,03±1,31 39,97±1,69 42,19±2,43

р1>0,1
р2 <0,001
р3<0,001
р4<0,001
р5<0,001

Вміст ВГ, 
(нмоль/г)  5,46±0,48 5,45±0,39 5,47±0,59

р1>0,1
р2 <0,001
р3<0,001
р4<0,001
р5<0,001

Вміст ВС, 
(нмоль/г)  2,49±0,19 2,45±0,29 2,44±0,07

р1>0,1
р2 <0,001
р3<0,001
р4<0,001
р5<0,001

Коефіцієнт 
ВГ:ВС 2,19±0,07 2,22±0,05 2,24±0,08

р1>0,1
р2 <0,001
р3<0,001
р4<0,001
р5<0,001

Примітки: р1 – достовірність різниці між показниками залежно від 
статі; р2 – достовірність різниці між показниками порівняно із контр-
ольною групою; р3 – достовірність різниці між показниками порівня-
но із групою пацієнтів, у яких був легкий перебіг АЗН; р4 – достовір-
ність різниці між показниками порівняно із групою пацієнтів, у яких 
був перебіг АЗН середнього ступеню важкості; р5 – достовірність 
різниці між показниками порівняно із групою пацієнтів, у яких був 
важкий перебіг АЗН.

Таблиця 6 – Вміст ВГН, ВГ, ВС у плазмі крові хворих на АЗН 
при КРР після проведеного лікування із застосуванням глута-
мату аргініну (М±m)

Вивчений
показник,  
од. виміру

Пацієнти  
ІА групи
(n=180)

Пацієнти  
ІБ групи
(n=212)

Достовірність
різниці (р)

Вміст ВГН, 
(мкг/г) 23,54±0,51 27,83±0,51

р1>0,1
р2<0,001
р3<0,05

Вміст ВГ, 
(нмоль/г) 1,74±0,18 2,84±0,38

р1>0,1
р2 <0,001
р3<0,01

Вміст ВС, 
(нмоль/г) 1,21±0,10 1,45±0,11

р1>0,1
р2<0,001
р3<0,05

Коефіцієнт 
ВГ: ВС 1,43±0,04 1,96±0,05

р1>0,1
р2<0,001
р3<0,05

Примітки: р1 – достовірність різниці між показниками залежно 
від статі; р2 – достовірність різниці між показниками порівняно із 
контрольною групою; р3 – достовірність різниці між показниками 
ІІА і ІІБ груп пацієнтів.

146



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Клінічна медицина

особливості змін периферичної крові і обміну за-
ліза при АЗН [20, 21]. Продемонстрована роль 
феритину і трансферину як білків гострої фази і 
неможливість використання їх показників при ди-
ференційній діагностиці АЗН і залізодефіцитної 
анемії [20, 22]. 

Наразі основними методами лікування ане-
мічного синдрому при захворюваннях, що супро-
воджуються хронічним запаленням і злоякісних 
новоутвореннях є призначення препаратів заліза 
для парентерального (довенного) введення, пре-
паратів еритропоетину, трансфузій середовищ, що 
містять еритроцити [23, 24]. Враховуючи патофізі-
ологічні зсуви у пацієнтів із злоякісними новоутво-
реннями, особливо фактів активації процесів окси-
дативного стресу, біологічно активних речовин, що 
відіграють негативну роль у формуванні синдрому 
ендогенної інтоксикації при означених захворю-
ваннях – цілком очевидною є потреба у розроб-
ці додаткових технологій лікування лікарськими 
препаратами, що спричинюють антигіпоксичну та 
мембраностабілізуючу дію. 

Впроваджена авторами дослідження в практи-
ку технологія лікування пацієнтів із анемією зло-
якісного новоутворення при колоректальному раку 
полягає у додатковому призначенні до базисної те-
рапії препарату аргініну глутамату, що спричинює 
як антигіпоксичну, так і мембраностабілізуючу дію 

достовірно сприяє нормалізації вторинних метабо-
лічних порушень обміну гістаміну, серотоніну і ге-
парину, достовірно покращує результати і, на наш 
погляд, має добру перспективу.

Висновки
1. Анемія злоякісного новоутворення при 

колоректальному раку супроводжується 
достовірним збільшенням вмісту вільних 
фракцій гепарину, гістаміну, серотоніну та 
показника співвідношення вмісту вільного 
гістаміну до серотоніну в плазмі крові (р 
<0,05). 

2. Призначення до базисної терапії препа-
рату аргініну глутамату, що спричинює ан-
тигіпоксичну, мембраностабілізуючу дію, 
достовірно сприяє нормалізації вторинних 
метаболічних порушень обміну гістаміну, 
серотоніну і гепарину у пацієнтів із анемі-
єю злоякісного новоутворення при коло-
ректальному раку (р <0,05). 

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується подальше дослідження особливостей вто-
ринних метаболічних порушень у пацієнтів із ане-
мією злоякісного новоутворення при колоректаль-
ному раку на різних стадіях перебігу захворювання 
для оптимізації лікувальної тактики та своєчасної 
корекції виявлених зсувів. 
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УДК 616-006+34:577.2
ОПТИМИЗАЦИЯ ДИАГНОсТИКИ ВТОРИЧНЫХ МЕТАБОЛИЧЕсКИХ НАРУшЕНИЙ 
И ЛЕЧЕБНОЙ ТАКТИКИ У ПАЦИЕНТОВ с АНЕМИЕЙ ЗЛОКАЧЕсТВЕННОГО 
НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИ КОЛОРЕКТАЛЬНОМ РАКЕ 
Андрияка А. А.
Резюме. Цель. Оптимизировать лечебную тактику у пациентов с анемией злокачественного новоо-

бразования при колоректальном раке с учетом вторичных метаболических нарушений. 
Материал и методы. Материалом для исследования служила плазма крови 445 пациентов (228 

мужчин и 217 женщин), среди которых обследовано 53 пациента (22 мужчины и 31 женщины) с же-
лезодефицитной анемией, они составили первую (І) группу наблюдения и 392 пациента (206 мужчин 
(52,55%) и 186 женщин (47,45 %)) с колоректальным раком, течение основного заболевания у которых 
сопровождалось анемией злокачественного новообразования (вторая (ІІ) группа. Среди пациентов, ко-
торые составили вторую (ІІ) группу было 222 лиц (119 мужчин и 103 женщины) со злокачественными 
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новообразованиями ободочной кишки (шифр МКХ-10 International Classification of Diseases (ICD) under 
the code С.18), 29 лиц (16 мужчин и 13 женщин) со злокачественными новообразованиями ректосигмо-
идального отдела (шифр МКХ-10 С.19), 138 пациентов (82 мужчин и 56 женщин) со злокачественными 
новообразованиями прямой кишки (шифр МКХ-10 С.20), и 3 пациента (2 мужчин и 1 женщина) со зло-
качественными новообразованиями анального канала (шифр МКХ-10 С.21). Средний возраст пациен-
тов составлял (63,3±1,2) лет. Определение содержания свободной фракции гепарина в плазме крови 
осуществляли фотоколориметрическим методом на ФЕК 56-М после предварительного его выделе-
ния электрофоретическим путем по соответствующей методике (Б. В. Михайличенко, С. В. Выдыборец 
(2000)). Исследование содержания свободных фракций гистамина (СГ) и серотонина (СС) в плазме 
крови осуществляли методом флуориметрического анализа на анализаторе “БИАН-130”-“БИАН-100” по 
методике Б. В. Михайличенка, С. В. Выдыборца (1999). 

Результаты. До начала лечения у пациентов с анемией злокачественного новообразования не-
зависимо от течения при колоректальном раке имело место достоверное увеличение показателей со-
держания свободных фракций гепарина, гистамина и серотонина в плазме крови (р<0,001), также нару-
шалось соотношение СГ:СС по сравнению со значениями в группе контроля (р<0,05), что свидетельст-
вовало как об усиленном высвобождении гепарина, гистамина и серотонина из депо, так и нарушении 
процессов инактивации изученных биологически активных веществ. 

 Учитывая выявленные вторичные нарушения обмена серотонина, гистамина, гепарина, что про-
являлось достоверным повышением их содержания в плазме крови пациентов с анемией злокачест-
венного новообразования при колоректальном раке,  предположили необходимость применения в ком-
плексе лечебных мероприятий препарата, с антигипоксическим, мембраностабилизирующим, противо-
отечным действием.

Выводы. Назначение дополнительно к базисной терапии аргинина глутамата, который действует 
как антигипоксант, мембраностабилизатор достоверно нормализует вторичные метаболические нару-
шения содержания гистамина, серотонина и гепарина в плазме крови при анемии злокачественного 
новообразования у пациентов с колоректальным раком. 

Ключевые слова: колоректальный рак, анемия злокачественного новообразования, свободный 
серотонин, свободный гепарин, свободный гистамин, плазма крови. 

UDC: 616-006+34:577.2
Optimization of Diagnosis of Secondary Metabolic Disorders and Treatment Tactics 
in Patients with Malignant Neoplasm Anemia in Colorectal Cancer 
Andriiaka A. O. 
Abstract. The purpose of the study was to study the content of free fraction of heparin, histamine and se-

rotonin in plasma of peripheral venous blood of patients with malignant neoplasm anemia in colorectal cancer, 
depending on the severity of anemia. 

Materials and methods. The material for the study was the blood plasma of 445 patients (228 men and 
217 women). Among them, 53 patients (31 women and 22 men) with iron deficiency anemia were examined 
and included in the first observation group (І) and 392 patients (206 men (52.55 %) and 186 women (47.45 %)) 
with colorectal cancer whose course of the underlying disease was burdened with malignant neoplasm anemia 
(ICD-10 code: D63.0) were included in the second observation group (II). Among the patients in the second (II) 
observation group, there were 222 individuals (119 men and 103 women) with malignant neoplasms of the co-
lon (ICD-10 code: С.18), 29 individuals (16 men and 13 women) with malignant neoplasms of the rectosigmoid 
junction (ICD-10 code: C.19), 138 individuals (82 men and 56 women) with malignant neoplasms of the rectum 
(code ICD-10 C.20) and 3 patients (2 men and 1 woman) with malignant neoplasms of the anus (ICD-10 code: 
C.21). The mean age of the patients was 63.3 ± 1.2 years old. The plasma level of free fraction of heparin of 
the examined patients was determined using the photocolorimetric method on photoelectric colorimeter 56-M 
after its preliminary isolation by electrophoretic method according to the appropriate procedure (B. V. Mykhai-
lychenko, S. V. Vydyborets (2000)). The plasma level of free histamine and serotonin of the examined patients 
was studied using the method of fluorometric analysis on the analyzer “BIAN-130”-“BIAN-100” according to the 
procedure of B. V. Mykhailychenko, S. V. Vydyborets (1999). 

Results and discussion. It was found that prior to the initiation of treatment in patients with malignant neo-
plasm anemia, regardless of the course of colorectal cancer, there was a significant increase in the plasma 
level of free fraction of heparin, histamine, serotonin (p < 0.001); the ratio of free histamine to free serotonin 
was also changed in comparison with the values in the control group (p < 0.05), which indicated both an in-
creased release of heparin, histamine and serotonin from the depot, and an impaired inactivation processes of 
these biologically active substances. 
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 Considering all of the above and the quite obvious reasons, namely, the secondary metabolic disorders 
of serotonin, histamine, heparin which manifested by a significant increase in their plasma level of patients 
with malignant neoplasm anemia in colorectal cancer, we suggested the need to use a medicinal product in a 
complex of therapeutic measures which can cause antihypoxic, membrane stabilizing and anti-edema action.

Conclusion. Malignant neoplasm anemia in colorectal cancer is accompanied by significant changes in 
the metabolism of biologically active substances – free fraction of heparin, histamine, serotonin, and the ratio 
of free histamine to serotonin. It was correctly concluded that in addition to the baseline therapy the adminis-
tration of arginine glutamate which causes both antihypoxic and membrane-stabilizing action, reliably contrib-
utes to the normalization of secondary metabolic disorders of histamine, serotonin and heparin metabolism in 
malignant neoplasm anemia in patients with colorectal cancer. 

Keywords: colorectal cancer, anemia in neoplastic disease, free histamine, free serotonin, free heparin, 
blood plasma. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОДЕРЖАНИЯ 2,3-ДИФОСФОГЛИЦЕРАТА 
В ЭРИТРОЦИТАХ ПАЦИЕНТОВ С АНЕМИЕЙ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОГО 

НОВООБРАЗОВАНИЯ ПРИ РАКЕ МОЧЕПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Национальный университет охраны здоровья Украины имени П. Л. шупика,  

Киев, Украина

Цель исследования – изучить содержание 
2,3-дифосфоглицерата в эритроцитах перифери-
ческой венозной крови пациентов с анемией зло-
качественного новообразования при уротелиаль-
ном раке мочевого пузыря и раке предстательной 
железы в зависимости от степени тяжести анемии, 
оценить возможное диагностическое и прогности-
ческое значенние изученного показателя. 

Материалы и методы. Обследовано 96 па-
циентов (64 мужчин и 32 женщины) с уротелиаль-
ным раком мочевого пузыря, среди которых было 
39 пациентов (28 мужчин и 11 женщин), течение 
основного заболевания у которых не сопровожда-
лось наличием анемии; 57 пациентов (36 мужчин 
и 21 женщин), течение основного заболевания у 
которых было отягощено анемией злокачествен-
ного новообразования; 48 мужчин с раком пред-
стательной железы, у которых течение болезни не 
было осложнено анемией злокачественного ново-
образования (19 мужчин); 29 мужчин, у которых 
диагностировали анемию злокачественного но-
вообразования. Возраст обследованных от 22 до 
79 лет. Все пациенты были обследованы после ве-
рификации диагноза и до начала какого-либо ле-
чения. Содержание 2,3-дифосфоглицерата в эри-
троцитах периферической венозной крови опреде-
ляли по методике И. С. Лугановой, М. Н. Блинова 
(1975). 

Результаты. Изучено содержание 2,3-ди-
фосфоглицерата в эритроцитах периферической 
венозной крови пациентов с анемией злокачест-
венного новообразования вследствие уротелиаль-
ного рака мочевого пузыря и рака предстательной 
железы. Установлено, что анемия злокачественно-
го новообразования у пациентов с уротелиальным 
раком мочевого пузыря и раком предстательной 
железы сопровождается увеличением изученного 
показателя (p <0,05). В статье обсуждаются воз-
можные причины и патогенетические механизмы 
выявленных изменений. 

Выводы. У пациентов с уротелиальным раком 
мочевого пузыря и раком предстательной железы 
происходит разбалансирование энергетического 
обмена в эритроцитах, что проявляется увеличе-
нием показателя содержания 2,3-ДФГ. 

Ключевые слова: 2,3-дифосфоглицерат, эри-
троциты, анемия злокачественного новообразова-
ния, рак, мочевой пузырь, предстательная железа. 

связь работы с научными программами, 
планами, темами. Научная работа проведена 
в рамках НИР кафедры гематологии и трансфу-
зиологии Национального университета охраны 
здоровья Украины имени П.Л. Шупика «Изучение 
закономерностей формирования и усовершенст-
вования методов диагностики, лечения хрониче-
ских миелопролиферативных, лимфопролифера-
тивных заболеваний и депрессий кроветворения, 
оптимизация их лечения и трансфузиологического 
обеспечения», № гос. регистрации 0115U002159. 

Введение. Ежегодно в мире онкологические 
заболевания диагностируют у более 6 млн людей, 
из них более 4 млн умирают от указанных забо-
леваний, что составляет приблизительно 10% от 
общей смертности в человеческой популяции [1]. 
Показатель онкологической заболеваемости в по-
следние годы в Украине, как и во всем мире, ха-
рактеризуется постепенным увеличением, число 
впервые выявленных пациентов составляет 304-
308 на 100 тыс. жителей. 

 Рак мочевого пузыря (РМП) среди онколо-
гических заболеваний мочевыделительной сис-
темы занимает второе место в мире после рака 
предстательной железы (РПЖ) [1, 2]. В США РПЖ 
занимает лидирующие позиции среди всех ново-
образований у мужчин [3, 4, 5]. Высокая заболе-
ваемость РПЗ среди мужчин стран Карибского 
бассейна, Западной Африки, Западной Америки - 
79,8; 61,8 и 60,1 на 100 тыс. населения соответ-
ственно. Низкую заболеваемость РПЗ отмечают в 
разных регионах Юго-Восточной и Юго-Западной 
Азии (10,5 и 4,5 на 100 тыс. населения соответст-
венно). В странах Европы ежегодно регистрируют 
более 85 тыс. новых случаев РПЗ, что составля-
ет приблизительно 11-12% всех злокачественных 
образований у мужчин [2, 6, 7].

Течение РМП и РПЖ может сочетаться с анеми-
ей, которая может быть самостоятельным заболе-
ванием или возникать как осложнение. Угнетение 
крветворения обычно возникает на поздних ста-
диях онкоурологических заболеваний, особенно 
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в терминальной стадии РПЖ из-за метастазов в 
кости и применения лучевой терапии. В послед-
нее время значительно изменились представле-
ния о патогенезе анемии при заболеваниях опу-
холевого генеза, и лечебная тактика. Основными 
моментами в патогенезе анемии при опухолях 
считают: прогрессирование опухолевого процес-
са, наличие оксидативного стресса и увеличение 
содержания цитокиновых факторов, угнетающих 
процессы пролиферации клеток-предшественниц 
миелопоэза в костном мозге, явлений гемолиза, 
спленомегалии, геморрагического синдрома, ге-
модилюции, неэффективного эритропоэза, воз-
никновение функционального дефицита железа, 
каскада нарушений регуляции обмена железа в 
организме пациента, ключевым звеном в котором 
считают изменения синтеза гепсидина [8, 9]. По-
лучены новые обнадеживающие факты коррекции 
глубоко выраженого анемического синдрома у па-
циентов старших возрастных групп, для которых 
свойственно наличие коморбидности, которая, в 
свою очередь, затрудняет определение его основ-
ного патогенетического механизма.

Показано, что при дефиците железа, нару-
шается функциональное состояние эритроцитов 
периферической крови, происходит изменение ак-
тивности ряда ферментов, что приводит к различ-
ным метаболическим нарушениям [10]. Известно, 
что для опухолевых клеток характерно более ин-
тенсивное течение метаболических процессов [11, 
12]. Гликолитический путь окисления глюкозы яв-
ляется главным поставщиком энергии в клетках. 
Интенсивность гликолитических реакций в эри-
троцитах зависит от активности ряда ферментов, 
прежде всего пусковых, как например, 2,3-дифос-
фоглицериновая кислота (2,3-ФДГ). 2,3-ФДГ счи-
тают универсальным маркером гипоксических со-
стояний [13, 14]. Несмотря на фундаментальную 
значимость данного вещества, остаются недоста-
точно изученными метаболические процессы с ее 
участием в эритроцитах периферической крови 
при анемии злокачественного новообразования 
(АЗН) у пациентов с опухолями мочеполовой сис-
темы, что и побудило к проведению соответствую-
щих исследований. 

Цель исследования – изучить содержание 
2,3-ФДГ в эритроцитах периферической венозной 
крови у пациентов с АЗН при РМП и РПЖ в за-
висимости от степени тяжести анемии, оценить 
возможное диагностическое и прогностическое 
значение изучаемого показателя.

Материалы и методы исследования. Кли-
ническое исследование проведено на базе Кому-
нального учреждения Киевского областного сове-
та (КУ КОС) «Киевский областной онкологический 
диспансер», который согласно договору является 

клинической базой кафедры гематологии и транс-
фузиологии Национального университета охраны 
здоровья Украины имени П.Л. Шупика. Обследо-
ванные пациенты наблюдались и лечились в отде-
лениях онкохирургии, химиотерапии, гематологии. 

Материалом для исследований служила 
кровь 96 пациентов (64 мужчин и 32 женщины) с 
уротелиальным раком мочевого пузыря (УРМП), 
среди которых было 39 пациентов (28 мужчин и 11 
женщин), течение основного заболевания у кото-
рых не сопровождалось наличием анемии (первая 
(І) группа наблюдения); 57 пациентов (36 мужчин 
и 21 женщин), течение основного заболевания у 
которых было отягощено АЗН (вторая (ІІ) группа); 
48 мужчин с РПЖЭ, у которых течение болезни не 
было осложнено АЗН (19 мужчин) (третья (ІІІ) груп-
па); 29 мужчин, у которых диагностировали АЗН 
(четвертая (ІV) группа). Возраст обследованных 
от 22 до 79 лет. Все пациенты были обследованы 
после верификации диагноза и до начала какого-
либо лечения. 

Клинические проявления АЗН у обследован-
ных состояли из общих симптомов анемии, кото-
рые были обусловлены гемической гипоксией, 
признаками эндогенной метаболической интокси-
кации и сидеропенического синдрома. Все паци-
енты с легким течением АЗН (100%) жаловались 
на общую слабость, быструю утомляемость, голо-
вокружение, бледность и сухость кожи, снижение 
памяти, мышечную слабость, периодические боли 
в области сердца, иногда – наличие артериальной 
гипотонии. Пациенты со средней и тяжелой степе-
нью тяжести АЗН дополнительно жаловались на 
одышку при ходьбе и физических загрузках, та-
хикардию, сонливость днем и бессонницу ночью, 
выраженную слабость, периодически болевые 
ощущения в области нижней части живота, дизу-
рические явления. 

У больных с АЗН, которая угрожала жизни, на-
блюдали весь широкий спектр симптомов анеми-
ческого, сидеропенического и синдрома эндоген-
ной метаболической интоксикации. 

Степень тяжести течения анемии определя-
ли в соответствии критериями, предложенными 
Национальным институтом рака (США, 2010), и 
выделяли: легкую степень анемии – гемоглобин 
10–12 г/дл; среднетяжелый – 8–10 г/дл; тяжелый – 
6,5–8 г/дл; угрожающий жизни – ниже 6,5 г/дл [1]. 

Все исследования проводили согласно ос-
новных требований Конвенции Совета Европы 
о правах человека и биомедицины, Хельсинской 
декларации, Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научных ме-
дицинских исследований при участии человека 
(1964 г. с дальнейшими дополнениями, включая 
версию 2000 г.), и приказа МЗ Украины № 690 
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от 23.09.2009 г. Пациенты при госпитализации 
в стационар были обследованы с применением 
клинических, лабораторных, инструментальных 
и специальных методов исследований, при необ-
ходимости консультировались врачами смежных 
специальностей. Обследование и лечение боль-
ных проводили в соответствии с Хельсинской де-
кларацией Всемирной медицинской асоциации 
(2008), соответствующих приказов МЗ Украины 
(№ 281 от 01.11. 2000 г., № 355 от 25.09.2002 г., 
№ 356 от 22.05.2009 г. в редакции приказа МЗ 
Украины № 574 от 05.08.2009 г, № 1118 от 21.12. 
2012 г).

У пациентов с УРМП и РПЖ проводили тща-
тельное гистологическое изучение препаратов, 
при этом учитывали характер границ опухоли с 
окружающими тканями, выраженность инфильтра-
ции, наличие опухолевых клеток в сосудах, число 
митозов, в том числе атипичных. Кроме указаного, 
в опухолях определяли клеточные элементы раз-
ной степени зрелости (в %) – низкодифференци-
рованные (НД), умеренно дифференцированные 
(УД), высокодифференцированные (ВД) клетки. 
По общепринятым критериям оценивали степень 
злокачественности и гистологический тип опухоли. 

Контрольную группу составили 50 первичных 
доноров, которые не имели в анамнезе онколо-
гических или хронических воспалительных забо-
леваниях. Все доноры были обследованы в ГУ 
«Дорожная станция переливания крови Юго-За-
падной железной дороги» (2015-2017 гг.) в соот-
ветствии с требованиями «Порядка медицинского 
обследования доноров крови и (или) ее компо-
нентов», утвержденного Приказом МЗ Украины от 
01.08.2005 г. № 385 «Об инфекционной безопас-
ности донорской крови и ее компонентов». Данное 
учреждение также является клинической базой 
кафедры гематологии и трансфузиологии Нацио-
нального университета охраны здоровья Украины 
имени П.Л. Шупика.

Содержание 2,3-ДФГ в эритроцитах перифе-
рической венозной крови определяли по методике 
И. С. Лугановой, М.Н. Блинова (1975) [14]. 

Статистическую обработку полученных ре-
зультатов проводили при помощи методов вариа-
ционной статистики с использованием компьютер-
ной программы Microsoft Excel XP. Достоверность 
различий оценивали, используя t-коэффициент 
Стьюдента (р<0,05).

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Исследование содержания 2,3-ДФГ в эритро-
цитах обследованных контрольной группы проде-
монстрировало, что данный показатель составлял 
(11,08±0,45) мкмоль/гHb. Достоверных различий в 
контрольной группе в зависимости от пола и воз-
раста обследованных (р>0,05) не выявлено.

Результаты изучения содержания 2,3-ДФГ в 
эритроцитах периферической венозной крови при 
РМП и РПЖ у обследованных пациентов пред-
ставлены в табл. 1, 2.

Таблица 1 – Показатель содержания 2,3-ДФГ в эри-
троцитах периферической венозной крови у пациен-
тов с УРМП и АЗН в зависимости от степени тяжести 
анемии (M±m), мкмоль/гHb

Группы обследованых,  
(n)

Достоверность 
различий 

(р)
УРМП  

без АЗН 
(n=39)

УРМП 
с сопутствующей 

АЗН  
(n=57)

12,31±0,36

легкое течение  
анемии  
(n=29) 

12,98±0,55

р1< 0,05
р2> 0,05
р4> 0,05
р5< 0,05
р6< 0,05

анемия средней 
тяжести  
(n=12)

13,60±0,41 

р1< 0,05
р2< 0,05
р3> 0,05
р5< 0,05
р6< 0,01 

тяжелое течение 
анемии  
(n=10) 

14,08±0,73

р1< 0,05
р2< 0,05 
р3< 0,05
р4< 0,05
р6< 0,01 

анемия,  
угрожающая жизни 

(n=6)
13,01±0,45

р1< 0,01
р2< 0,01
р3< 0,05
р4< 0,01
р5> 0,05 

Примечания: р1 – достоверность различий по сравне-
нию с показателями в контрольной группе; р2 – достовер-
ность различий по сравнению с показателями у пациен-
тов группы УРМП без АЗН; р3 – достоверность различий 
по сравнению с показателями у пациентов с УРМП с 
легким течением анемии; р4 – достоверность различий 
по сравнению с показателями у пациентов с УРМП со 
средней тяжестью течения анемии; р5 – достоверность 
различий по сравнению с показателями у пациентов с 
УРМП с тяжелым течением анемии; р6 – достоверность 
различий по сравнению с показателями у пациентов с 
УРМП с угрожающим жизни течением анемии.

Показатель содержания 2,3-ДФГ в эритроци-
тах пациентов с УРМП без АЗН был достоверно 
выше, чем у лиц контрольной группы (p<0,05). 
Установлены аналогичные изменения содержа-
ния 2,3-ДФГ в эритроцитах пациентов с РПЖ без 
АЗН (показатель был достоверно выше, чем у лиц 
контрольной группы (p<0,05).) Как показал даль-
нейший анализ выявленных изменений, в группах 
пациентов с АЗН при УРМП и РПЖ наблюдали 
достоверное увеличение показателя содержания 
2,3-ДФГ в эритроцитах по сравнению с пациентами 

153



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

без АЗН (p<0,05). Объяснение такому увеличению 
показателя содержания 2,3-ДФГ в эритроцитах па-
циентов с УРМП и РПЖ можно дать следующее. 
Очевидно, одновременно с интенсификацией 
гликолитических реакций в эритроцитах в усло-
виях анемической гипоксии усиливаются процес-
сы утилизации глюкозы по пентозофосфатному 
пути, о чем свидетельствовали результаты наших 
предыдущих исследований [15, 16]. Установлено, 
что увеличение содержания 2,3-ДФГ в эритроци-
тах при АЗН нарастало по мере прогрессирования 
анемичного синдрома.

Результаты данных исследований демон-
стрируют, что у пациентов с АЗН при УРМП, на-

блюдается изменение показателя содержания 
2,3-ДФГ в эритроцитах периферической венозной 
крови, очевидно вследствие активации анаэроб-
ных процессов гликолиза и гликогенолиза, что 
может свидетельствовать о напряжении систем 
компенсаторно-приспособительных механизмов 
ликвидации гипоксии и формировании косвенных 
признаков ее декомпенсации. Многие физиологи-
ческие и метаболические процессы тесно связаны 
с системой энергетического обеспечения клеток. 
Известно, что ведущим звеном биоэнергетики яв-
ляется адениловая система, которая не только 
осуществляет интеграцию процессов выработки 
энергии с множественными внутриклеточными 
энергопотребляющими реакциями, но и коорди-
нирует метаболизм клетки. Изменения состояния 
этой системы представляют собой ранню неспе-
цифическую компенсаторно-приспособительную 
реакцию организма на воздействие, например 
гипоксию. Как продемонстрировали в исследова-
ниях Savulkov AI, et al. (2011), в начальных стади-
ях такие изменения обратимые, а в дальнейшем 
сопровождаются структурно-функциональными 
повреждениями липидного компонента биологи-
ческих мембран, изменяется активность многих 
ферментов и систем детоксикации, рецепторов, 
транспортных белков, что приводит к срыву адап-
тационно-приспособительных механизмов ликви-
дации гипоксии, и становится причиной и моле-
кулярной основой развития патологии [11]. Под-
тверждением такого предположения может быть 
выявленное уменьшение показателя содержания 
2,3-ДФГ в эритроцитах у лиц с анемией, угрожаю-
щей жизни, по сравнению с аналогичным показа-
телем у лиц с тяжелым течением анемии (р<0,05). 
При анемии, угрожающей жизни пациентов, оче-
видно происходит истощение механизмов компен-
сации анемической гипоксии, что и проявляется 
снижением показателя содержания 2,3-ДФГ в эри-
троцитах. Выявленные изменения, на наш взгляд, 
носят вторичный неспецифический характер. По 
нашему мнению, показатель содержания 2,3-ДФГ 
в эритроцитах периферической венозной крови 
можно рекомендовать в качестве дополнительно-
го критерия при оценке степени компенсации вто-
ричных метаболических нарушений у пациентов с 
АЗН при УРМП и РПЖ, однако данное предполо-
жение требует дальнейшего углубленного изуче-
ния. 

Выводы
1. У пациентов с уротелиальным РМП и РПЖ 

происходит разбалансирование энергети-
ческого обмена в эритроцитах, что прояв-
ляется увеличением показателя содержа-
ния 2,3-ДФГ по сравнению с его уровнем в 
контроле (p<0,05). 

Таблица 2 – Показатель содержания 2,3-ДФГ в эри-
троцитах периферической венозной крови у пациен-
тов с РПЖ и АЗН в зависимости от степени тяжести 
анемии (M±m), мкмоль/гHb

Группы обследованых,  
(n)

Достоверность 
различий 

 (р)
РПЖ  

без АЗН 
(n=19)

РПЖ  
с сопутствующей 

АЗН  
(n=29)

12,31±0,36

легкое течение ане-
мии (n=11) 
12,91±0,36

р1< 0,05
р2> 0,05
р4> 0,05
р5< 0,05
р6< 0,05

анемия средней тя-
жести (n=9)
13,42±0,27 

р1< 0,05
р2< 0,05
р3> 0,05
р5< 0,05
р6< 0,01

тяжелое течение 
анемии (n=6) 
14,04±0,44

р1< 0,05
р2< 0,05 
р3< 0,05
р4< 0,05
р6< 0,01

анемия, угрожаю-
щая жизни (n=3)

13,99±0,13

р1< 0,01
р2< 0,01
р3< 0,05
р4< 0,05
р5>0,05 

Примечания: р1 – достоверность различий по сравне-
нию с показателями в контрольной группе; р2 – досто-
верность различий по сравнению с показателями у па-
циентов с РПЖ без АЗН; р3 – достоверность различий по 
сравнению с показателями у пациентов с легким тече-
нием анемии при РПЖ; р4 – достоверность различий по 
сравнению с показателями у пациентов со средним те-
чением анемии при РПЖ; р5 – достоверность различий 
по сравнению с показателями у пациентов с тяжелым 
течением анемии при РПЖ; р6 – достоверность разли-
чий по сравнению с показателями у пациентов с угрожа-
ющим жизни течением анемии при РПЖ.
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2. Течение АЗН у пациентов с уротелиаль-
ным РПЗ и РПЖ сопровождается более 
выраженными изменениями энергетиче-
ского обмена, косвенным признаком ко-
торого является увеличение показателя 
содержания 2,3-ДФГ в эритроцитах пери-
ферической венозной крови, что проявля-
лось его увеличением (p<0,05). 

Перспективы дальнейших исследований. 
Планируется дальнейшее исследование особен-
ностей вторичных метаболических нарушений у 
пациентов с анемией злокачественного новоо-
бразования на различных стадиях течения забо-
левания при раке мочеполовой системы с целью 
оптимизации лечения и своевременной коррекции 
выявленных изменений. 
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УДК 616.62-006.6-091.8-036-037-07
РЕЗУЛЬТАТИ ДОсЛІДЖЕННЯ ВМІсТУ 2,3-ДИФОсФОГЛІЦЕРАТУ 
В ЕРИТРОЦИТАХ ПАЦІЄНТІВ ІЗ АНЕМІЄЮ ЗЛОЯКІсНОГО НОВОУТВОРЕННЯ 
ПРИ РАКУ сЕЧОсТАТЕВИХ ОРГАНІВ
Борисенко Д. О. 
Резюме. Мета дослідження – дослідити вміст 2,3-дифосфогліцерата в еритроцитах периферичної 

венозної крові пацієнтів із анемією злоякісного новоутворення при уротеліальному раку сечового міхура 
і раку передміхурової залози залежно від ступеня тяжкості анемії, оцінити можливість використання 
показника для діагностики і прогнозування перебігу анемії. 

Матеріали та методи. Обстежено 96 пацієнтів (64 чоловіків і 32 жінок) із уротеліальним раком 
сечового міхура, серед них було 39 пацієнтів (28 чоловіків і 11 жінок), перебіг основного захворювання 
у яких не супроводжувався наявністю анемії; 57 пацієнтів (36 чоловіків і 21 жінка), перебіг основного за-
хворювання у яких був із анемією злоякісного новоутворення; 48 чоловіків із раком передміхурової зало-
зи, у яких перебіг захворювання не супроводжувався анемією злоякісного новоутворення (19 чолвіків); 
29 чоловіків, у яких діагностували анемію злоякісного новоутворення. Вік обстежених від 22 до 79 років. 
Всі пацієнти обстежені після верифікації діагнозу і до початку будь-якого лікування. Вміст 2,3-дифос-
фогліцерата в еритроцитах периферичной венозної крові визначали за методикою И. С. Лугановой, 
М. Н. Блинова (1975).

Результати. Досліджено вміст 2,3-дифосфогліцерата в еритроцитах периферичної венозної крові 
пацієнтів із анемією злоякісного новоутворення при уротеліальному раку сечового міхура і раку передмі-
хурової залози. Установлено, що анемія злоякісного новоутворення у пацієнтів із уротеліальним раком 
сечового міхура і раком передміхурової залози супроводжується збільшенням вивченого показника. В 
статті обмірковуються можливі причини і патогенетичні механізми виявлених змін. 

Висновки. У пацієнтів із уротеліальним раком сечового міхура і раком передміхурової залози від-
бувається розбалансування енергетичного обміну в еритроцитах, що проявлялося збільшенням показ-
ника вмісту 2,3-ДФГ. 

Ключові слова: 2,3-дифосфогліцерат, еритроцити, анемія злоякісного новоутворення, рак, сечовий 
міхур, передміхурова залоза. 

UDC 616.62-006.6-091.8-036-037-07
Study Results of the 2,3-Diphosphoglycerate Content in Erythrocytes 
of Patients with Malignant Neoplasm Anemia in Genitourinary Organs Cancer
Borysenko D. A. 
Abstract. Every year, more than 6 million people are diagnosed with and more than 4 million people die 

from cancer all over the world, which is approximately 10% of the total mortality. The incidence of cancer in 
Ukraine shows a gradual increase, with the number of newly diagnosed patients 304-308 per 100 thousand 
people. Bladder cancer ranks second in the world among oncological diseases of the urinary system after 
prostate cancer. In the later stages of diseases, their course may be associated with malignant neoplasm 
anemia.

The purpose of the study was to study the content of 2,3-diphosphoglycerate in erythrocytes of peripheral 
venous blood of patients with malignant neoplasm anemia with urothelial bladder cancer and prostate cancer, 
depending on the severity of anemia; to evaluate the possible diagnostic and prognostic value of the studied 
indicator.

Materials and methods. 96 patients (64 men and 32 women) with urothelial bladder cancer were examined. 
There were 39 patients (28 men and 11 women) among them, the course of their underlying disease was 
not accompanied by the presence of anemia (first (I) observation group) and 57 patients (36 men and 21 
women), the course of their underlying disease was aggravated by malignant neoplasm anemia (second (II) 
observation group). Also, 48 men with prostate cancer whose course of the disease was not aggravated by 
malignant neoplasm anemia (19 men) (third (III) observation group) and 29 men (fourth (IV) observation group) 
were diagnosed with malignant neoplasm anemia. The age of the patients under the survey was from 22 to 
79 years old. All patients were examined after verifying the diagnosis and before starting any treatment. The 
content of 2,3-diphosphoglycerate in erythrocytes of peripheral venous blood was determined by the method 
of I. S. Luganova, M. N. Blinov (1975). 

Results and discussion. The content of 2,3-diphosphoglycerate in peripheral venous erythrocytes of 
patients with malignant neoplasm anemia due to urothelial bladder cancer and prostate cancer has been 
studied. It was found that malignant neoplasm anemia in patients with urothelial bladder cancer and prostate 
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cancer is associated with an increase in the studied indicator (p<0.05). The article discusses the possible 
causes and pathogenetic mechanisms of the identified changes.

Conclusion. Patients with urothelial bladder cancer and prostate cancer have an imbalance of energy 
metabolism that occurs in erythrocytes. This process is manifested by an increase in the amount of 
2,3-diphosphoglycerate. 

Keywords: 2,3-diphosphoglycerate, erythrocytes, malignant neoplasm anemia, cancer, bladder, prostate 
gland.
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Ждан В. М., Іваницький І. В., Іщейкіна Ю. А.

ВИЗНАЧЕННЯ ПОКАЗНИКІВ МІНЕРАЛЬНОЇ щІЛЬНОСТІ КІСТОК  
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ФІБРОЗНИМИ ЗМІНАМИ ПАРЕНХІМИ ПЕЧІНКИ

Полтавський державний медичний університет, Україна

Мета: визначити особливості розвитку ос-
теопоротичних змін кісток у пацієнтів із ранніми 
стадія ми фіброзу печінки на фоні неалкогольного 
стеатогепатозу.

Матеріали та методи. Обстежено 79 пацієн-
тів із неалкогольним стеатогепатозом та фіброзом 
печінки. 38 обстежених склали жінки, 41 - чоловіки. 
Середній вік пацієнтів становив 42,5±5,8 років. 

Для включення в дослідження усім пацієнтам 
виключали наявність супутніх захворювань. Для 
пацієнтів жіночої статі обов’язковою умовою вклю-
чення в дослідження було збереження менстру-
альної функції. 

Ступінь фіброзу печінки встановлювали на 
основі проведення 2D зсувнохвильової еластоме-
трії транскутанним доступом методом зсувної хви-
лі в режимі SWE. У дослідження включали пацієн-
тів із фіброзом печінки F1 – F3 по METAVIR.

Визначення мінеральної щільності кісток про-
водили за допомогою рентгенівського денситоме-
тра DEXXUM Т методом двоенергетичної абсорб-
ціометрії.

Результати. У хворих з фіброзними змінами 
печінки зниження МЩК виявлено у 49,3%. Остео-
пенія та остеопороз у жінок зустрічалися в 47,4% 
обстежених, що було достовірно частіше, ніж се-
ред чоловіків, - 26,8%, р = 0,014. Відмічалась на-
явність достовірного взаємозв’язку між тривалістю 
наявності стеатогепатозу і частотою розвитку ос-
теопорозу і остеопенії: серед хворих з тривалістю 
стеатогепатозу менше 7 років зниження МЩКТ від-
мічалось у 62,5% випадків, а при тривалості біль-
ше 7 років - вже у 89,3% хворих (χ2 = 5,5;р = 0,011).

Серед хворих з фіброзом печінки 3 ст. за 
METAVIR зниження мінеральної щільності кістко-
вої тканини спостерігалося у 85,7% обстежених 
хворих, в той час як серед хворих з фіброзом пе-
чінки 1-2 ст за METAVIR остеопороз і остеопенія 
були виявлені у 46% (р = 0,0008). 

У хворих зі ступенем фіброзу F3 за METAVIR 
остеопоротичні зміни в ділянці поперекових хреб-
ців відзначалася в 85,2% випадків зі зниженою 
МЩКТ, ізольоване зниження мінеральної щільнос-
ті поперекового відділу хребта було діагностоване 
у 12 (30,7% від пацієнтів із зниженням мінеральної 
щільності кісток), у 9 пацієнтів (23%) відмічалось 
поєднання зниження мінеральної щільності хребта 
із зниженням мінеральної щільності стегна, серед-

ній критерій Т хребців склав -2,5±0,2, середній кри-
терій Т шийки стегна -2,1±0,3;

У хворих з фіброзом F1 - F2 за METAVIR МЩК 
знижувалася переважно до рівня остеопенії, ізо-
льована остеопенія поперекового відділу хребта 
була діагностована у 18 (46%) пацієнтів, зниження 
мінеральної щільності стегна в цій групі пацієнтів 
не відмічалось, середній критерій Т хребців склав 
-1,5±0,15 

Висновки. Для хворих на стеатогепатоз із фі-
брозом печінкової тканини характерна висока по-
ширеність остеопорозу і остеопенії. Більший ризик 
розвитку цього ускладнення мають пацієнти із ста-
діями фіброзу F3 за METAVIR; на зниження МЩК 
у хворих із стеатогепатозом та фіброзом печінки 
впливають не тільки популяційні фактори ризику, 
але і тривалість наявності стеатогепатозу; ступінь 
вираженості фіброзу печінки за METAVIR впливає 
на локалізацію змін в кістковій тканині. У хворих 
із ступенями фіброзу F1 – F2 уражається трабеку-
лярна кісткова тканина, а у хворих із ступенями фі-
брозу F3 - в рівній мірі трабекулярна і кортикальна 
кісткова тканина

Ключові слова: остеопороз, фіброз печінки, 
еластометрія, денситометрія.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри сімейної медицини і терапії Полтав-
ського державного медичного університету «Осо-
бливості перебігу, прогнозу та лікування коморбід-
них станів при захворюваннях внутрішніх органів 
з урахуванням генетичних, вікових і гендерних ас-
пектів», № держ. реєстрації № 0118 U004461.

Вступ. Питання зниження мінеральної щіль-
ності кісток у пацієнтів із хронічними захворю-
ваннями печінки активно обговорюється останнім 
часом. Печінкова остеодистрофія об’єднує два 
основних порушення структури кісткової тканини у 
хворих на цироз печінки (ЦП): зниження мінераль-
ної щільності кісткової тканини (МЩКТ) - остео-
пенію, остеопороз - і остеомаляцію. Остеопороз 
і остеопенія виявляються значно частіше, ніж ос-
теомаляція: за даними літератури, у 20 - 100% хво-
рих ЦП. Етіологія і патогенез розвитку печінкової 
остеодистрофії багатогранні і включають в себе 
участь великої кількості факторів і механізмів, які 
виникають і впливають одночасно, і частина з них 
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запускає «порочне коло» [1]. На розвиток остео-
пенії, безумовно, впливають популяційні фактори: 
вік, менопауза (фізіологічна або хірургічна), гіпо-
гонадизм (який може розвинутися як ускладнення 
цирозу печінки), зниження ІМТ, прийом алкоголю, 
порушення харчування [1,2]. Але не менше зна-
чення мають і фактори ризику, які є наслідком фі-
брозних змін печінки: порушення метаболізму гор-
мону Д3, недостатність остеопротегерину (OPG), 
інсуліноподібного фактора росту-1 (IGF-1). Фор-
мування фіброзу в печінковій тканині призводить 
до порушення механізмів синтезу даних речовин. 
Відкладення заліза, збільшення продукції цитокінів 
внаслідок хронічного запального процесу в печінці 
також приводять до розвитку порушень структури 
кісткової тканини [3]. Наявність у хворих із хро-
нічною патологією печінки гіпербілірубінемії, гіпо-
альбумінемії, холестазу також сприяє посиленню 
резорбції кістки [4]. Однак до кінця неясно, якою 
мірою вказані фактори впливають на зниження мі-
неральної щільності кісткової тканини при фіброз-
них змінах печінки. Не встановлено, чи існує і на-
скільки виражена залежність між зниженням МЩК, 
розповсюдженості патологічного процесу в скелеті 
від ступеня вираженості фіброзних змін печінкової 
тканини, тривалості і активності захворювання. 
Проведені раніше дослідження на дану тему не-
численні, а результати іноді суперечливі. 

Останнім часом з’явилась можливість визна-
чення ранніх фіброзних змін в печінці за допомо-
гою еластометрії. [5] Цей неінвазивний та висо-
коточний метод дослідження надає можливість 
діагностики стану печінкової тканини починаючи 
від мінімальних фіброзних змін до цирозу печінки. 
Сучасні методи діагностики остеопорозу, зокрема 
двоенергетична рентгенівська абсорбціометрія 
(DEXA) дозволяють визначити мінеральну щіль-
ність кісткової тканини (МЩК) із високою точністю 
та діагностувати мінімальні остеопенічні зміни [6].

Метою даного дослідження було визначити 
особливості розвитку остеопоротичних змін кісток 
у пацієнтів із ранніми стадіями фіброзу печінки на 
фоні неалкогольного стеатогепатозу.

Матеріал та методи дослідження. Було об-
стежено 79 пацієнтів із неалкогольним стеатогепа-
тозом та фіброзом печінки, . 38 обстежених склали 
жінки, 41 - чоловіки. Середній вік пацієнтів стано-
вив 42,5±5,8 років. Дослідження проводились на 
базі науково-практичного центру кафедри сімей-
ної медицини і терапії Полтавського державного 
медичного університету.

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Для включення в дослідження усім пацієнтам 
виключали наявність вірусних гепатитів В, С, у до-
слідження включали пацієнтів із нормальними зна-
ченнями аланін та аспартатамінторансферази для 
виключення псевдопозитивної діагностики фібро-
зу печінки внаслідок ущільнення печінкової ткани-
ни на фоні запалення. Для пацієнтів жіночої статі 
обов’язковою умовою включення в дослідження 
було збереження менструальної функції. В усіх 
пацієнтів виключалась наявність хронічних рев-
матологічних захворювань, ендокринологічної па-
тології, яка б могла вплинути на мінеральну щіль-
ність кісток. Пацієнти із вузловими утвореннями 
щитовидної залози та нормальними показниками 
гормонального фону були включені у дослідження.

Ступінь фіброзу печінки встановлювали на 
основі проведення 2D зсувнохвильової еластоме-
трії транскутанним доступом методом зсувної хви-
лі в режимі SWE за допомогою конвексного датчи-
ка налаштованого на частоту 3,5МГц на ультразву-
ковому сканері Ultima PA Expert (Radmir, Україна). 
Ступінь «жорсткості» паренхіми печінки по SWE 
вимірювали в кПа. У дослідження включали паці-
єнтів із фіброзом печінки F1 – F3 по METAVIR.

Визначення мінеральної щільності кісток про-
водили за допомогою рентгенівського денситоме-
тра DEXXUM Т методом двоенергетичної абсорб-
ціометрії, що представляє собою трансмісію потоку 
фотонів двох енергетичних рівнів рентгенівського 
випромінювання через кістки до детектора з аналі-
затором. Для визначення мінеральної щільності кіс-
ток проводили обстеження нижньогрудного та по-
перекового відділу хребта у прямій проекції, шийок 
стегнових кісток. Оцінку МЩК хворих проводили за 
двома критеріями: критерій Т -порівняння виявле-
ної МЩК хворого з нормою, яка відповідає піку кіст-
кової маси (в 30 - 35 років), і критерій Z, що відпо-
відає нормальному значенням МЩК в даній віковій 
підгрупі. Результати виражалися в стандартних ква-
дратичних відхиленнях (SD): зниження Т-критерію 
від -1,0, до -2,5 SD відповідало остеопенії, знижен-
ня Т-критерію менше -2,5 SD - остеопорозу.

Статистична обробка результатів проводи-
лась за допомогою статистичних програм Statisticа 
6,0. Для описання якісних ознак розраховувались 
абсолютні та відносні частоти (n,%). Для опису 
кількісних показників використовували середнє 
значення (М)±стандартне відхилення (SD). Для 
порівняння груп для незалежних змінних викорис-
товували U-критерій Манна-Уітні. Для виявлення 
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предикторів нормалізації показників потенційні 
фактори тестувалися за допомогою бінарного ре-
гресійного аналізу, розраховувались відношення 
шансів (ВШ, odds ratio) та 95% довірчі інтервали 
(ДІ). Значення вважались статистично значущими 
при р<0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
У процесі аналізу отриманих даних мінеральної 
щільності кісткової тканини всі обстежувані хворі 
були розділені на 3 групи. До першої групи уві-
йшли хворі з остеопорозом хоча б в одному з до-
сліджених відділів, до другої групи – відповідно з 
остеопенією, в третю групу - хворі без порушень 
мінеральної щільності кісткової тканини. В ході об-
стеження у 29 хворих (36,6%) була виявлена   ос-
теопенія, у 10 хворих (12,7%) - остеопороз, у 40 
пацієнтів (50,6%) змін в мінеральної щільності 
кісткової тканини не встановлено. Таким чином, 
у хворих з фіброзними змінами печінки зниження 
МЩК виявлено у 49,3% . Остеопенія і остеопороз 
у жінок зустрічалися в 47,4% обстежених, що було 
достовірно частіше, ніж серед чоловіків, - 26,8%, 
р = 0,014. Серед жінок найчастіше зниження МЩК 
відмічалось в групі жінок в пременопаузі – 34,2%, 
різниця з групою жінок більш молодого віку, у яких 
зниження МЩК зустрічалося в 13,1%, була до-
стовірною (р = 0,027). Середній вік жінок і чолові-
ків з остеопенією та остеопорозом достовірно не 
відрізнявся від групи обстежених зі збереженою 
МЩК. Однак між віком і критерієм Т відзначала-
ся достовірна обернена кореляційна залежність: 
r = -0,69; p <0,01 у поперековому відділі хребта та 
r = -0,72, р <0,004 – для шийки стегна. Між крите-
рієм Z, що відображає вторинне зниження МЩК, 
і віком хворих не відзначалося достовірної коре-
ляційної залежності. Відмічалась наявність досто-
вірного взаємозв’язку між тривалістю наявності 
стеатогепатозу і частотою розвитку остеопорозу і 
остеопенії: серед хворих з тривалістю стеатогепа-
тозу менше 7 років зниження МЩКТ відмічалось у 
62,5% випадків, а при тривалості більше 7 років - 
вже у 89,3% хворих (χ2 = 5,5;р = 0,011).

Ступінь вираженості фіброзних змін печінко-
вої тканини також впливав на розповсюдженість 
остеопорозу і остеопенії. Серед хворих з фіброзом 
печінки 3 ст. за METAVIR зниження мінеральної 
щільності кісткової тканини спостерігалося у 85,7% 
обстежених хворих, в той час як серед хворих з фі-
брозом печінки 1-2 ст за METAVIR остеопороз і ос-
теопенія були виявлені у 46% (р = 0,0008). 

У хворих зі ступенем фіброзу F3 за METAVIR 
остеопоротичні зміни в ділянці поперекових хреб-
ців відзначалася в 85,2% випадків зі зниженою 
МЩКТ, ізольоване зниження мінеральної щільнос-
ті поперекового відділу хребта було діагностоване 
у 12 (30,7% від пацієнтів із зниженням мінеральної 
щільності кісток) , у 9 пацієнтів (23%) відмічалось 
поєднання зниження мінеральної щільності хребта 
із зниженням мінеральної щільності стегна, серед-
ній критерій Т хребців склав -2,5±0,2, середній кри-
терій Т шийки стегна -2,1±0,3;

У хворих з фіброзом F1 - F2 за METAVIR МЩК 
знижувалася переважно до рівня остеопенії, ізо-
льована остеопенія поперекового відділу хребта 
була діагностована у 18 (46%) пацієнтів, зниження 
мінеральної щільності стегна в цій групі пацієнтів 
не відмічалось, середній критерій Т хребців склав 
-1,5±0,15 

Проведене дослідження показало, що для 
хворих із фіброзом печінкової тканини характерна 
більш висока поширеність остеопоротичних змін, 
ніж в популяції. За даними епідеміологічних до-
сліджень, проведених у віковій групі, порівнянної 
з групою досліджених нами хворих, поширеність 
зниження мінеральної щільності кісток серед до-
рослого населення України становить 13% [7].

Результати денситометрії, проведеної у паці-
єнтів із стеатогепатозом та фіброзом печінкової 
тканини, дозволяють зробити наступні висновки:

Для хворих на стеатогепатоз із фіброзом пе-
чінкової тканини характерна висока поширеність 
остеопорозу і остеопенії. Більший ризик розвитку 
цього ускладнення мають пацієнти із стадіями фі-
брозу F3 за METAVIR;

На зниження МЩК у хворих із стеатогепатозом 
та фіброзом печінки впливають не тільки популя-
ційні фактори ризику, але і тривалість наявності 
стеатогепатозу;

Ступінь вираженості фіброзу печінки за 
METAVIR впливає на локалізацию змін в кістковій 
тканині. У хворих із ступенями фіброзу F1 – F2 ура-
жається трабекулярна кісткова тканина, а у хворих 
із ступенями фіброзу F3 - в рівній мірі трабекуляр-
на і кортикальна кісткова тканина.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним у даній області є вивчення напрямків 
терапії остеопоротичних змін кісток у пацієнтів із 
фіброзом печінкової тканини з урахуванням мож-
ливого синергізму дії та побічних ефектів призна-
чених препаратів.
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УДК 616.71: 616.36-003.826
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЕЙ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОсТИ КОсТЕЙ 
У ПАЦИЕНТОВ с ФИБРОЗНЫМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ ПАРЕНХИМЫ ПЕЧЕНИ
Ждан В. Н., Иваницкий И. В., Ищейкина Ю. А.
Резюме. Цель: определить особенности развития остеопоротических изменений костей у пациен-

тов с ранними стадиями фиброза печени на фоне неалкогольного стеатогепатоза.
Материалы и методы. Обследовано 79 пациентов с неалкогольным стеатогепатозом и фиброзом 

печени. 38 обследованных составили женщины, 41 - мужчины. Средний возраст пациентов составлял 
42,5±5,8 лет.

Для включение в исследование всем пациентам исключали сопутствующие заболевания. Для па-
циентов женского пола обязательным было сохранение менструальной функции.

Степень фиброза печени устанавливали на основе проведения 2D сдвиговолновой эластометрии в 
режиме SWE. В исследование включали пациентов с фиброзом печени F1 - F3 по METAVIR.

Определение минеральной плотности костей проводили с помощью рентгеновского денситометра 
DEXXUM Т методом двухэнергетической абсорбциометрии.

Результаты. У пациентов с фиброзными изменениями печени снижение минеральной плотности 
костей (МПК) выявлено в 49,3%. Остеопения и остеопороз у женщин встречались в 47,4%, что было 
достоверно чаще, чем среди мужчин, - 26,8%, р = 0,014. Отмечалось наличие достоверной взаимосвязи 
между продолжительностью наличия стеатогепатоза и частотой развития остеопороза и остеопении: 
среди пациентов с продолжительностью стеатогепатоза менее 7 лет снижение МПКТ отмечалось в 
62,5% случаев, а при продолжительности более 7 лет - уже у 89,3% пациентов ( χ2 = 5,5; р = 0,011).

Среди пациентов с фиброзом печени 3 ст. по METAVIR снижение МПК наблюдалось в 85,7%. Среди 
пациентов с фиброзом печени 1-2 ст по METAVIR остеопороз и остеопения были обнаружены у 46%  
(р = 0,0008).

У пациентов со степенью фиброза F3 по METAVIR остеопоротические изменения отмечалась в 
85,2% случаев. Изолированное снижение минеральной плотности поясничного отдела позвоночника 
было диагностировано у 12 (30,7% от пациентов со снижением минеральной плотности костей). У 9 
пациентов (23%) отмечалось сочетание снижения минеральной плотности позвоночника со снижением 
минеральной плотности бедра, средний критерий Т позвонков составил -2,5±0,2, средний критерий Т 
шейки бедра -2,1±0,3;

У пациентов с фиброзом F1-F2 по METAVIR МПК снижалась в основном к уровню остеопении, изо-
лированная остеопения поясничного отдела позвоночника была диагностирована у 18 (46%) пациен-
тов, снижение минеральной плотности бедра в этой группе пациентов не отмечалось, средний критерий 
Т позвонков составил 1, 5±0,15

Выводы. Для пациентов со стеатогепатозом и фиброзом печеночной ткани характерна высокая 
распространенность остеопороза и остеопении. Риск развития этого осложнения выше у пациентов 
со стадиями фиброза F3 по METAVIR; на снижение МПК у пациентов со стеатогепатозом и фиброзом 
печени воздействуют не только популяционные факторы риска, но и длительность наличия стеатогепа-
тоза; степень выраженности фиброза печени по METAVIR влияет на локализацию изменений в костной  
ткани. У пациентов со степенями фиброза F1-F2 поражается трабекулярная костная ткань, а у пациен-
тов со степенями фиброза F3 - в равной степени трабекулярная и кортикальная костная ткань.

Ключевые слова: остеопороз, фиброз печени, эластометрия, денситометрия.
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UDC 616.71: 616.36-003.826
Determination of Indicators of Mineral Bone Density 
in Patients with Fibrous Changes in Liver Parenchema
Zhdan V. M., Ivanytskyi I. V., Ishejkina Ju. A.
Abstract. The purpose of the study was to determine the features of the development of osteoporotic 

changes in bones in patients with liver fibrosis against the background of non-alcoholic steatohepatosis.
Materials and methods. 79 patients with non-alcoholic steatohepatosis and liver fibrosis were examined. 

38 surveyed persons were women, 41 were men. The average age of the patients was 42.5±5.8 years. All 
patients were excluded from comorbidities for inclusion in the study. For female patients, it was imperative to 
maintain menstrual function. The degree of liver fibrosis was established based on 2D shear wave elastometry 
in SWE mode. The patients included to study have liver fibrosis F1 - F3 according to METAVIR. Determination 
of bone mineral density was performed using a DEXXUM T X-ray densitometer by dual energy absorptiometry.

Results and discussion. In patients with fibrotic changes in the liver, a decrease in bone mineral density 
was found in 49.3%. Osteopenia and osteoporosis in women occurred in 47.4%, which was significantly more 
frequent than among men – 26.8%, p = 0.014. There was a significant relationship between the duration of the 
presence of steatohepatosis and the incidence of osteoporosis and osteopenia: among patients with a dura-
tion of steatohepatosis of less than 7 years, a decrease in bone mineral density was noted in 62.5% of cases, 
and with a duration of more than 7 years – already in 89.3% of patients (χ2 = 5.5; p = 0.011). Among patients 
with liver fibrosis F3 METAVIR, a decrease in bone mineral density was observed in 85.7%. Among patients 
with liver fibrosis F1-2 METAVIR, osteoporosis and osteopenia were found in 46% (p = 0.0008). In patients 
with METAVIR F3 fibrosis, osteoporotic changes were observed in 85.2% of cases. An isolated decrease in the 
mineral density of the lumbar spine was diagnosed in 12 (30.7% of patients with a decrease in bone mineral 
density). In 9 patients (23%), there was a combination of a decrease in mineral density of the spine with a de-
crease in mineral density of the hip, the mean T score of the vertebrae was -2.5±0.2, the mean T score of the 
femoral neck was 2.1±0.3. In patients with F1-F2 fibrosis METAVIR, bone mineral density decreased mainly to 
the level of osteopenia, isolated osteopenia of the lumbar spine was diagnosed in 18 (46%) patients, there was 
no decrease in hip mineral density in this group of patients, the mean criterion of T vertebrae was 1.5±0.15.

Conclusion. Patients with steatohepatosis and hepatic fibrosis are characterized by a high prevalence of 
osteoporosis and osteopenia. The risk of developing this complication is higher in patients with fibrosis stages 
F3 METAVIR; the decrease in bone mineral density in patients with steatohepatosis and liver fibrosis is influ-
enced not only by population risk factors, but also by the duration of the presence of steatohepatosis; the se-
verity of liver fibrosis METAVIR affects the localization of changes in the bone tissue. In patients with degrees 
of fibrosis F1 - F2, trabecular bone tissue is affected, and in patients with degrees of fibrosis F3, trabecular and 
cortical bone tissue is equally affected.

Keywords: osteoporosis, liver fibrosis, elastometry, densitometry.
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Заїкіна Т. С., Мінухіна Д. В., Ринчак П. І., 
Титова Г. Ю., Золотайкіна В. І.

ВПЛИВ РЕПЕРФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ НА РІВНІ  ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ СИНТАЗИ 
ОКСИДУ АЗОТУ У ПАЦІЄНТІВ  З ГОСТРИМ ІНФАРКТОМ МІОКАРДА  

ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ
Харківський національний медичний університет, Україна

Метою дослідження стало вивчення впливу 
реперфузійної терапії на рівні ендотеліальної син-
тази оксиду азоту у пацієнтів з гострим інфарктом 
міокарда та супутнім цукровим діабетом 2-го типу.

Матеріал та методи. У дослідженні прийня-
ли участь пацієнти з гострим інфарктом міокарда, 
яких було розподілено на групи в залежності від 
наявності супутнього цукрового діабету 2-го типу 
та проведеної їм терапії: 1 група ‒ 58 пацієнтів з го-
стрим інфарктом міокарда та цукровим діабетом, 
яким було проведено черезшкірне коронарне втру-
чання; 2 група ‒ 15 пацієнтів з гострим інфарктом 
міокарда та цукровим діабетом, яким проводилося 
виключно консервативне лікування; 3 група ‒ 40 
пацієнтів з гострим інфарктом міокарда без діа-
бету, яким було проведено черезшкірне коронарне 
втручання; 4 група ‒ 17 пацієнтів з гострим інфарк-
том міокарда без діабету, яким проводилося ви-
ключно консервативне лікування.

Результати. Аналіз рівнів ендотеліальної 
синтази оксиду азоту продемонстрував достовірне 
зниження рівнів цього показника в усіх досліджу-
ваних групах. Оцінюючи її в динаміці на десятий 
день від моменту розвитку гострого атеротромбо-
зу, виявлено підвищення рівня досліджуваного по-
казника, що говорить про поступове відновлення 
синтезу оксиду азоту. Проведення черезшкірного 
коронарного втручання сприяло більш суттєвому 
зростанню рівня ендотеліальної синтази оксиду 
азоту порівняно з консервативною стратегією лі-
кування, що вкотре засвідчило беззаперечний 
позитивний вплив інвазивної стратегії лікування, 
особливо в когорті хворих із супутнім цукровим діа-
бетом 2-го типу.

Висновки. Аналіз впливу реперфузійної тера-
пії у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда по-
казав статистично достовірне підвищення рівня 
ендотеліальної синтази оксиду азоту, як в групі па-
цієнтів з супутніми порушеннями вуглеводного об-
міну, так і без них, що свідчить про суттєве поліп-
шення процесів ендотелійзалежної вазодилятації 
незалежно від наявності або відсутності цукрового 
діабету 2-го типу.

Ключові слова: гострий інфаркт міокарда, 
цукровий діабет 2-го типу, ендотеліальна синтаза 
оксиду азоту, реперфузійна терапія.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Наукова робота виконана в 
рамках НДР кафедри внутрішньої медицини №2 і 
клінічної імунології та алергології імені академіка 
Л.Т. Малої «Профібротичні, імунозапальні фактори 
і анемічний синдром як маркери прогнозу у хворих 
на хронічну серцеву недостатність при ішемічній 
хворобі серця і цукрового діабеті 2 типу в рамках 
кардіоренального континуума» (№ держ. реєстра-
ції 0114U003389), та «Ішемічна хвороба серця за 
умов поліморбідності: патогенетичні аспекти роз-
витку, перебігу, діагностики й удосконалення ліку-
вання» (№ держ. реєстрації 0118U000929).

Вступ. Цукровий діабет (ЦД) ‒ метаболічне 
захворювання, яке характеризується хронічною 
гіперглікемією внаслідок абсолютної або віднос-
ної недостатності інсуліну. Тривала гіперглікемія 
призводить до низки негативних наслідків, зокре-
ма спричинює розвиток ендотеліальної дисфункції 
[1, 2].

Ендотелій ‒ це унікальна залоза з паракрин-
ною та аутокринною функціями, що регулює тонус 
та структуру судин. Саме він забезпечує синтез су-
динозвужуючих та судинорозширюючих субстан-
цій, адгезивні властивості судинної стінки, приймає 
участь в регуляції згортання крові шляхом синтезу 
активаторів та інактиваторів фібрінолізу, про- та 
антитромботичних факторів, регулює проникність 
стінки судин [3].

Однією з молекул, що синтезується в ендо-
телії, є оксид азоту (NO). NO підтримує судинний 
тонус, пригнічує процеси внутрішньосудинного за-
палення та коагуляції [4]. В умовах гіперглікемії NO 
реагує з активними формами кисню (супероксид-
аніоном), перетворюючись на пероксинітрит, який 
здатний викликати пошкодження тканин. Оксид 
азоту синтезується як побічний продукт перетво-
рення L-аргініну у L-цитрулін завдяки сімейству 
NO-синтаз (NOS), серед яких ендотеліальна NO-
синтаза (eNOS) є ключовою [5]. 

Цукровий діабет впливає на нормальне функ-
ціонування системи NOS, викликаючи порушення 
ендотелійзалежної дилятації судин [6], що може 
стати причиною дестабілізації атеросклеротичної 
бляшки та утворення тромбу в просвіті коронарної 
артерії, призводячи до розвитку гострого інфаркту 
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міокарда [7]. Більше того, у низці досліджень було 
продемонстровано негативний вплив дисфункції 
ендотелію на перебіг та прогноз пацієнтів з го-
стрим інфарктом міокарда [8, 9].

З огляду на це, вирішено дослідити вплив ре-
перфузійної терапії у хворих з гострим інфарктом 
міокарда на тлі супутнього цукрового діабету 2-го 
типу на рівні eNOS.

Мета дослідження. Оцінити вплив реперфу-
зійної терапії на рівні ендотеліальної NO-синтази 
(eNOS) у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда 
та супутнім цукровим діабетом 2-го типу.

Матеріал та методи дослідження. У дослі-
дженні прийняли участь 130 пацієнтів з гострим 
інфарктом міокарда, які проходили лікування на 
базі Харківської міської клінічної лікарні №27. Вони 
були розподілені на 2 групи в залежності від на-
явності супутнього цукрового діабету 2 типу: 1 гру-
па-73 пацієнти з супутнім цукровим діабетом 2-го 
типу; 2 група-57 пацієнтів без порушень вуглевод-
ного обміну.

Діагноз гострого інфаркту міокарда було вста-
новлено відповідно до Наказу Міністерства охоро-
ни здоров’я України №455 від 02.07.2014 “Уніфі-
кований клінічний протокол екстреної, первинної, 
вторинної (спеціалізованої) та третинної (високос-
пеціалізованої) медичної допомоги та медичної ре-
абілітації хворих на гострий коронарний синдром з 
елевацією сегмента ST”. Діагноз цукрового діабету 
2-го типу було встановлено відповідно до Наказу 
Міністерства охорони здоров’я України №1118 від 
21.12.2012 “Уніфікований клінічний протокол пер-
винної та вторинної (спеціалізованої) медичної до-
помоги “Цукровий діабет 2-го типу”.

Зразки крові були взяті у першу та на десяту 
добу від початку гострого інфаркту міокарда. Рівні 
eNO-синтази визначалися імуноферментним ме-
тодом з використанням комерційної тест-системи 
виробництва “Bender Medsystem” (Австрія).

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Усі пацієнти, яких було 
включено до дослідження, підписали добровільну 
інформовану згоду на участь в ньому.

Статистична обробка отриманих даних прово-
дилася із застосуванням програмного забезпечен-
ня IBM SPSS Statistics software: кількісні показники 
були описані у вигляді медіани та міжквартильно-
го діапазону ‒ Me [Q25; Q75]; U-критерій Манна-
Уітні був використаний для оцінки достовірності 
відмінностей між двома незалежними вибірками; 

Н-критерій Краскела-Уоллеса був використаний 
для оцінки відмінностей між чотирма незалежними 
групами.

Результати дослідження. Аналізуючи рівні 
eNOS у першу добу від початку гострого інфаркту 
міокарда, виявлено суттєве зниження медіани по-
казника eNOS у групі пацієнтів із супутнім цукровим 
діабетом 2-го типу порівняно з пацієнтами без по-
рушень вуглеводного обміну ‒ 2,6 нг/мл та 4,2 нг/мл 
відповідно (U=964; p˂0,01), що свідчить про більш 
глибокі порушення вазодилятуючих властивостей 
ендотелію у пацієнтів із порушеннями вуглеводно-
го обміну (таблиця). Цей факт знаходить підтвер-
дження в роботах деяких вчених, які також встано-
вили зниження продукції NO ендотеліоцитами за 
участі eNOS в умовах хронічної гіперглікемії [10].

Повторне визначення цього маркеру на 10-й 
день гострого інфаркту міокарда продемонстру-
вало зростання медіани рівня eNOS у обох дослі-
джуваних групах, що говорить про поступове по-
кращення функції ендотелію в динаміці лікування.

Таблиця – Рівні eNOS, визначені на першу на деся-
ту добу гострого інфаркту міокарда в залежності від 
наявності або відсутності цукрового діабету 2-го типу 
(Me [Q25; Q75])

Параметр
Пацієнти  

з ГІМ+ЦД2
(n=73)

Пацієнти  
з ГІМ
(n=57)

p

eNOS, нг/мл, 
1й день 2,6 [2,21; 4,15] 4,2 [3,6; 4,8] U=964; 

p˂0,01
eNOS, нг/мл, 

10й день 4,4 [3,85; 5,5] 5,63 [5,63; 
13,96]

U=756; 
p˂0,01

Для визначення впливу реперфузійної терапії 
на рівні eNOS, учасники дослідження додатково 
були розподілені на 4 групи в залежності від про-
веденої їм терапії: 1 група ‒ 58 пацієнтів з гострим 
інфарктом міокарда та цукровим діабетом, яким 
було проведено черезшкірне коронарне втручан-
ня; 2 група ‒ 15 пацієнтів з гострим інфарктом мі-
окарда та цукровим діабетом, яким проводилося 
виключно консервативне лікування; 3 група ‒ 40 
пацієнтів з гострим інфарктом міокарда без діа-
бету, яким було проведено черезшкірне коронарне 
втручання; 4 група ‒ 17 пацієнтів з гострим інфарк-
том міокарда без діабету, яким проводилося ви-
ключно консервативне лікування.

Медіани та міжквартильні діапазони рівнів 
eNOS, визначених у 1-й день гострого інфаркту 
міокарда у досліджуваних групах, представлені на 
рис. 1 (Н=27,87; р<0,01).

Проведений аналіз продемонстрував пози-
тивний вплив реперфузійної терапії на рівні eNOS 
(Н=40,26; p˂0,01), визначені на десяту добу го-
строго інфаркту міокарда, як в групі пацієнтів із су-
путнім цукровим діабетом 2-го типу, так і без нього 
(рис. 2).
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Отримані результати засвідчують позитивний 
вплив проведення черезшкірного коронарного 
втручання на рівні eNOS, що сприяє покращенню 
вазодилятуючих властивостей ендотелію судин та 
попередженню ускладненого перебігу гострого пе-
ріоду інфаркту міокарда.

Обговорення отриманих результатів. На 
думку деяких науковців, ендотеліальна NO-синтаза 
шляхом синтезу оксиду азоту, окрім безпосеред-
нього впливу на судинний тонус, володіє цілою 
низкою інших, але не менш важливих властивос-
тей, які сприяють активації ангіогенезу, пригнічен-
ню внутрішньосудинного запалення, оксидативно-
го стресу та агрегації тромбоцитів [11, 12, 13]. Тож, 
зниження рівня eNOS, а значить і продукції оксиду 
азоту у пацієнтів у першу добу після перенесено-
го інфаркту міокарда, продемонстроване у даній 
роботі, є свідченням не лише порушеної ендоте-
лій-залежної вазодилятації, але і більш широкого 

спектру патологічних відхилень, здатних погіршити 
перебіг гострого періоду інфаркту міокарда. Гіпер-
глікемія та інсулінорезистентність, асоційовані з 
цукровим діабетом 2-го типу, додатково пригнічу-
ють eNOS [14], чим вочевидь зумовлені достовірно 
нижчі рівні eNOS у когорті хворих із супутніми по-
рушеннями вуглеводного обміну.

Поступове підвищення рівня eNOS в динаміці 
на 10-й день після гострого атеротромбозу є важ-
ливим показником відновлення не лише нормаль-
ного синтезу оксиду азоту, але і інших позитивних 
ефектів ендотеліальної синтази. Так, у роботах 
Gentile C. та співавторів та Fangfang L. та співавто-
рів було встановлено протективне значення eNOS 
при гострому інфаркті міокарда, яке полягало в 
обмеженні зони некрозу, збільшенні скоротливості 
міокарда, попередженні постінфарктного ремоде-
лювання міокарда та розвитку серцевої недостат-
ності [15, 16, 17]. 

Перкутанне коронарне втручання залишаєть-
ся “золотим стандартом” лікування гострого ін-
фаркту міокарда з огляду на його беззаперечний 
позитивний вплив на коротко- та довгостроковий 
прогноз, як у пацієнтів з супутнім цукровим діа-
бетом 2-го типу, так і без нього [18, 19]. Оцінюю-
чи вплив черезшкірного коронарного втручання 
на рівні eNOS, було виявлено статистично значу-
ще підвищення цього показника у когорті пацієн-
тів, яким було проведено черезшкірне коронарне 
втручання порівняно з пацієнтами, які лікувалися 
виключно консервативно, незалежно від наявності 
супутнього цукрового діабету 2-го типу.

Більше того, в нещодавніх роботах було про-
демонстровано прогностичне значення полімор-
фізму Т786С гену eNOS та цукрового діабету 2-го 
типу в якості незалежних предикторів розвитку не-
сприятливих серцево-судинних подій впродовж 6 
місяців після перенесеного інфаркту міокарда [20], 
а також повторного інфаркту міокарда серед паці-
єнтів, яким було проведено черезшкірне коронар-
не втручання [21]. 

Висновки. Визначення рівня ендотеліаль-
ної синтази оксиду азоту у пацієнтів з гострим ін-
фарктом міокарда засвідчило більш значне її зни-
ження за наявності супутнього цукрового діабету 
2-го типу, що свідчить про додатковий негативний 
вплив метаболічних порушень, асоційованих з цу-
кровим діабетом на ендотелійзалежну дилятацію 
судин.

Проведення черезшкірного коронарного втру-
чання сприяло підвищенню рівнів ендотеліальної 
синтази оксиду азоту незалежно від наявності або 
відсутності цукрового діабету 2-го типу.

Перспективи подальших досліджень. До-
цільним є подальше вивчення прогностичного зна-
чення рівнів ендотеліальної синтази оксиду азоту 
у пацієнтів з гострим інфарктом міокарда та супут-
нім цукровим діабетом 2-го типу.

Рис. 1 – Коробчасті графіки значень eNOS на 1й день 
гострого інфаркту міокарда в залежності від наявнос-
ті цукрового діабету 2 типу та обраної тактики репер-

фузійної терапії

Рис. 2 – Коробчасті графіки значень eNOS на 10й 
день гострого інфаркту міокарда в залежності від на-
явності цукрового діабету 2 типу та обраної тактики 

реперфузійної терапії
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УДК 616.127‒005.8‒036.11:616.379‒008.64‒078‒089
ВЛИЯНИЕ РЕПЕРФУЗИОННОЙ ТЕРАПИИ НА УРОВНИ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ сИНТАЗЫ 
ОКсИДА АЗОТА У ПАЦИЕНТОВ с ОсТРЫМ ИНФАРКТОМ МИОКАРДА 
И сАХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2-ГО ТИПА
Заикина Т. С., Минухина Д. В., Рынчак П. И., 
Титова А. Ю., Золотайкина В. И.
Резюме. Целью исследования стало изучение влияния реперфузионной терапии на уровни эндо-

телиальной синтазы оксида азота у пациентов с острым инфарктом миокарда и сопутствующим сахар-
ным диабетом 2-го типа.

Материал и методы. В исследовании приняли участие пациенты с острым инфарктом миокарда, 
которые были разделены на группы в зависимости от наличия сахарного диабета 2-го типа и проведен-
ной им терапии: 1 группа ‒ 58 пациентов с острым инфарктом миокарда и сахарным диабетом, которым 
было проведено чрескожное коронарное вмешательство; 2 группа ‒ 15 пациентов с острым инфарктом 
миокарда и сахарным диабетом, которым было проведено исключительно консервативное лечение; 3 
группа ‒ 40 пациентов с острым инфарктом миокарда без диабета, которым было проведено чрескож-
ное коронарное вмешательство; 4 группа ‒ 17 пациентов с острым инфарктом миокарда без диабета, 
которым было проведено исключительно консервативное лечение.

Результаты. Проведенный анализ уровней эндотелиальной синтазы оксида азота показал досто-
верное снижение уровней исследуемого показателя во всех группах. Оценивая уровни эндотелиаль-
ной синтазы оксида азота в динамике на десятый день от момента развития острого атеротромбоза, 
мы выявили повышение уровня исследуемого показателя, что говорит о постепенном восстановлении 
функционирования эндотелия. Проведение чрезкожного коронарного вмешательства способствовало 
более значительному росту уровня эндотелиальной синтазы оксида азота в сравнении с консерватив-
ной терапией, что в очередной раз подтвердило безусловное положительное влияние инвазивной стра-
тегии лечения острого инфаркта миокарда, особенно в когорте больных с сопутствующим сахарным 
диабетом 2-го типа.

Выводы. Анализ влияния реперфузионной терапии показал статистически достоверное повышение 
уровня эндотелиальной синтазы оксида азота как в группе пациентов с сопутствующими нарушениями 
углеводного обмена, так и без них, что свидетельствует об улучшении процессов эндотелийзависимой 
дилятации независимо от наличия или отсутствия сахарного диабета 2-го типа.

Ключевые слова: острый инфаркт миокарда, сахарный диабет 2-го типа, эндотелиальная синтаза 
оксида азота, реперфузионная терапия.

UDC 616.127‒005.8‒036.11:616.379‒008.64‒078‒089
Impact of Reperfusion Therapy on the Levels of Endothelial Nitric Oxide Synthase 
in Patients with Acute Myocardial Infarction and Type 2 Diabetes Mellitus 
Zaikina Т. S., Minukhina D. V., Rynchak P. I., 
Tytova G. Yu., Zolotaikina V. I.
Abstract. The purpose of the study was to investigate the effect of reperfusion therapy on the levels of 

endothelial nitric oxide synthase in patients with acute myocardial infarction and concomitant type 2 diabetes 
mellitus.

Materials and methods. The study involved patients with acute myocardial infarction, who were divided 
into groups depending on the presence of type 2 diabetes mellitus and the therapy performed for them: group 
1 – 58 patients with acute myocardial infarction and diabetes mellitus who underwent percutaneous coronary 
intervention; group 2 – 15 patients with acute myocardial infarction and diabetes mellitus who underwent ex-
clusively conservative treatment; group 3 – 40 patients with acute myocardial infarction without diabetes who 
underwent percutaneous coronary intervention; group 4 – 17 patients with acute myocardial infarction without 
diabetes, who underwent exclusively conservative treatment.

Results and discussion. According to the obtained results, in patients with concomitant type 2 diabetes 
mellitus, significantly lower levels of endothelial nitric oxide synthase were revealed, compared with patients 
without disturbances in carbohydrate metabolism, which indicates deeper impairments of endothelial function 
against the background of hyperglycemia and insulin resistance.

167



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

Analysis of the effect of reperfusion therapy showed a statistically significant increase in the level of endo-
thelial nitric oxide synthase both in the group of patients with concomitant disorders of carbohydrate metabo-
lism and without them, which indicates an improvement in the processes of endothelium-dependent dilation, 
regardless of the presence or absence of type 2 diabetes mellitus.

The obtained results testify to the positive effect of percutaneous coronary intervention at the level of 
eNOS, which, in our opinion, will help to improve the vasodilating properties of vascular endothelium and pre-
vent a complicated course of acute myocardial infarction.

Conclusion. The patients with acute myocardial infarction and concomitant type 2 diabetes mellitus have 
significantly lower levels of endothelial nitric oxide synthase levels than patients without type 2 diabetes mel-
litus that indicates deep violations of endothelial function against background of metabolic changes associated 
with insulin resistance and hyperglycemia. Reperfusion therapy accelerates its restoration regardless of the 
presence or absence of type 2 diabetes mellitus.

Keywords: acute myocardial infarction, type 2 diabetes mellitus, endothelial nitric oxide synthase, reper-
fusion therapy.
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Золотарьова Т. В.

ВПЛИВ РАДІОЧАСТОТНОЇ АБЛЯЦІЇ  
НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН СЕРЦЯ У ПАЦІЄНТІВ  

ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ ТА ХРОНІЧНОЮ СЕРЦЕВОЮ 
НЕДОСТАТНІСТЮ

Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Україна

Мета: оцінити вплив радіочастотної абляції 
на морфофункціональний стан серця у пацієнтів із 
фібриляцією передсердь та хронічною серцевою 
недостатністю зі збереженою фракцією викиду на 
підставі 2-річного спостереження.

Матеріал та методи. У дослідження було 
включено 194 пацієнти середнім віком 59,3±8,5 
років із фібриляцією передсердь та супутньою 
серцевою недостатністю зі збереженою фракцією 
викиду лівого шлуночка I-III функціонального кла-
су NYHA. Пацієнти були розподілені на 2 групи: 
136 пацієнтів, яким було проведено радіочастот-
ну катетерну абляцію, та 58 пацієнтів контрольної 
групи, яким не проводилось втручання та продо-
вжувалась антиаритмічна фармакотерапія. За 
основними клініко-демографічними показниками 
пацієнти були співставлені. З метою оцінки морфо-
функціонального стану серця проводилась тран-
сторакальна ехокардіографія на етапі включення 
у дослідження та 2 роки після. 

Результати. За результатами проведеного 
аналізу у групі радіочастотної катетерної абляції че-
рез 2 роки після втручання виявлено: статистично 
значуще зменшення середнього показника кінце-
во-систолічного розміру лівого шлуночка (3,3±0,48 
см проти 3,2±0,41 см, р <0,001); зменшився роз-
мір лівого передсердя (4,3±0,71 см проти 4,2±0,30 
см, р <0,001); статистично значущо збільшилась 
фракція викида лівого шлуночка (61,9±7,14% про-
ти 63,9±5,65%, р <0,001); статистично значущо 
зменшилось значення рівняння E/e’ (11,9±1,65 
проти 9,4±1,48; р <0,001) та показник індексу маси 
міокарду лівого шлуночка (118,3±25,04 г/м2 проти 
116,4±18,04 г/м2; р=0,045). У групі фармакотера-
пії: статистично значуще збільшення середньо-
го показника кінцево-систолічного розміру лівого 
шлуночка (3,61±0,45 см проти 3,63±0,41, р=0,007); 
статистично значуще збільшення лівого перед-
сердя (4,3±0,61 см проти 4,4±0,36; р <0,001) та 
правого передсердя (4,1±0,52 см проти 4,2±0,26; 
р <0,001); зменшення фракції викиду лівого шлу-
ночка (58,1±6,12% проти 56,6±6,11; р <0,001); 
збільшення значення рівняння E/e’ (12,1±1,63 
проти 12,7±1,27; р=0,002) та зменшення рівня по-
казнику індексу маси міокарду лівого шлуночка 
(120,5±24,05 г/м2 проти 118,3±20,13 г/м2; р=0,044).

Висновки. Радіочастотна абляція фібриляції 
передсердь у пацієнтів із серцевою недостатністю 
зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка з 
метою контролю синусового ритму асоціюється з 
покращенням морфофункціонального стану серця 
через 2 роки після проведеного втручання порів-
няно з антиаритмічною фармакотерапією, а саме: 
зменшується кінцево-систолічний розмір лівого 
шлуночка, збільшується фракція викиду лівого 
шлуночка, покращується діастолічна функція ліво-
го шлуночка за даними значення E/e’, зменшуєть-
ся розмір лівого передсердя.

Ключові слова: морфофункціональний стан, 
серцева недостатність, абляція, фібриляція перед-
сердь.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Роботу виконано у рамках на-
уково-дослідної роботи «Дослідження прогностич-
них чинників клінічного перебігу та аналіз лікуван-
ня пацієнтів після радіочастотної абляції фібри-
ляції, тріпотіння передсердь та їх комбінації», № 
державної реєстрації 0120U101507.

Вступ. Серцева недостатність зі збереженою 
фракцією викиду лівого шлуночка (СН-зФВЛШ) 
стала домінуючою формою серцевої недостатнос-
ті у всьому світі разом із старінням населення у ці-
лому та зростанням поширеності ожиріння, цукро-
вого діабету та гіпертонії [1]. У загальній популяції 
СН-зФВЛШ визначається у 4,9% людей віком ≥60 
років [2, 3].

 СН-зФВЛШ зазвичай супроводжується ано-
маліями релаксації лівого шлуночка та пасивною 
скутістю, що призводить до порушення діастоліч-
ного наповнення ЛШ, вторинними змінами струк-
тур лівого передсердя (ЛП) [4]. Найпоширеніший 
механізм, за допомогою якого СН-зФВЛШ викли-
кає фібриляцію передсердь (ФП), – це структурно-
функціональна реконструкція ЛП [5].

Медикаментозний контроль ритму має обме-
жену ефективність при СН-зФВЛШ та достатньо 
високий ризик побічних ефектів [6]. У той же час, 
декілька досліджень показали, що ізоляція легене-
вих вен як лікування ФП у пацієнтів з СН-зФВЛШ 
безпечна та призводить до зворотнього ремоде-
лювання міокарду ЛШ, покращує діастоличну та 
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насосну функцію через 12-34 місяців після проце-
дури [7-9]. Але рандомізовані клінічні дослідження 
щодо структурно-функціонального стану серця та 
гемодинамічних параметрів після радіочастотної 
абляції (РЧА) легеневих вен у цієї категорії пацієн-
тів порівняно з фармакотерапією не проводились, 
тому переконливих даних не вистачає.

Мета дослідження. Оцінити вплив радіо-
частотної абляції на морфофункціональний стан 
серця у пацієнтів із фібриляцією передсердь та 
хронічною серцевою недостатністю зі збереженою 
фракцією викиду на підставі 2-річного спостере-
ження.

Матеріал та методи дослідження. Про-
спективне когортне нерандомізоване відкрите 
дослідження проводили на базі ДУ «Інститут за-
гальної та невідкладної хірургії НАМН України ім. 
В.Т. Зайцева» у відділенні ультразвукової і кліні-
ко-інструментальної діагностики та мініінвазивних 
втручань. Було включено 194 пацієнти із ФП та 
супутньою СН-зФВЛШ I-III функціонального класу 
(ФК) New York Heart Association (NYHA). Діагноз 
СН-зФВЛШ встановлювався згідно рекомендацій 
Європейського товариства кардіологів діагности-
ки та лікування гострої та хронічної серцевої не-
достатності (СН) від 2016 року [10]: ФВЛШ≥50%, 
наявність типових симптомів та/або ознак, діасто-
лічна дисфункція ЛШ та/або відповідні структурні 
хвороби серця. Пацієнти були розподілені на 2 гру-
пи: 136 пацієнтів, яким було проведено РЧА та 58 
пацієнтів контрольної групи, яким не проводилось 
втручання та продовжувалась антиаритмічна фар-
макотерапія. 

Критерії виключення: вік молодше 30 та стар-
ше 80 років, ФВЛШ <50%, IV ФК NYHA або деком-
пенсація СН, кардіогенний шок, вроджені вади сер-
ця, набута вада серця середнього або важкого сту-
пеню перебігу, протезовані клапани серця, гострий 
інфаркт міокарду або потреба в реваскуляризації, 
мозковий інсульт або тромбоемболія легеневої 
артерії давністю до 3 місяців, міокардит, перикар-
дит, важкий перебіг захворювання легень, анемія, 
хронічна хвороба нирок зі швидкістю клубочкової 
фільтрації <30 мл/хв/1,73м2, печінкова недостат-
ність, цукровий діабет 1 типу, важкий перебіг цу-
крового діабету 2 типу або у стадії декомпенсації, 
гіпо- або гіпертиреоз, онкологічні захворювання, 
інфекційні захворювання.

Дослідження проведене відповідно до осно-
вних біоетичних норм Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення науково-медичних досліджень 
із поправками (2000, з поправками 2008), Уні-
версальної декларації з біоетики та прав людини 
(1997), Конвенції Ради Європи з прав людини та 
біомедицини (1997). Письмова інформована згода 

була отримана у кожного учасника дослідження і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Методика РЧА включала ізоляцію легеневих 
вен для пароксизмальної форми ФП та додатко-
во проводилась лінійна абляція лінійних вогнищ, 
мітрального перешийка та трикуспідального пере-
шийка при персистуючій ФП, при супутньому ти-
повому тріпотінні передсердь. Втручання проводи-
лось з помірною седацією. Після РЧА всі пацієнти 
отримували антиаритмічні препарати протягом 3 
місяців («сліпий період»), якщо не було протипо-
казань. 

Антиаритмічна фармакотерапія контрольної 
групи призначалась згідно рекомендацій Європей-
ського товариства кардіологів по лікуванню ФП від 
2016 року [11].

Пацієнти обох груп отримували антикоагу-
лянтну терапію та термін визначався згідно реко-
мендацій Європейського товариства кардіологів 
по лікуванню ФП від 2016 року [11]. 

За основними клініко-демографічними показ-
никами пацієнти були співставлені. Одержані ба-
зові характеристики (табл. 1). 

З метою оцінки морфофункціонального ста-
ну серця проводилась трансторакальна ехокар-
діографія (тЕХОКГ) згідно чинних рекомендацій 
Американського товариства ехокардіографії та 
Європейської асоціації з серцево-судинної візуалі-
зації [12]. Усі виміри здійснювались у двовимірно-
му ультразвуковому зображенні (В-режим). Лінійні 
розміри ЛШ (кінцево-діастолічний розмір (КДР), 
кінцево-систолічний розмір (КСР), параметри для 
розрахунку індексу маси міокарду лівого шлуночка 
(іММЛШ), передньо-задній розмір ЛП) були отри-
мані із парастернальної позиції по довгій осі ЛШ. 
Розмір правого передсердя (ПП) визначався у вер-
хівковій чотирикамерній позиції. У подальшому 
розрахунок об’ємів ЛШ проводився за формулою 
Тейхольца та ФВЛШ автоматично розраховува-
лось програмним забезпеченням ультразвукового 
апарату. іММЛШ визначався за допомогою рівнян-
ня: ММЛШ/ППТ(г/м2), де ППТ – площа поверхні 
тіла. 

Через 2 роки після включення у дослідження 
тЕХОКГ проводилось повторно.

Також оцінювалась наявність епізодів реци-
диву ФП після втручання/початку спостереження 
протягом 2-річного періоду, виключаючи епізоди 
порушення ритму протягом «сліпого періоду» для 
групи РЧА. Рецидивом вважався задокументова-
ний на електрокардіограмі епізод надшлуночкової 
аритмії або ФП, що тривав більше 30 секунд.

Отримані дані після формування бази даних 
оброблялися в Microsoft Excel, SPSS 20.0. Для опи-
сання якісних ознак розраховувались абсолютні 
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та відносні частоти (n, %). Для опису кількісних 
показників використовували середнє значення 
(М)±стандартне відхилення (SD). Для порівняння 
груп для незалежних змінних використовували 
U-критерій Манна-Уітні. Для виявлення предик-
торів нормалізації показників потенційні фактори 
тестувалися за допомогою бінарного регресійного 
аналізу, розраховувались відношення шансів (ВШ, 
odds ratio) та 95% довірчі інтервали (ДІ). Значення 
вважались статистично значущими при р <0,05.

Результати дослідження. 
За результатами проведеного 
аналізу (табл. 2) у групі РЧА 
через 2 роки після втручання 
виявлено: статистично значуще 
зменшення середнього показ-
ника КСР ЛШ (95% ДІ до втру-
чання значення 3,21-3,33, через 
2 роки – 3,16-3,30); також, зна-
чно зменшився розмір лівого 
передсердя (95% ДІ до втручан-
ня значення 4,25-4,41, через 2 
роки – 4,19-4,29), максимальне 
значення якого до процедури 
складало 6,4 см, а після – 5,2 
см; статистично значущо збіль-
шилась ФВЛШ (95% ДІ до втру-
чання значення 61,16-63,43, 
через 2 роки – 62,98-64,90) 
(рис. 1); статистично значущо 
зменшилось значення рівнян-
ня E/e’, яке знизилось до рівня 
9,4±1,48 (95% ДІ 9,15-9,66) та 
показник іММЛШ – після втру-
чання сягнув 116,4±18,04 (95% 
ДІ 116,15-117,24). При цьому не 
було виявлено статистично зна-
чущих змін за 2-річний період 
спостереження за даними по-

казників САТ, ДАТ, ЧСС, КДР, розмір ПП.
У контрольній групі за даними змін гемодина-

мічних показників на 2-річному етапі спостережен-
ня відмічалось: статистично значуще збільшення 
середнього показника КСР ЛШ (95% ДІ на почат-
ку спостереження 3,53-3,77, через 2 роки – 3,54-
3,76); статистично значуще збільшення ЛП (95% 
ДІ на початку спостереження 4,13-4,47, через 2 
роки – 4,27-4,47) максимальне значення якого до 

Таблиця 1 – Базові демографічні та клінічні характеристики пацієнтів

Характеристики Група РЧА,
n=136

Контрольна 
група, n=58 р

Вік (M±SD, роки) 59,7±8,6 58,2±8,1 0,146
Чоловіча стать, (n,%) 62(46,3) 26(46,6) 0,902
ІМТ (M±SD, кг/м2) 28,2±5,1 29,3±5,4 0,510
Тривалість ФП (M±SD,місяці) 53,2±45,8 51,4±46,6 0,364
Частота пароксизмів/місяць (M±SD) 10,7±10,2 4,6±4,9 0,001
Пароксизмальна форма (n,%) 58(42,6) 15(25,9)

0,001Персистуюча форма (n,%) 71(52,9) 16(27,5)
Тривало персистуюча (n,%) 2(1,5) 27(46,6)
ТП (n,%) 36(26,5) 19(32,8) 0,375
Середній ФК NYHA (M±SD) 1,8±0,6 2,1±07 0,723
Клас EHRA (M±SD) 3,1±0,5 2,9±0,6 0,051
Середній CHA2DS2-VASc (M±SD) 2,5±1,2 2,0±1,4 0,004
Середній HAS-BLED(M±SD) 1,7±0,9 2,1±0,8 0,126
ІХС (n,%) 48(35,2) 10(17,2) 0,016
АГ (n,%) 98(72,1) 43(74,1) 0,456
Цукровий діабет 2 типу (n,%) 18 (13,2) 8(13,8) 0,541
Інсульт/ТІА (n,%) 13(9,6) 5(8,6) 0,519
САТ (M±SD, мм рт.ст.) 131,6±13,5 132,5±21,4 0,948
ДАТ, (M±SD, мм рт.ст.) 82,2±7,9 85,3±12,7 0,127

Примітки: ІМТ– індекс маси тіла; ФП – фібриляція передсердь; ТП – тріпо-
тіння передсердь; ФК NYHA – функціональний клас Нью-Йоркської Асоціа-
ції серця; ІХС – ішемічна хвороба серця; АГ – артеріальна гіпертензія; ТІА – 
транзиторна ішемічна атака; САТ – систолічний артеріальний тиск; ДАТ – діа-
столічний артеріальний тиск.

Таблиця 2 – Зміни морфофункціональних показників серця через 2 роки після початку спостереження

Показник
Група РЧА

р
Контрольна група

р
до втручання 2-річний етап початок спо-

стереження 2-річний етап

САТ (M±SD, мм рт.ст.) 131,6±13,5 130,5±9,44 0,747 132,5±16,4 130,3±8,75 0,736
ДАТ, (M±SD, мм рт.ст.) 82,2±7,9 80,3±7,7 0,134 85,3±12,7 80,3±7,7 0,147
ЧСС (M±SD, 1/мин) 80,4±24,53 79,8±14,53 0,078 84,5±20,62 80,5±13,43 0,068
КДР, (M±SD, см) 5,0±0,51 5,0±0,48 0,617 5,19±0,45 5,17±0,56 0,452
КСР, (M±SD, см) 3,3±0,48 3,2±0,41 0,001 3,61±0,45 3,63±0,41 0,007
Діаметр ЛП, (M±SD, см) 4,3±0,71 4,2±0,30 0,001 4,3±0,61 4,4±0,36  <0,001
Діаметр ПП, (M±SD, см) 4,1±0,52 4,1±0,33 0,214 4,1±0,52 4,2±0,26  <0,001
ФВЛШ, (M±SD, %) 61,9±7,14 63,9±5,65  <0,001 58,1±6,12 56,6±6,11  <0,001
E/e’ відношення 11,9±1,65 9,4±1,48  <0,001 12,1±1,63 12,7±1,27 0,002
іММЛШ, (M±SD, г/м2) 118,3±25,04 116,4±18,04 0,045 120,5±24,05 118,3±20,13 0,044

Примітки: М – середнє значення; SD - стандартне відхилення; КДР – кінцево-діастолічний розмір; КСР – кін-
цево-систолічний розмір; ФВЛШ – фракція викиду лівого шлуночка; ЛП – ліве передсердя; ПП – праве перед-
сердя; САТ – систолічний артеріальний тиск; ДАТ – діастолічний артеріальний тиск.
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процедури складало 6,0 см, а після – 6,2 см, та 
ПП (95% ДІ на початку спостереження 3,95-4,18, 
через 2 роки – 4,12-4,26), зменшення ФВЛШ (95% 
ДІ на початку спостереження 56,57-59,77, через 2 
роки – 54,85-58,23) (рис. 1), збільшення значення 
рівняння E/e’ (95% ДІ на початку спостереження 
11,62-12,48, через 2 роки – 12,44-13,11), зменшен-
ня рівня показнику іММЛШ до 118,3±20,13 (95% ДІ 
117,92-118,92). Як і у групі РЧА, не було виявлено 
статистично значущих змін за 2-річний період спо-
стереження за даними показників САТ, ДАТ, ЧСС, 
КДР. 

За результатами оцінки рівня рецидиву протя-
гом 2 років спостереження у групі РЧА 52,9% (72 
пацієнтів) залишались вільними від рецидивів ФП 
або будь-якої іншої передсердної тахіаритмії, тоді 
як у контрольній групі число рецидивів ФП досягло 
93% (54 пацієнти). Час виникнення 1 рецидиву ФП 
був достовірно ранішим у контрольної групи, ніж у 
групі РЧА (5,5±4,3 місяців проти 10,6±6,2, р=0,001).

У подальшому проводилась оцінка тЕХОКГ 
показників у групі РЧА в залежності від наявності 
рецидиву впродовж 2 років спостереження.

У підгрупі з рецидивом значення КДР до втру-
чання та на 2-річному етапі обстеження було ста-
тистично значущо вищим, ніж у підгрупі без реци-
диву (до втручання – 5,19±0,51 см проти 4,86±0,46, 
p <0,001; через 2 роки після втручання – 5,17±0,48 
проти 4,86±0,44, p <0,001)) (рис. 2). При цьому 
у динаміці через 2 роки у кожній підгрупі окремо 
даних за статистично значущі зміни за цим показ-
ником немає: у підгрупі з рецидивом 5,19±0,51 см 
до РЧА проти 5,17±0,48 через 2 роки, р=0,251; у 
підгрупі без рецидиву - 4,86±0,46 до РЧА проти 
4,86±0,44, р=0,544.

Значення КСР у підгрупі з рецидивом до втру-
чання та на 2 річному етапі обстеження було ста-
тично значущо вищим, ніж у підгрупі без рецидиву 
(до втручання – 3,47±0,47 см проти 3,14±0,45 см, 
р <0,001; через 2 роки після – 3,34±0,40 см проти 
3,13±0,45 см, р=0,002) (рис. 3). При цьому також 

було відмічено статистично значуще зниження 
КСР на 2-річному етапі від початку спостережен-
ня у підгрупі з рецидивом (3,47±0,47 см до втру-
чання, 3,34±0,40 см через 2 роки після втручання, 
р <0,001), чого не відбувалося у групі без рецидиву 
(р=0,462).

За даними середнього рівня ФВЛШ у підгрупах 
через 2 роки від початку спостереження різниці ви-
явлено не було (у групі з рецидивом – 63,37±6,13% 
проти 64,44±5,18% у групі без рецидиву, р=0,459) 
(рис. 4). Окремо слід відзначити, що у підгрупі з 
рецидивом на 2-річному етапі 4,7% пацієнтів мали 
зниження ФВЛШ нижче 50%, чого не було виявле-
но у підгрупі без рецидиву.

Рис. 1 – Динаміка змін середнього показника ФВЛШ 
у групі РЧА та у контрольній групі на 2-річному етапі 

спостереження

Рис. 2 – Динаміка змін середнього показника КДР на 
2-річному етапі спостереження в залежності від на-

явності рецидиву у підгрупі РЧА

Рис. 3 – Динаміка змін середнього показника КСР на 
2-річному етапі спостереження в залежності від на-

явності рецидиву у підгрупі РЧА
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За даними середнього показника розміру ЛП 
до абляції у підгрупі з рецидивом він був статис-
тично значущо вищим, ніж у підгрупі без рециди-
ву (4,65±0,41 см проти 4,05±0,30 см, р <0,001). На 
2-річному етапі спостереження у підгрупі с рециди-
вом ЛП виявився більшим, ніж у підгрупі без реци-
диву (4,46±0,25 см проти 4,05±0,19 см, р <0,001).

За даними середнього розміру ПП до втручан-
ня у підгрупі з рецидивом виявлено статистично 
значущо вищий рівень цього показника, 
ніж у групі без рецидиву (4,27±0,57 см 
проти 4,04±0,42, р=0,025). Більш вираже-
на різниця була виявлена при оцінці по-
казника на 2-річному етапі спостереження 
(4,26±0,40 проти 4,01±0,20, р <0,001).

При оцінці рівняння E/e’ окремо по 
підгрупах на 2-річному етапі спостережен-
ня виявлено статистично значуще зни-
ження показнику незалежно від наявнос-
ті рецидиву протягом 2 років. У підгрупі з 
рецидивом E/e’ знизилось з 11,70±1,82 до 
9,78±1,72, р <0,001; у підгрупі без рециди-
ву – з 12,14±1,45 до 9,07±1,14, р <0,001. 
При цьому до втручання статистично зна-
чущої різниці між підгрупами за цим по-
казником виявлено не було (р=0,092), але 
на 2-річному етапі за даними ЕХОКГ у під-
групі без рецидиву значення рівняння E/e’ 
було статистично нижчим (р=0,001).

За допомогою бінарної логістичної 
регресії був проведений пошук факторів, 
які впливають на зменшення розміру ЛП у 
групі РЧА (табл. 3). За результатом цього 
дослідження встановлено, що відсутність 
рецидиву протягом 2 років після РЧА та 
значення рівняння E/e’ до втручання є най-
більш чутливим предикторами зменшення 
розміру лівого передсердя. Шанс нормалі-

зації розміру ЛП в 3,7 рази вище у пацієнтів без 
рецидиву та 1,5 рази при більш низькому значенні 
рівняння E/e’.

Обговорення отриманих результатів. Отри-
мані дані свідчать про позитивний вплив РЧА на 
морфофункціональний стан серця у пацієнтів з 
ФП та СН-зФВЛШ за рахунок зменшення розміру 
ЛП, КДР, КСР, зростання ФВЛШ, значення рівняння 
E/e’; причому, наявність рецидиву протягом 2 років 
спостереження у цій групі не пов’язано суттєво з 
його зменшенням. 

На даний час немає єдиної думки щодо ліку-
вання ФП у пацієнтів з СН-зФВЛШ згідно європей-
ських рекомендацій [6]. Це, насамперед, пов’язано 
з тим, що у рандомізовані дослідження щодо 
ефективності РЧА включались пацієнти з СН зі 
зниженою ФВЛШ, або частка пацієнтів з СН була 
замалою [6, 13, 14].

ФП впливає на діастолічну функцію серця, ви-
кликаючи неповне розслаблення, завдяки чому 
міокард залишається в постійному активовано-
му стані. Відсутність передсердного внеску у на-
повнення шлуночків може ще більше погіршити 
діастолічну функцію. Тому, теоретично, пацієнти 
з СН-зФВЛШ можуть отримати більшу користь від 
стратегії контролю ритму у плані лікування ФП [15]. 

Таблиця 3 – Предиктори зменшення розміру ЛП після РЧА

Змінна B Вш
95% ДІ

р
нижня 

границя
верхня 
границя

Вік 0,065 1,067 0,983 1,158 0,122
Стать -0,644 0,525 0,158 1,747 0,294
Пароксизмальна 
форма ФП 0,129 1,138 0,345 3,751 0,832

АГ 0,725 2,065 0,485 8,797 0,278
ЦД -1,220 0,295 0,033 2,671 0,278
ІХС 1,393 4,028 0,001 4,475 0,979
Рецидив аритмії -3,612 0,27 0,003 0,261 0,002
Розмір ПП до 
втручання 1,176 3,243 0,3,5 34,492 0,329

Розмір ПП через 
2 роки після РЧА -3,232 0,039 0,001 1,471 0,080

ФВЛШ до втру-
чання 0,005 1,005 0,851 1,188 0,950

ФВЛШ через 
2 роки після РЧА -0,087 0,917 0,754 1,116 0,386

E/e’ до втручання 0,418 1,519 0,986 2,339 0,058
E/e’ через 2 роки 
після РЧА -0,209 0,811 0,497 1,324 0,403

Примітки: В – коефіцієнт регресії В; ВШ – відношення шансів; 
ДІ – довірчий інтервал; АГ – артеріальна гіпертензія; ЦД – цукро-
вий діабет; ІХС – ішемічна хвороба серця; ПП – праве передсердя; 
ФВЛШ – фракція викиду лівого шлуночка.

Рис. 4 – ФВЛШ на 2-річному етапі спостереження в 
залежності від наявності рецидиву у підгрупі РЧА
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Один із перших метааналізів, де порівнюва-
лася результативність катетерної абляції та фар-
макотерапії, опубліковано групою дослідників під 
керівництвом Min Zhu [16]. Проаналізувавши ре-
зультати трьох рандомізованих контрольованих 
досліджень (n = 143), науковці підтвердили здат-
ність катетерної абляції поліпшувати ФВЛШ, а та-
кож зазначили зниження функціонального класу 
за NYHA порівняно з медикаментозним контролем 
ритму у разі персистуючої ФП у пацієнтів із СН. У 
подальшому у ще одному метааналізі було вияв-
лено, що катетерна абляція ФП у пацієнтів з СН 
асоціюється з позитивними морфологічними змі-
нами структур серця та поліпшенням якості життя 
порівняно контролем [17]. 

Нещодавнє дослідження також продемон-
струвало зменшення розмірів ЛП у пацієнтів після 
абляції, та чим швидше зменшувався розмір ЛП 
протягом перших 6 місяців спостереження, тим 
менше був ризик рецидиву ФП. Автори досліджен-
ня запропонували розглядати темп зменшення ЛП 
як новий предиктор ефективності абляції стійкої 
ФП в утриманні синусового ритму [18]. Нажаль, у 
дослідження було включено лише 21 (16%) паці-
єнт з СН та не має даних щодо типу. 

Важливим внеском у розуміння проблем лі-
кування ФП у пацієнтів з СН-зФВЛШ є публікація 
результатів дослідження M. Rattka та інших, де ви-
вчався вплив катетерної абляції ФП саме у пацієн-
тів з цим типом СН. Було виявлено, що абляція ле-
геневих вен з приводу ФП призвела до зворотного 
ремоделювання ЛШ. Товщина міжшлуночкової пе-
ретинки та іММЛШ значно покращилися після про-
цедури абляції, тоді як співвідношення E/e’ показа-

ло незначну тенденцію до поліпшення. Більш того, 
майже у половини пацієнтів через 12 місяців піс-
ля втручання не було даних за СН-зФВЛШ згідно 
чинних діагностичних критеріїв. При аналізі фак-
торів, які впливають на нормалізацію функції ЛШ, 
відсутність рецидиву виявилася найголовнішою. 
Тому успішна катетерна абляція субстрату аритмії 
розглядається як запорука ефективного лікування 
СН-зФВЛШ з ФП [7].

Висновки. Радіочастотна абляція фібриляції 
передсердь у пацієнтів із серцевою недостатністю 
зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 
з метою контролю синусового ритму асоціюєть-
ся з покращенням морфофункціонального стану 
серця через 2 роки після проведеного втручання 
порівняно з антиаритмічною фармакотерапією, 
а саме: зменшується кінцево-систолічний розмір 
лівого шлуночка, збільшується фракція викиду лі-
вого шлуночка, покращується діастолічна функція 
лівого шлуночка за даними значення E/e’, зменшу-
ється розмір лівого передсердя. Відсутність реци-
диву протягом 2 років після радіочастотної абляції 
та значення рівняння E/e’ до втручання є найбільш 
чутливим предикторами зменшення розміру лівого 
передсердя.

Перспективи подальших досліджень. Вида-
ється доцільним вивчення морфофукціонального 
стану серця у пацієнтів з серцевою недостатністю 
зі збереженою фракцією викиду лівого шлуночка 
після успішної радіочастотної абляції фібриляції 
передсердь на більш тривалому періоді спостере-
ження та пошук факторів, що сприяють позитив-
ним змінам.
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УДК [616.12-008.331.1-056.257:616.127-008.1]-078:57.083.3
ВЛИЯНИЕ РАДИОЧАсТОТНОЙ АБЛЯЦИИ НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ сОсТОЯНИЕ 
сЕРДЦА У ПАЦИЕНТОВ с ФИБРИЛЛЯЦИЕЙ ПРЕДсЕРДИЙ И ХРОНИЧЕсКОЙ 
сЕРДЕЧНОЙ НЕДОсТАТОЧНОсТЬЮ
Золотарёва Т. В.
Резюме. Цель: оценить влияние радиочастотной абляции на морфофункциональное состояние 

сердца у пациентов с фибрилляцией предсердий и хронической сердечной недостаточностью с сохра-
ненной фракцией выброса на основании 2-летнего наблюдения.

Материал и методы. В исследование были включены 194 пациента средним возрастом 59,3±8,5 
лет с фибрилляцией предсердий и сопутствующей сердечной недостаточностью с сохраненной фрак-
цией выброса левого желудочка I-III функционального класса NYHA. Пациенты были разделены на 
2 группы: 136 пациентов, которым была проведена радиочастотная катетерная абляция; и 58 пациен-
тов контрольной группы, которым не проводилось вмешательство и продолжалась антиаритмическая 
фармакотерапия. По основным клинико-демографическим показателям пациенты были сопоставимы. 
С целью оценки морфофункционального состояния сердца проводилась трансторакальная эхокардио-
графия на этапе включения в исследование и 2 года после.

Результаты. По результатам проведенного анализа в группе радиочастотной катетерной абляции 
через 2 года после вмешательства выявлено: статистически значимое уменьшение среднего показа-
теля конечно-систолического размера левого желудочка (3,3±0,48 см против 3,2±0,41 см, р <0,001); 
уменьшился размер левого предсердия (4,3±0,71 см против 4,2±0,30 см, р <0,001); статистически 
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значимо увеличилась фракция выброса левого желудочка (61,9±7,14% против 63,9±5,65%, р <0,001); 
статистически значимо уменьшилось отношение E/e’ (11,9±1,65 против 9,4±1,48; р <0,001) и показа-
тель индекса массы миокарда левого желудочка (118,3±25,04 г/м2 против 116,4±18,04 г/м2; р=0,045). В 
группе фармакотерапии отмечалось: статистически значимое увеличение среднего показателя конеч-
но-систолического размера левого желудочка (3,61±0,45 см против 3,63±0,41, р=0,007); статистически 
значимое увеличение левого предсердия (4,3±0,61 см против 4,4±0,36; р <0,001) и правого предсердия 
(4,1±0,52 см против 4,2±0,26; р <0,001); уменьшение фракции выброса левого желудочка (58,1±6,12% 
против 56,6±6,11; р <0,001); увеличесние значения отношения E/e’ (12,1±1,63 против 12,7±1,27; р=0,002) 
и уменьшения уровня показателя индекса массы миокарда левого желудочка (120,5±24,05 г/м2 против 
118,3±20,13 г/м2; р=0,044).

Выводы. Радиочастотная абляция фибрилляции предсердий у пациентов с сердечной недостаточ-
ностью с сохраненной фракцией выброса левого желудочка с целью контроля синусового ритма ассо-
циируется с улучшением морфофункционального состояния сердца через 2 года после проведенного 
вмешательства по сравнению с антиаритмической фармакотерапией, а именно: уменьшается конечно-
систолический размер левого желудочка, увеличивается фракция выброса левого желудочка, улучша-
ется диастолическая функция левого желудочка по данным значения E/e’, уменьшается размер левого 
предсердия.

Ключевые слова: морфофункциональное состояние, сердечная недостаточность, абляция, фи-
брилляция предсердий.

UDC [616.12-008.331.1-056.257:616.127-008.1]-078:57.083.3
Radiofrequency Ablation Impact on the Morpho-Functional State of the Heart 
in Patients with Atrial Fibrillation and Chronic Heart Failure
Zolotarova T. V.
Abstract. The purpose of the study was to evaluate the radiofrequency ablation impact on the mor-

pho-functional state of the heart in patients with atrial fibrillation and chronic heart failure with preserved ejec-
tion fraction based on 2-year follow-up.

Materials and methods. The study included 194 patients with an average age of 59.3±8.5 years with atrial 
fibrillation and concomitant heart failure with preserved left ventricular ejection fraction of I-III functional class 
of New York Heart Association. Patients were divided into 2 groups: 136 patients who underwent radiofrequen-
cy catheter ablation and 58 patients in the control group who did not undergo intervention and continued anti-
arrhythmic pharmacotherapy. Patients were comparable in terms of basic clinical and demographic indicators. 
In order to assess the morpho-functional state of the heart, transthoracic echocardiography was performed at 
the stage of inclusion in the study and 2 years after.

Results and discussion. According to the results of the analysis in the radiofrequency catheter ablation 
group 2 years after the intervention revealed: a statistically significant decrease in the mean end-systolic 
diameter of the left ventricle (3.3±0.48 cm versus 3.2±0.41cm, p <0.001); decreased size of the left atrium 
(4.3±0.71 cm versus 4.2±0.30 cm, p <0.001); left ventricular ejection fraction increased significantly (61.9±7.14% 
versus 63.9±5.65%, p <0.001); the E/e’ ratio decreased statistically significantly (11.9±1.65 versus 9.4±1.48; 
p <0.001) and the left ventricular myocardial mass index (118.3±25.04 g/m2 versus 116.4±18.04 g/m2; p=0.045). 
In the pharmacotherapy group there were: a statistically significant increase in the average end-systolic size 
of the left ventricle (3.61±0.45 cm versus 3.63±0.41, p=0.007); statistically significant increased left atrium 
(4.3±0.61 cm versus 4.4±0.36; p <0.001) and the right atrium (4.1±0.52 cm versus 4.2±0.26; p <0.001); de-
creased left ventricular ejection fraction (58.1±6.12% versus 56.6±6.11; p <0.001); increased values of the 
ratio E/e’ (12.1±1.63 versus 12.7±1.27; p=0.002) and decreased level of the left ventricular myocardial mass 
index (120.5±24.05 g/m2 versus 118.3±20.13 g/m2; p=0.044).

Conclusion. Radiofrequency ablation of atrial fibrillation in patients with heart failure with preserved left 
ventricular ejection fraction to control sinus rhythm is associated with improved morpho-functional state of 
the heart at the 2-year follow-up compared with antiarrhythmic pharmacotherapy strategy: the left ventricular 
ejection fraction increases, the left ventricular diastolic function improves according to the E/e’ value, the size 
of the left atrium decreases.

Keywords: morpho-functional state, heart failure, ablation, atrial fibrillation.
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Коваль С. М., Рєзнік Л. А., 
Старченко Т. Г., Пенькова М. Ю. 

ІНСУЛІНОПОДІБНИЙ ФАКТОР РОСТУ-1 ТА РЕМОДЕЛЮВАННЯ  
ЛІВОГО ШЛУНОЧКА СЕРЦЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ  

З АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ
ДУ «Національний інститут терапії ім. Л. Т. Малої НАМН України», Харків, Україна

Мета - дослідити роль інсуліноподібного фак-
тору росту-1 у механізмах ремоделювання лівого 
шлуночка серця у хворих на артеріальну гіпертен-
зію з абдомінальним ожирінням. 

Матеріал та методи. До обстеження було 
залучено 42 пацієнта з артеріальною гіпертензією 
та абдомінальним ожирінням і 22 з артеріальною 
гіпертензією та нормальною масою тіла. Структур-
ні показники серця визначали за допомогою ехо-
кардіографічного дослідження. Визначення рівня 
інсуліноподібного фактору росту-1 у сироватці кро-
ві проводили імуноферментним методом. 

Результати. Встановлено, що при артері-
альній гіпертензії з абдомінальним ожиріння най-
більш високі показники інсуліноподібного фактору 
росту-1 виявлені при нормальній геометрії лівого 
шлуночка, а при концентричній гіпертрофії та екс-
центричній гіпертрофії спостерігається поступове 
вірогідне зменшення цього фактору росту та від-
мічаються його вірогідні відмінності у порівнянні з 
нормальною геометрією. Звертає увагу не лише 
поступове зменшення інсуліноподібного фактору 
росту-1 від нормальної геометрії до концентричної 
геометрії та ексцентричної геометрії, а й вірогідні 
відмінності між даним фактором росту при конце-
тричній геометрії та ексцентричній геометрії, що 
свідчить про значення дефіциту інсуліноподібного 
фактору росту-1 в формуванні патологічного ре-
моделювання. При артеріальній гіпертензії з нор-
мальною вагою вірогідні відмінності цього фактору 
росту отримані лише між нормальною та ексцен-
тричною геометрією лівого шлуночка. 

Висновки. Отримані в результаті дослідження 
дані можуть свідчити про відмінності в перебігу ар-
теріальної гіпертензії, обтяженою абдомінальним 
ожирінням у порівнянні з пацієнтами на артеріаль-
ну гіпертензію з нормальною масою тіла. Саме 
асоціація артеріальної гіпертензії з абдомінальним 
ожирінням викликає зменшення синтезу інсуліно-
подібного фактору росту-1 внаслідок чого відбува-
ється прискорений розвиток патологічної геометрії 
лівого шлуночка з подальшою маніфестацією сер-
цевої недостатності. Такі результати дозволяють 
розширити уявлення про механізми формування 
серцевого ураження у хворих на артеріальну гіпер-
тензію та особливо при її поєднанні з ожирінням. 

Ключові слова: артеріальна гіпертензія, аб-
домінальне ожиріння, інсуліноподібний фактор 
росту-1, серцеве ремоделювання.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана в межах при-
кладної НДР Державної Установи «Національний 
інститут терапії імені Л. Т. Малої НАМН України» 
(м. Харків, Україна) «Розробити методи оптимізації 
лікування хворих на артеріальну гіпертензію з ожи-
рінням на підставі вивчення гуморальних і епігене-
тичних факторів та параметрів мікробіоти кишеч-
ника», № держ. реєстрації 0120U000070. Устано-
вою, що фінансує дослідження, є НАМН України. 
Автори гарантують повну відповідальність за все, 
що опубліковано в статті. Автори гарантують від-
сутність конфлікту інтересів і власної фінансової 
зацікавленості при виконанні роботи та написанні 
статті. 

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) залиша-
ється одним з найпоширеніших серцево-судинних 
захворювань. Щорічно вона стає причиною близь-
ко 10 млн. смертей та 200 млн. випадків інвалід-
ності [1]. Тривале підвищення артеріального тиску 
призводить до ураження органів-мішеней – часто 
безсимптомних структурних та функціональних 
змін з боку серця, судин, головного мозку, нирок та 
сітківки. Наявність таких субклінічних уражень сут-
тєво збільшує загальний серцево-судинний ризик 
хворих на АГ. Додатковий несприятливий вплив на 
структурно-функціональні параметри серця викли-
кає абдомінальне ожиріння (АО), яке поглиблює 
процеси ремоделювання серцево-судинної систе-
ми [2-4]. Важливим етапом оцінки прогнозу цієї па-
тології і підходів до його лікування є встановлення 
не лише наявності гіпертрофії міокарда лівого шлу-
ночка (ГЛШ) з визначенням його типу, а й вивчення 
патогенетичних механізмів ремоделювання серця 
у пацієнтів на АГ з АО [5]. Результати ряду дослі-
джень свідчать про залучення у процеси струк-
турно-функціональної перебудови серця такої 
біологічно активної речовини, як інсуліноподібний 
фактор росту-1 (ІФР-1) [6, 7]. ІФР-1 – поліпептид-
ний фактор росту, близький за своїми фізіологіч-
ними властивостями до інсуліну. У теперішній час 
інсулін та ІФР-1 розглядають як єдину сигнальну 
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систему, яка регулює не тільки метаболічні про-
цеси, але й процеси клітинного росту та диферен-
ціації [8-10]. Тому, актуальним представляється 
з’ясування ролі ІФР-1 в розвитку серцевого ремо-
делювання у хворих на АГ з АО. 

Мета роботи – дослідити роль ІФР-1 у меха-
нізмах ремоделювання лівого шлуночка серця у 
хворих на АГ з АО.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводились у відділі артеріальної гі-
пертензії та профілактики її ускладнень  на базі 
спеціалізованого відділення гіпертензій та захво-
рювань нирок ДУ «Національний інститут терапії 
імені Л.Т. Малої НАМН України». Було обстежено 
64 хворих на АГ II стадії 2-3 ступеню з нормаль-
ною масою тіла (НМТ) та АО І-ІІІ ст. Основну гру-
пу склали 42 хворих на АГ з АО І-ІІІ ст. (середній 
вік (61±3,4) роки), групу порівняння – 22 хворих на 
АГ з нормальною масою тіла (НМТ), середній вік - 
(59,5±4,1) роки. 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Всім хворим проводили загально-клінічне ла-
бораторне та інструментальне обстеження. Вияв-
лення і оцінку ступеня АО проводили за критері-
ями ВООЗ та ATP III [11]. Ступінь, стадію АГ, на-
явність ФР ССЗ оцінювали відповідно до діючих 
рекомендацій [12]. 

Структурні показники серця визначали за до-
помогою ехокардіографічного дослідження у В и 
М-режимах на ультразвуковому сканері Ultima PА 
(№00342) за стандартною методикою. 

Масу міокарда ЛШ (ММЛШ) розраховували за 
формулою Американського ехокардіографічного 
товариства (American Society of Echocardiography):

ММЛШ = 0,8 × {1,04 [(КДР + ТМШПд + 
+ ТЗСЛШд) – (КДР)3]} + 0,6, 

де КДР – кінцево-діастолічний розмір лівого шлу-
ночка; ТМШПд – товщина міжшлуночкової пере-
тинки в діастолу; ТЗСЛШд – товщина задньої стін-
ки лівого шлуночка в діастолу.

ГЛШ оцінювали за двома різними формулами 
в залежності від наявності у хворого нормальної 
маси тіла або ожиріння. 

У хворих з нормальною масою тіла ГЛШ оці-
нювали за індексом маси міокарда (ІММЛШ), 

який визначали як співвідношення ММЛШ до 
площі поверхні тіла в м2. Критерієм ГЛШ у даних 
хворих вважали ІММЛШ ≥115 г/м2 для чоловіків і  
ІММЛШ ≥95 г/м2 для жінок. 

У хворих з ожирінням або його абдомінальною 
формою (АО) ГЛШ оцінювали також за індексом 
маси міокарда (ІММЛШ), який однак визначали 
як співвідношення ММЛШ до площі поверхні тіла 
в м2,7. Критерієм ГЛШ у даних хворих вважали 
ІММЛШ ≥50 г/м2,7 для чоловіків і ІММЛШ ≥47 г/м2,7 

для жінок. 
Для оцінки геометричної перебудови ЛШ роз-

раховували відносну товщину стінок ЛШ за фор-
мулою [13]:

Відносна товщина стінок ЛШ =  
= [2 × ТЗС ЛШд) / КДР], 

де ТЗС ЛШд – товщина задньої стінки лівого шлу-
ночка в діастолу; КДР – кінцево-діастолічний роз-
мір лівого шлуночка.

Нормальним значенням відносної товщини 
стінок ЛШ вважали 0,42. Виділяли наступні типи 
ремоделювання ЛШ:

1. Нормальна геометрія ЛШ – ІММЛШ ≤ 115 г/м2, 
ВТС ЛШ ≤ 0,42;

2. Концентричне ремоделювання ЛШ– 
ІММЛШ ≤ 115 г/м2, ВТС ЛШ> 0,42;

3. Концентрична ГЛШ – ІММЛШ> 115 г/м2, 
ВТС ЛШ > 0,42;

4. Ексцентрична ГЛШ – ІММЛШ> 115 г/м2, 
ВТС ЛШ ≤ 0,42.

Визначення рівня ІФР-1 у сироватці крові про-
водили імуноферментним методом із використан-
ням наборів фірми DSL (США).

Отримані дані були проаналізовані за допо-
могою комп’ютерної програми SPSS 19.0. для 
Windows XP. Дані дослідження не відповідали кри-
теріям нормального розподілу (критерієм Шапіро–
Уілка) і представлені у вигляді медіани і інтерквар-
тильного інтервалу (Me [25%;75 %]). Відмінності 
вважалися статистично значущими при р <0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
За даними ехокардіографічного дослідження ГЛШ 
діагностували у 30 осіб (71,4%) з АГ з АО та у 9 осіб 
(40,9%) хворих на АГ з НМТ (р <0,05). При аналізі 
поширеності різних типів геометрії ЛШ встановле-
но, що концентрична ГЛШ (КГЛШ) спостерігалась 
у 21 хворого (50%) основної групи та у 7 хворих 
(31,8%) групи контролю (р<0,05), а ексцентрична 
ГЛШ (ЕГЛШ) – у 9 (21,4%) пацієнтів основної гру-
пи та у 2 (9,1%) пацієнтів групи контролю (р<0,05). 
Отримані результати свідчать про перевагу гіпер-
трофічних типів в структурній перебудові серця і 
формуванні несприятливих типів геометрії лівого 
шлуночка у разі наявності АО у обстежуваних.
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Дослідження рівнів ІФР-1 у обстежених хворих 
в залежності від типу серцевого ремоделювання 
представлено в табл. 1.

Таблиця 1 – Рівень ІФР-1 у обстежених хворих на АГ 
в залежності від наявності чи відсутності АО при різ-
ній геометрії лівого шлуночка серця

Тип геометрії 
лівого  

шлуночка

Хворі  
на АГ з АО

(n=42)

Хворі  
на АГ з НМТ

(n=22)

Нормальна  
геометрія

 145,4 
[107,5; 180,3 ]

(n=12)

182,2  
[135,6; 225,3]

(n=13)
Р3<0,001

КГЛШ

 110,6 
[82,4; 165,4]

(n=21)
Р1<0,001

161,5  
[121,4; 201,7]

(n=7)
Р1>0,05

Р3<0,001

EГЛШ

 89,3 
[66,2; 111,8]

(n=9)
Р1<0,001
Р2<0,01

 132,4 
[98,3; 165,1]

(n=2)
Р1<0,05
Р2<0,01

Р3<0,001

Примітки: Р1- різниця вірогідна між групами хворих з 
НГ та КГЛШ; Р2- різниця вірогідна між групами хворих з 
КГЛШ та ЕГЛШ; Р3 - різниця вірогідна між групами хворих 
на АГ з АО та хворими на АГ з НМТ

Як свідчать отримані дані, при АГ з АО най-
більш високі показники ІФР-1 виявлені при НГЛШ, 
а при КГЛШ та ЕГЛШ спостерігається поступове 
вірогідне зменшення цього фактору росту та від-
мічаються його вірогідні відмінності у порівнянні з 
НГ. Звертає увагу не лише поступове зменшення 
ІФР-1 від НГ до КГ та ЕГЛШ, а й вірогідні відмін-
ності між даним фактором росту при КГ та ЕГЛШ, 
що свідчить про значення дефіциту ІФР-1 в фор-
муванні патологічного ремоделювання. При АГ з 
НМТ вірогідні відмінності отримані лише між ІФР-1 
при НГ та ЕГЛШ.

Відомо, що при надмірній масі тіла жирова 
тканина як ендокринний орган, синтезує ряд ва-
зоактивних речовин, до яких відноситься, зокре-
ма, ІФР-1. Крім того, локальна секреція ІФР-1 та 
його рецепторів спостерігається в кардіоміоцитах 
і обумовлена аутокринними та паракринними ме-
ханізмами [14]. Відповідно до літературних даних 
ІФР-1 характеризується анаболічними ефектами 
та здатний викликати гіпертрофію кардіоміоцитів, 
активацію синтезу білків міокарда, гальмувати 
процеси апоптозу в міокарді, збільшувати серце-
вий викид та скорочувальну здатність ЛШ [15]. Роз-
виток КГЛШ характеризується пропорційним збіль-
шенням м’язового, судинного та інтерстиціального 
компонентів міокарда, а ексцентричної ГЛШ – 

надлишком інтерстиціального компонента. В екс-
перименті показано, що введення даного ростово-
го фактору здоровим мишам викликало гіпертро-
фію серця, а його введення або активація синтезу 
при інфаркті міокарда сприяло гіпертрофії карді-
оміоцитів у периінфарктній зоні, що проявлялося 
збереженням скорочувальної функції ЛШ [16,17]. 

Результати проведеного дослідження свідчать 
про дефіцит даного показника при АГ, однак най-
більш яскраво це проявляється на тлі АО з форму-
ванням патологічної геометрії лівого шлуночка, що 
може свідчити про внесок ІФР-1 в механізми пато-
логічного ремоделювання міокарда. Такі результа-
ти підтверджуються вже отриманими даними про 
значний дефіцит ІФР-1 у жінок, що страждали на 
АГ та метаболічний синдром [18]. Останнім часом 
дискутується питання щодо зв’язку ІФР-1 з серце-
во-судинними захворюваннями, однак однознач-
ної думки не отримано [19]. Враховуючи отрима-
ні в дослідженні дані, слід відзначити виявлений 
зв’язок між ІФР-1 та ураженням такого органу-мі-
шені як серце, що в значній мірі підвищує кардіо-
васкулярний ризик. Результати вивчення ІФР-1 при 
різних типах серцевого ремоделювання у хворих 
на АГ як з АО, так і без такого, можуть свідчити 
про суттєву роль дефіциту даного фактору росту 
в формуванні патологічного ремоделювання при 
АГ та в разі АО. Виявлене зниження рівню даного 
фактору росту у хворих на АГ з АО та ЕГЛШ спри-
яє прискореному розвитку серцевої недостатності 
у цієї категорії хворих. 

Таким чином, отримані дані можуть свідчити 
про відмінності в перебігу АГ, обтяженою АО у по-
рівнянні з пацієнтами на АГ з НМТ. Саме асоціація 
АГ з АО викликає зменшення синтезу ІФР-1 вна-
слідок чого відбувається прискорений розвиток 
патологічної геометрії лівого шлуночка з подаль-
шою маніфестацією серцевої недостатності. Такі 
результати дозволяють розширити уявлення про 
механізми формування серцевого ураження у хво-
рих на АГ та особливо при її поєднанні з АО та сво-
єчасно провести профілактичні заходи. 

 Висновки
1. Наявність абдомінального ожиріння у хво-

рих на артеріальну гіпертензію асоціюєть-
ся з більш частим розвитком гіпертрофії 
лівого шлуночка (як концентричної, так і 
ексцентричної).

2. Перебіг артеріальної гіпертензії на тлі аб-
домінального ожиріння супроводжується 
вірогідним зниженням ІФР-1 у порівнянні 
з пацієнтами з артеріальною гіпертензією 
без такого. Формування патологічного ре-
моделювання відбувається на тлі дефіци-
ту ІФР-1 , як у хворих на артеріальну гіпер-
тензію як з абдомінальним ожирінням, так 
і без такого. 
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3. Виявлені вірогідні відмінності вмісту ІФР-1 
при ексцентричній гіпертрофії лівого шлу-
ночка в обстежених групах, при цьому най-
більш низький рівень його спостерігається 
при артеріальній гіпертензії з абдоміналь-
ним ожирінням, що може розглядатися 
в якості маркера прискореного розвитку 

серцевої недостатності у цієї категорії хво-
рих. 

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується вивчення ролі ІФР-1 в розвитку судинного 
ремоделювання у пацієнтів на артеріальну гіпер-
тензію з супутнім абдомінальним ожирінням. 
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УДК 577.175.8:616.126-31:616-056.52
ИНсУЛИНОПОДОБНЫЙ ФАКТОР РОсТА-1 И РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ 
ЛЕВОГО ЖЕЛУДОЧКА сЕРДЦА У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ 
с АБДОМИНАЛЬНОЕ ОЖИРЕНИЕ
Коваль С. Н., Резник Л. А., Старченко Т. Г., Пенькова М. Ю.
Резюме. Цель - изучить роль инсулиноподобного фактора роста-1 в механизмах ремоделирования 

левого желудочка сердца у больных артериальной гипертензией с абдоминальным ожирением.
Матералы и методы. В обследовании приняли участие 42 пациента с артериальной гипертензией 

и абдоминальным ожирением, и 22 с артериальной гипертензией и нормальной массой тела. Структур-
ные показатели сердца определяли с помощью эхокардиографического исследования. Определение 
уровня инсулиноподобного фактора роста-1 в сыворотке крови проводили иммуноферментным мето-
дом. 

Результаты. Установлено, что при артериальной гипертензии с абдоминальным ожирением на-
иболее высокие показатели инсулиноподобного фактора роста-1 обнаружены при нормальной геоме-
трии левого желудочка, а при концентрической гипертрофии и эксцентричной гипертрофии наблюдает-
ся постепенное достоверное уменьшение этого фактора роста, и отмечаются его достоверные разли-
чия по сравнению с нормальной геометрией. Обращает внимание не только постепенное уменьшение 
инсулиноподобного фактора роста-1 от нормальной геометрии к концентрической геометрии и эксцент-
ричной геометрии, но и достоверные различия между данным фактором роста при концентрической ге-
ометрии и эксцентрической геометрии. Это свидетельствует о значении дефицита инсулиноподобного 
фактора роста-1 в формировании патологического ремоделирования. При артериальной гипертензии с 
нормальным весом достоверные различия этого фактора роста получены только между нормальной и 
эксцентричной геометрией левого желудочка. 

Выводы. Полученные данные могут свидетельствовать об отличиях в течении артериальной ги-
пертензии, отягощенной абдоминальным ожирением в сравнении с пациентами артериальной гипер-
тензией с нормальной массой тела. Именно ассоциация артериальной гипертензии с абдоминальным 
ожирением вызывает уменьшение синтеза инсулиноподобного фактора роста-1, вследствие чего про-
исходит ускоренное развитие патологической геометрии левого желудочка с последующей манифеста-
цией сердечной недостаточности. Такие результаты позволяют расширить представление о механизме 
формирования сердечного поражения у больных артериальной гипертензией и особенно при ее соче-
тании с ожирением. 

 Ключевые слова: артериальная гипертензия, абдоминальное ожирение, инсулиноподобный фак-
тор роста-1, сердечное ремоделирование.

UDC 577.175.8:616.126-31:616-056.52
Insulin-Like Growth Factor-1 and Left Ventricle Remodeling 
in Patients with Hypertension with Abdominal Obesity
Koval S. M., Reznik L. A., Starchenko T. G., Penkova M. Yu.
Abstract. The purpose of the work is to study the role of insulin-like growth factor-1 in the mechanisms 

of left ventricular remodeling in patients with arterial hypertension with abdominal obesity and arterial hyper-
tension with normal body weight. 

Materials and methods. The study included 42 patients with arterial hypertension and abdominal obesity 
and 22 patients with arterial hypertension and normal body weight. All patients underwent general clinical 
laboratory and instrumental examination. The structural parameters of the heart were determined using echo-
cardiographic studies.

To assess the geometric rearrangement of the left ventricle, the relative thickness of its walls was calcu-
lated. Determination of the level of insulin-like growth factor-1 in serum was performed using enzyme-linked 
immunosorbent assay. 
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Results and discussion. According to echocardiographic studies, left ventricular hypertrophy was diag-
nosed in 30 patients (71.4%) with arterial hypertension and obesity and in 9 (40.9%) patients with normal 
body weight (p <0.05). The advantage of hypertrophic types in the structural reconstruction of the heart and 
the formation of unfavorable types of geometry of the left ventricle in the presence of abdominal obesity in the 
subjects was found. It was found that in arterial hypertension with abdominal obesity, high levels of insulin-like 
growth factor-1 were found with normal geometry of the left ventricle, and with concentric hypertrophy and 
eccentric hypertrophy, a gradual probable decrease in this growth factor was observed and adhered to its com-
parison with the norm. The attention is drawn not only to the gradual decrease in insulin-like growth factor-1 
from normal geometry to concentric and eccentric geometry, but also to the probable differences between this 
growth factor in concentric geometry and eccentric geometry, indicating the role of insulin-like growth factor-1 
deficiency in cardiac remodeling. In normal weight hypertension, probable differences in this growth factor are 
obtained only between normal and eccentric left ventricular geometry. 

Сonclusion. Thus, the data obtained may indicate differences in the course of arterial hypertension, ag-
gravated by abdominal obesity, in comparison with patients with hypertension with normal body weight. It is 
the association of arterial hypertension with abdominal obesity that causes a decrease in the synthesis of insu-
lin-like growth factor-1, as a result of which there is an accelerated development of the pathological geometry 
of the left ventricle with the subsequent manifestation of heart failure. These results allow us to expand our 
understanding of the mechanisms of the formation of cardiac damage in patients with arterial hypertension and 
especially when it is combined with obesity.

Keywords: arterial hypertension, abdominal obesity, insulin-like growth factor-1, cardiac remodeling.
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ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ФАКТОРІВ РИЗИКУ  
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Суттєве значення в сучасній медицині має 
оцінка темпу старіння, так як у осіб вже середньо-
го віку може спостерігатися невідповідність між 
календарним та біологічним віком. Біологічний вік 
являється мірою біологічних можливостей, яка ви-
значає не лише прожите, але й міри майбутньої 
тривалості життя та ризик виникнення тих чи ін-
ших, залежних від віку, захворювань. Метаболічні 
порушення, включаючи гіперглікемію, дисліпіде-
мію, резистентність до інсуліну та гіперінсулінемію, 
індукують взаємопов’язані процеси у стінці судин 
та сприяють посиленню окиснювального стресу, 
апоптозу та проникності судин, сприяючи розвитку 
передчасного старіння. 

Мета. Встановити взаємозв’язок факторів ри-
зику метаболічно-асоційованих захворювань з біо-
логічним віком.

Матеріал та методи. В дослідженні прийня-
ли участь 119 пацієнтів, які були розподілені на 2 
групи: 1 група (n=67) – пацієнти що мають помірний 
ризик розвитку серцево-судинних захворювань у 
поєднанні з метаболічно-асоційованими захворю-
ваннями; 2 група (n=52) – група порівняння з по-
мірним кардіоваскулярним ризиком без наявності 
метаболічно-асоційованих захворювань. 

Передчасне старіння діагностують на підставі 
визначення біологічного віку, як показника відпо-
відності (невідповідності) морфофункціонального 
статусу даного індивіду деякому середньостатис-
тичному значенню розвитку даної віково-статевої 
групи. Визначення факторів ризику метаболічно-
асоційованих захворювань дозволяє ефективно 
протидіяти виникненню патологічних станів та під-
вищити тривалість життя у даних пацієнтів.

Результати та висновки. В роботі представ-
лені власні дані асоціації факторів ризику метабо-
лічно-асоційованих захворювань, таких як палін-
ня, вживання надмірної кількості алкоголю, індекс 
маси тіла, підвищений рівень інсуліну та вищі рівні 
проатерогенних ліпідів, рівень стресу зі збільшен-
ням біологічного віку, як в основній так і в контр-
ольній групах, які прискорюють темпи старіння. 
Профілактичні стратегії, спрямовані на запобіган-
ня дії факторів ризику метаболічно-асоційованих 
захворювань, дозволять ефективно протидіяти ви-
никненню патологічних станів, попередити кардіо-
васкулярні події (інфаркт міокарду та порушення 

мозкового кровообігу), тим самим підвищити три-
валість життя у даних пацієнтів.

Ключові слова: біологічний вік, календарний 
вік, метаболічно-асоційовані захворювання, швид-
кість старіння.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Стаття є фрагментом НДР 
наукового відділу вивчення процесів старіння та 
метаболічно-асоційованих захворювань ДУ «На-
ціональний інститут терапії імені Л.Т. Малої НАМН 
України» «Визначити вплив генетичних та епігене-
тичних факторів на розвиток передчасного старін-
ня при метаболічно-асоційованих захворюваннях 
та розробити персоніфіковані підходи до їх профі-
лактики», № держ. реєстрації 0120U000067.

Вступ. Згідно з даними ВООЗ, серед 10 про-
відних причин смертності чільне місце займають 
саме «хвороби старіння»: атеросклероз, цукро-
вий діабет 2 типу, онкологічні та серцево-судинні 
захворювання, які мають чітку асоціацію з віком 
[1, 2]. Хронологічний або календарний вік (КВ) є 
найбільш прийнятним показником старіння. Ста-
ріння характеризується поступовим погіршенням 
функції органів протягом життя та протікає фізіо-
логічно і передчасно [2].

Люди з прискореним темпом старіння мають 
знижену фізичну активність, демонструють зни-
ження когнітивних функцій та взагалі виглядають 
старшими за свій вік [3]. Причинами різної швидко-
сті старіння можуть бути генетичні та епігенетичні 
фактори [2, 3]. Метаболічні порушення, включа-
ючи гіперглікемію, дисліпідемію, резистентність 
до інсуліну (ІР) та гіперінсулінемію, індукують 
взаємопов’язані процеси у стінці судин та сприя-
ють посиленню окиснювального стресу, апоптозу 
та проникності судин, що призводить до передчас-
ного старіння [3, 4]. 

Передчасне старіння діагностують на підста-
ві визначення біологічного віку (БВ), як показника 
відповідності (невідповідності) морфофункціо-
нального статусу даного індивіду деякому серед-
ньостатистичному значенню розвитку даної ві-
ково-статевої групи [7]. Формули для визначення 
коефіцієнта швидкості старіння та БВ основані на 
оцінці вікових змін показників, починаючи не з мо-
менту народження, а з віку, в якому завершується 
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формування і становлення функцій всіх основних 
систем. Це вік «ідеальної (онтогенетичної) норми» 
[8, 9]. Такий підхід дозволяє підвищити точність 
оцінки в крайніх вікових категоріях, уніфікувати 
оцінку вікових змін і забезпечити можливість за-
стосування способу для різних популяцій, що на-
дає можливість оцінювати вплив різних чинників 
(природних, соціально-виробничих, медичних та 
ін.) на швидкість старіння та БВ.

Мета: Встановити взаємозв’язок факторів ри-
зику метаболічно-асоційованих захворювань з біо-
логічним віком.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводилось у науковому відділі вивчення 
механізмів старіння та профілактики метаболіч-
но-асоційованих захворювань на базі клініки ДУ 
«Національний інститут терапії імені Л.Т. Малої 
НАМН України». В дослідження залучено 119 па-
цієнтів, які були розподілені на 2 групи: 1 група  
(n= 67) – пацієнти що мають помірний ризик роз-
витку серцево-судинних захворювань у поєднанні 
з метаболічно-асоційованими захворюваннями (ІР, 
ожиріння, гіперурикемія); 2 група (n=52) – група по-
рівняння з помірним кардіоваскулярним ризиком 
(КВР) без наявності метаболічно-асоційованих 
захворювань. Кожна група була поділена на під-
групи, залежно від вікових категорій: до 45 років, 
45-60 років (пацієнти середнього віку за рекомен-
даціями ВООЗ), 60-75 років, старше 75 років. 

Дослідження проведене відповідно до осно-
вних біоетичних норм Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення науково-медичних досліджень 
із поправками (2000, з поправками 2008), Уні-
версальної декларації з біоетики та прав людини 
(1997), Конвенції Ради Європи з прав людини та 
біомедицини (1997). Письмова інформована згода 
була отримана у кожного учасника дослідження і 
вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів.

На етапі скринінгу проводили розрахунок сер-
цево-судинного ризику за системою SCORE (для 
країн з високим КВР). Для оцінки поведінкових 
факторів ризику (шкідливі звички, фізична актив-
ність, оцінка харчових звичок) використовували 
спеціально підготовлений опитувальник для ви-
вчення поведінкових факторів ризику. Оцінка стре-
су проводилось методом Холмса-Раге. 

При первинному обстеженні пацієнтам здій-
снювали оцінку загально-клінічних показників (ви-
мірювали зріст та вагу пацієнта, індекс маси тіла 
(ІМТ) (індекс Кетле). 

Для визначення біологічного віку використову-
вали методи Горєлкіна А.Г.-Пінхасова Б.Б та Вой-
тенко В.П. 

Метод оцінки БВ Горєлкіна А.Г. і Пінхасова Б.Б 
дозволяє оцінювати коефіцієнт швидкості старіння 
(КШС) для кожного індивіда, з використанням та-
ких показників, як: маса тіла (МТ) в кілограмах на 
вагах з точністю не менше ніж 0,5 кг; зріст стоячи 
(З) в метрах, наприклад, ростоміром з точністю не 
менше ніж 0,005 м; об’єм талії (ОТ) та окружність 
стегон (ОС ) в сантиметрах (наприклад, м’якою 
сантиметровою стрічкою) з точністю не менше ніж 
0,5 см. Референтні значення КШС становили від 
0,95 до 1,05 включно. При цьому КШС менше 0,95 
розцінювали, як уповільнене старіння; КШС біль-
ше 1,05 - прискорене старіння. Після оцінки КШС, 
визначали БВ за формулами, окремо для чоловіків 
та жінок.

Методика визначення біологічного віку та тем-
пів старіння (В.П. Войтенко, 1991 р.) включала 
наступні етапи: розрахунок дійсного значення БВ 
обстежуваного (за набором клініко-фізіологічних 
показників); розрахунок належного значення БВ за 
допомогою КВ; зіставлення фактичної (дійсної) та 
належної величин БВ. Оцінка різниці між ними до-
зволяє встановити, на скільки років обстежуваний 
випереджає чи відстає від однолітків за темпами 
старіння. 

Для розрахунку фактичного біологічного віку 
(ФБВ) використовували формули згідно гендерних 
особливостей.

При оцінці паління за осіб, що палять визна-
чались ті, що викурили за своє життя понад 100 
сигарет і палять щодня. Визначення «Ніколи не па-
лили» – отримали особи, що не викурили за життя 
100 сигарет. 

Для кожного респондента розраховується су-
марне середнє споживання чистого алкоголю в 
день. Згідно останніх даних ВООЗ, такий показ-
ник як «стандартна доза» в різних країнах складає 
від 8 до 10 грамів чистого спирту в перерахунку. У 
середньому перерахунку на алкоголь – це 25 мі-
лілітрів горілки (40-градусного напою), або 100 мл 
вина, невеличкий келих пива – 330 мл [3].

Стан вуглеводного, ліпідного обміну оцінюва-
ли за допомогою загальноприйнятих методів.

Статистичну обробку даних проводили за до-
помогою пакету програм Statistica, версія 8.0. Отри-
мані результати представлені у вигляді середнього 
значення ± стандартне відхилення від середньо-
го значення (М ± SD). Для оцінки відмінностей між 
групами при розподілі, близькому до нормального, 
використовували критерій Ст’юдента. Відмінності 
вважали статистично значущими при р <0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Останнім часом все частіше розробляються спро-
би використання оцінки темпу старіння та БВ як ін-
тегрального показника впливу способу життя, шкід-
ливих звичок і різних перенесених захворювань 
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на здоров’я обстежуваних. В даному досліджен-
ні було виявлено вплив паління на БВ у пацієнтів 
контрольної і основної груп. Середнє значення біо-
логічного віку обстежених, які не палили, був до-

стовірно меншим за КВ (табл. 1). В основній групі 
показники КВ та БВ у пацієнтів, які не палили: за 
Горєлкіним (52,0±8,9 та 44,1±9,4 років) та за Вой-
тенко (52,0±8,9 та 41,4±11,1 років) (р <0,001).

Таблиця 1 – Календарний та біологічний вік пацієнтів контрольної та основної групи в залежності від статусу 
паління (М ± δ)

Паління
Контрольна група, n=52 Основна група, n=67

КВ БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко КВ БВ  

за Горєлкіним
БВ  

за Войтенко
Не палили 36,9±11,5 35,5±9,3 35,5±7,8 52,0±8,9 44,1±9,4 41,4±11,1
В минулому 31,0± 4,6 34,6±3,2 40,4±11,5 43,9±10,6 44,5±7,2 45,3±7,1
В теперішній час 30,0± 5,3 38,2±9,4 32,2±9,5 45,7±12,8 46,0±14,7 50,3±13,3

Примітка: Різниця між календарним та біологічним віком у пацієнтів основної групи в залежності від статусу палін-
ня статистично значуща (р <0,001).

В основній групі БВ за Горєлкіним, який вклю-
чає вимірювання антропометричних параметрів 
пацієнтів, був завжди більшим за КВ, незалежно 
від анамнезу паління пацієнта. БВ в основній гру-
пі, обчислений за методикою Войтенко, був біль-
ше тільки у пацієнтів, які палили в минулому або 
продовжують палити (50,3±13,3 та 45,7±12,8 років 
відповідно) (р <0,001). Біологічних вік напряму ко-
релював з тривалістю паління. 

Відомо, що тривалість життя курців на 4,6-8,3 
роки менше, ніж у не курців, причому скорочення 
тривалості життя залежить від того, в якому віці 
людина почала палити. Також доведено, що по-
над 50% всіх захворювань, що є причиною смерті 
курців, припадає на долю ССЗ. Підтвердженням 
скорочення тривалості життя, являються дані до-
слідження, в якому безпосередній вплив на БВ 
здійснює паління [10]. 

Згідно результатів даного дослідження, у па-
цієнтів основної групи, які вживали алкоголь в 
минулому або продовжують вживати в теперіш-
ній час, було виявлено прискорені темпи старіння 
у вигляді превалювання БВ над КВ. Проте най-
більша різниця спостерігалась серед пацієнтів, 
які продовжували приймати алкоголь у надмірній 
кількості. При цьому статистично значуща різниця 
була при розрахунку за допомогою методу Горєлкі-
на (45,7±1,6 років проти 40,6±2,5 років відповідно) 
(р <0,05) (табл. 2).

Залишається незаперечним фактом вплив ал-
коголю на тривалість життя. Вживання алкоголю у 
кількості від 100 до 200 грамів на тиждень, за оцін-
ками вчених, скорочує тривалість життя 40-річної 
людини на 6 місяців. Споживання спиртного 200-
350 грамів на тиждень скорочує тривалість життя 
на один-два роки, вживання понад 350 грамів — на 
4-5 років [William Reville, 2018]. 

Згідно американського когортного досліджен-
ня 2019 року по вивченню впливу оптимальної 
кількості алкоголю на довжину теломер лейкоци-
тів, в якому приймало участь понад 2000 учас-
ників, спостерігались зміни у вигляді укорочення 
довжини теломер навіть у пацієнтів, які вживають 
алкоголь в помірній кількості [11]. 

Дослідження, яке було представлене до-
слідницькою групою по алкоголізму (RSA), також 
продемонструвало негативний вплив алкоголя на 
біологічний вік. Було виявлено, що незалежно від 
стажу вживання алкоголя спостерігається укоро-
чення довжини теломер, що сприятиме збільшен-
ню ризику виникнення вікових захворювань (сер-
цево-судинні захворювання, цукровий діабет, рак, 
когнітивні розлади). В даному дослідженні було 
доведено більш виражені негативні зміни з боку 
серцево-судинної системи у пацієнтів, які комбіну-
вали прийом алкоголю з енергетичними кофеїнов-
місними напоями. Проте в жодному дослідженні не 
вдалося виявити оптимальну кількість алкоголю, 

Таблиця 2 – Календарний та біологічний вік пацієнтів контрольної та основної групи в залежності від вживан-
ня алкоголю (М ± δ)

Надмірне  
вживання  
алкоголю

Контрольна група Основна група

КВ БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко КВ БВ 

за Горєлкіним
БВ 

за Войтенко
Не було 34,3±10,5 34,0±8,5 36,7±8,6 50,5±10,3 51,6±10,9 50,9±12,1
В минулому - - - 34,0±6,6 34,3±5,3 36,7±8,2
В теперішній час 37,8±8,5 39,5±7,5 30,1±2,3 40,6±2,5 45,7±1,6 44,7±9,9

Примітка: Різниця між календарним та біологічним віком у пацієнтів контрольної та основної групи в залежності 
від вживання алкоголю статистично значуща при розрахунку за допомогою методу Горєлкіна (р <0,05)
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яка не буде здійснювати негативний вплив на БВ 
хворого. Тому питання впливу алкоголю на БВ по-
требує подальшого вивчення [12]. 

У пацієнтів основної групи спостерігалося при-
скорення темпів старіння з ростом ваги вище за 

норму. БВ в основній групі, розрахований за мето-
диками Горєлкіна та Войтенко, в обох групах був 
достовірно вищий за КВ у пацієнтів з ожирінням 
(62,8±9,8 та 63,8±9,4 років проти 55,8±9,0 відповід-
но) (р <0,005) (табл. 3). 

Таблиця 3 – Календарний та біологічний вік пацієнтів контрольної та основної групи в залежності від наяв-
ності зайвої ваги/ожиріння (М ± δ)

ІМТ
Контрольна група Основна група

КВ БВ  
за Горєлкіним

БВ 
 за Войтенко КВ БВ  

а Горєлкіним
БВ 

за Войтенко
Нормальний 33,0±10,5 28,8±4,4 35,2±7,7 50,1±10,3 42,7±5,7 44,0±5,6
Надмірна вага 36,4±9,9 38,9±8,0 35,7±8,9 47,6±10,5 47,6±8,9 46,2±10,4
Ожиріння - - - 55,8±9,0 62,8±9,8 63,8±9,4

Примітка: Статистично значуща різниця між показниками біологічного та календарного віку у пацієнтів обох груп 
дослідження (р <0,005).

Дослідники UCLA в співпраці з німецькою до-
слідницькою групою виявили зв’язок підвищено-
го ІМТ з прискореним темпом старіння, особливо 
печінки. Це відкриття може пояснити ранній поча-
ток вікових захворювань, включаючи рак печінки 
у пацієнтів з наявністю надлишкової ваги. Хоча 
ожиріння не впливало на епігенетичний вік жиро-
вої, м’язової та кров’яної тканини, проте було ви-
явлено, що в середньому епігенетичний вік печінки 
збільшується на 3,3 роки відносно кожної одиниці 
збільшення рівня ІМТ [13]. 

Також безліч досліджень продемонстрували, 
що в процесі старіння кількість жиру має тенден-
цію до збільшення переважно в ділянці передньої 
черевної стінки, в той час як маса скелетних м’язів 
та мінеральної щільності кісток знижується. При-
чини такого перерозподілу жирової тканини неві-
домі. Проте у чоловіків відомий негативний вплив 
зниження рівня тестостерону та гормону росту на 
зниження швидкості ліполізу вісцерального жиру. 
При цьому у жінок зниження рівня естрогену після 
менопаузи може бути критичним фактором в роз-
витку вісцерального типу ожиріння. Такі зміни роз-
поділу жирової тканини підсилюють розвиток ба-
гатьох хронічних захворювань (цукровий діабет 2 
типу, серцево-судинні захворювання тощо) [13, 14]. 

В Нідерландському дослідження, в якому при-
ймали участь 3000 осіб, було виявлено фактори, 
які можуть впливати на прискорені темпи старіння. 

Було доведено, що гендерні особливості (чоло-
віки), надлишкова вага, метаболічний синдром, 
паління та депресивний стан мають негативний 
вплив на біологічне старіння. Причому дані зміни 
були більш виражені при поєднанні не менше 2 да-
них факторів [15].

Попередні дані свідчать про те, що порушення 
обміну речовин і ожиріння мають безліч впливів на 
клітинну фізіологію та темпи біохімічних реакцій, 
що призводить до розвитку патологічних станів, 
сприяючи укороченню тривалості життя. 

Рівень сечової кислоти також має важливу 
роль у формуванні процесів старіння, тобто має 
зв’язок з БВ людини. Проте в даному дослідженні, 
значення БВ за методиками Войтенко та Горєлкіна 
майже не змінюється під впливом рівнів сечової 
кислоти (табл. 4), але її рівень слід враховувати 
для стратифікації ризику метаболічно-асоційова-
них захворювань. 

За даними досліджень ряда авторів гіперури-
кемія є незалежним фактором ризику ССЗ, ожирін-
ня, ендотеліальної дисфункції (ЕД), гіперліпідемії 
та ЦД. Взаємозв’язок не обмежується лише висо-
кими рівнями сечової кислоти плазми крові, але й 
допустимими верхніми межами норми. На рівень 
сечової кислоти в сироватці впливають генетич-
ні, епігенетичні та зовнішні фактори. Ожиріння та 
шкідливі звички являються детермінантами рівня 
сечової кислоти. 

Таблиця 4 – Календарний та біологічний вік пацієнтів контрольної та основної групи в залежності від рівня 
сечової кислоти (М ± δ)

Рівень сечової 
кислоти

Контрольна група Основна група

КВ БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко

КВ,  
роки

БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко

Нормальний 52,9±16,6 44,4±12,1 43,7±12,8 51,6±14,3 47,2±12,3 46,7±13,3
Підвищений 57,7±25,6 34,9±1,2 35,3±1,3 59,0±22,2 38,2±3,4 35,5±1,7

Примітки: підвищеним вважався рівень сечової кислоти >405 мкмоль/л для жінок та >458 мкмоль/л для чоловіків. 
Різниця між календарним та біологічним віком в залежності від рівня сечової кислоти статистично незначуща.
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Згідно результатів дослідження німецького на-
уковця Свен Ланга, було виявлено, що дієта з ви-
соким рівнем пуринів веде до збільшення кількості 
вільних радикалів, генеруючих ферментом NADPH-
оксидазою, та скорочує тривалість життя [16]. 

Стосовно показників вуглеводного обміну 
дане дослідження продемонструвало, що у всіх 
пацієнтів з обчисленим БВ рівень глюкози не був 
підвищеним (менш ніж 6,4 ммоль/л у венозній кро-

ві). Тому порівняння впливу цього фактору на БВ 
у пацієнтів контрольної та основної групи не про-
водилось. При цьому був виявлений в обох групах 
дослідження вплив рівня інсуліну (ІР) на показники 
БВ, у вигляді достовірного превалювання даного 
показника за методикою оцінки за Войтенко з чіт-
кою асоціацією в міру збільшення рівня загального 
інсуліну (54,9±9,9 років проти 51,6±13,3 років від-
повідно) (р <0,0003) (табл. 5).

Таблиця 5 – Календарний та біологічний вік пацієнтів контрольної та основної групи в залежності від наяв-
ності ІР (М ± δ)

Рівень  
інсуліну

Контрольна група Основна група

КВ БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко

КВ,  
роки

БВ  
за Горєлкіним

БВ 
 за Войтенко

Нормальний 57,5±24 55,6±2,8 52,8±3,4 55,7±7, 53,5±7,7 53,8±16,
Підвищений 54,5±16 55,4±6,8 57,3±7,0 51,6±13 49,9±9,5 54,9±9,9

Примітка: Статистично значуща різниця щодо показників календарного та біологічного віку за методом Вой-
тенко в залежності від рівня інсуліну (р <0,0003).

Таблиця 6 – Календарний та біологічний вік пацієнтів контрольної та основної групи в залежності від наяв-
ності дисліпідемії (М ± δ)

Дисліпідемія
Контрольна група Основна група

КВ БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко КВ, роки БВ  

за Горєлкіним
БВ  

за Войтенко
Немає 47,5±24,3 25,6±2,2 27,8±3,5 52,7±8,0 53,9±7,3 43,8±18,0

Є 51,9±18,3 37,4±7,8 37,3±8,0 52,6±12,8 54,9±11,5 56,9±10,9

Примітка: Різниця між календарним та біологічним віком в залежності від наявності дисліпідемії статистично до-
стовірна (р <0,0003).

Метаболічні порушення, включаючи гіперглі-
кемію, ІР та гіперінсулінемію, дисліпідемію, індуку-
ють взаємопов’язані процеси у стінці судин та спри-
яють посиленню окиснювального стресу, апоптозу 
та проникності судин, сприяючи кардіоваскулярно-
му старінню та підвищуючи ризик розвитку ССЗ. 
Для осіб похилого віку характерний вісцеральний 
тип ожиріння та накопичення старіючих клітин з за-
пальним фенотипом, що призводить до високого 
рівня прозапальних цитокінів в крові, які можуть 
перешкоджати передачі сигналів інсуліну. ІР час-
то вважають причиною несприятливих фенотипів 
старіння та пов’язаних з віком станів. Можно при-

пустити, що протидія ІР може бути ефективним 
втручанням «проти старіння». Протягом останньо-
го десятиліття в області біології старіння актив-
но відбувається пошук механізмів, за допомогою 
яких зниження дії інсуліну приводить до довголіття  
[17]. 

Відносно результатів дослідження ліпідного 
обміну, в даному дослідженні було виявлено вплив 
дисліпідемії на БВ в основній групі у вигляді пре-
валювання БВ над КВ за допомогою розрахунку за 
обома методиками (за Горєлкіним 54,9±11,5 років 
та за Войтенко 56,9±10,9 років проти 52,6±12,8 ро-
ків відповідно) (р <0,0003) (табл. 6). 

В 2017 році дослідження «Глобальний тягар 
хвороб» продемонструвало, що високий рівень хо-
лестерину став причиною 4,4 мільйонів смертей. 
Поряд з біологічним віком, соціально-економічний 
статус є вираженим фактором ризику дисліпіде-
мії, яка може бути пов’язана з факторами ризику 
способу життя (паління, зловживання алкоголем 
та відсутність фізичної активності). Метаболізм 
ліпідів відіграє важливу роль в процесі старіння. 
У людей з віком рівень тригліцеридів в крові має 
тенденцію до збільшення, тоді як рівень лізофос-
фатидилхоліну в крові має тенденцію до знижен-
ня. Ці дані дозволяють припустити, що ліпідоза-

лежні втручання можуть поліпшити загальний стан 
здоров’я, а ліпіди крові, ймовірно, представляють 
собою джерело біомаркерів старіння [18]. 

Оцінка в залежності від рівня стресу у паці-
єнтів контрольної групи КВ була менше БВ, про-
те різниця була більшою, ніж у пацієнтів з вищим 
балом за анкетуванням. Різниця більш вираженою 
та достовірною була між КВ та БВ за Войтенко у 
пацієнтів з вищим рівнем стресу, 150-300 балів 
(49,3±11,5 років проти 54,7±10,4 років) (р <0,001) 
(табл. 7). Пацієнтів, які мали кількість балів біль-
ше 300, за результатами анкетування виявлено не 
було. 
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Деякі генетичні, біологічні та соціальні факто-
ри обумовлюють більш високий рівень стресу, при-
скорюючи темпи старіння. Стрес виступає як при-
родний захисний механізм, сприяючи збільшенню 
серцевих скорочень, підвищенню АТ, посиленню 
кровообігу, активації симпатоадреналової систе-
ми, пригніченню імунної системи, розладам ме-
таболічних процесів, що може здійснювати вплив 
на темпи старіння та тривалість життя пацієнтів. 
Швидкість біологічного старіння частково регулю-
ється генами, які взаємодіють з впливом стресу. 
Вважається, що з віком відбувається послаблення 
можливості організму реагувати на стрес, що може 
привести до прискореного темпу старіння [19]. 

Останнім часом стрес та старіння постійно 
фігурують в літературі як фактори, що здійсню-
ють негативний вплив на імунну систему. При цьо-
му цей вплив може залежати від тривалості дії 
стресу. Перш за все, при гострій стресовій реакції 
імунна система активізується, а не пригнічується. 
Однак при повторній стимуляції стресом або при 
тривалому хронічному стресі імунна система ак-
тивно пригнічується. Вважається, що хронічний 
стрес здійснює імунодепресивну дію. В науковому 

дослідженні було висловлено думку, що старіння 
та довголіття можуть мати залежність від балан-
су імунної системи, так як імунне старіння разом 
з запальними маркерами (ІЛ-6, ІЛ-8, ІЛ-15) та по-
рушення регуляції на молекулярному рівні можуть 
бути предикторами довголіття організму [20].

Висновки. Визначено, що такі фактори ри-
зику метаболічно-асоційованих захворювань, як 
паління, вживання надмірної кількості алкоголю, 
ІМТ, підвищений рівень інсуліну та вищі рівні про-
атерогенних ліпідів, рівень стресу асоціюються із 
збільшення БВ як в основній, так і в контрольній 
групах, та можуть прискорювати темпи старіння. 
Профілактичні стратегії, спрямовані на запобіган-
ня дії факторів ризику метаболічно-асоційованих 
захворювань, дозволять ефективно протидіяти ви-
никненню патологічних станів та підвищити трива-
лість життя у даних пацієнтів.

Перспективи подальших досліджень бу-
дуть присвячені моніторингу факторів ризику ме-
таболічно-асоційованих захворювань в асоціації 
з біологічним віком та пошуку нефармакологічних 
інтервенцій.

Таблиця 7 – Календарний та біологічний вік пацієнтів контрольної та основної групи в залежності від рівня 
стресу (М ± δ)

стрес
Контрольна група Основна група

КВ БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко

КВ,  
роки

БВ  
за Горєлкіним

БВ  
за Войтенко

Менше 150 балів 35,6±10,4 36,4±8,7 36,3±9,1 51,8±9,7 52,6±11,0 54,3±12,2
150-300 балів 30,4±4,2 32,5±7,8 33,0±4,4 49,3±11,5 48,4±10,9 54,7±10,4

Примітка: Різниця між календарним та біологічним віком статистично значуща в групах дослідження, обчислена 
на методикою Войтенко (р <0,001).
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УДК 616-008.9:577.23
ВЗАИМОсВЯЗЬ ФАКТОРОВ РИсКА МЕТАБОЛИЧЕсКИ АссОЦИИРОВАННЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ с БИОЛОГИЧЕсКИМ ВОЗРАсТОМ
Колесникова Е. В., Запровальная О. Е., Потапенко А. В.
Резюме. Существенное значение в современной медицине имеет оценка темпа старения, так как 

у лиц уже среднего возраста может наблюдаться несоответствие между календарным и биологическим 
возрастом. Биологический возраст является мерой биологических возможностей, которая определяет 
не только прожитое, но и меры предстоящей продолжительности жизни, а также риск возникновения тех 
или иных, зависимых от возраста, заболеваний. Метаболические нарушения, включая гипергликемию, 
дислипидемию, резистентность к инсулину и гиперинсулинемию, индуцируют взаимосвязанные про-
цессы в стенке сосудов и способствуют усилению окислительного стресса, апоптоза и проницаемости 
сосудов, способствуя развитию преждевременного старения.

Цель. Установить взаимосвязь факторов риска метаболически-ассоциированных заболеваний с 
биологическим возрастом.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 119 пациентов, которые были разделены на 
2 группы: 1 группа (n = 67) - пациенты с умеренным риском развития сердечно-сосудистых заболеваний 
в сочетании с метаболически-ассоциированными заболеваниями; 2 группа (n = 52) - группа сравнения 
с умеренным кардиоваскулярного риска без наличия метаболически-ассоциированных заболеваний.
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Преждевременное старение диагностируют на основании определения биологического возраста, 
как показателя соответствия (несоответствия) морфофункционального статуса данного индивида не-
которому среднестатистическому значению развития данной возрастно-половой группы. Определение 
факторов риска метаболически-ассоциированных заболеваний, позволит эффективно противодейст-
вовать возникновению патологических состояний и повысить продолжительность жизни у данных па-
циентов. 

Результаты и выводы. В статье представлены собственные данные ассоциации факторов риска 
метаболически-ассоциированных заболеваний, таких как курение, употребление чрезмерного количе-
ства алкоголя, индекс массы тела, повышенный уровень инсулина и высокие уровни проатерогенных 
липидов, уровень стресса с увеличением биологического возраста, как в основной, так и в контрольной 
группах, таким образом ускоряя темпы старения. Профилактические стратегии, направленные на пре-
дотвращение воздействия факторов риска метаболически-ассоциированных заболеваний, позволят 
эффективно противодействовать возникновению патологических состояний, предупредить кардиова-
скулярные события (инфаркт миокарда и нарушение мозгового кровообращения), тем самым повысить 
продолжительность жизни у данных пациентов.

Ключевые слова: биологический возраст, календарный возраст, метаболически-ассоциирован-
ные заболевания, скорость старения. 

UDC 616-008.9:577.23
Relationship of Risk Factors for Metabolic-Associated Diseases with Biological Age
Kolesnikova O. V., Zaprovalna O. E., Potapenko A. V.
Abstract. Assessment of the rate of aging is of great importance in modern medicine, since people of 

middle age may have a discrepancy between the calendar and biological age. Biological age is a measure of 
biological capabilities, which determines not only the past, but also the measures of the forthcoming life ex-
pectancy, as well as the risk of certain age-dependent diseases. Metabolic disorders, including hyperglycemia, 
dyslipidemia, insulin resistance and hyperinsulinemia induce interrelated processes in the vascular wall as well 
as increase oxidative stress, apoptosis, and vascular permeability therefore contributing to the development 
of premature aging. 

The purpose of the study was to establish the relationship between risk factors for metabolic-associated 
diseases and biological age.

Materials and methods. The study involved 119 patients who were divided into 2 groups: 1 group  
(n = 67) – patients with moderate risk of cardiovascular disease in combination with metabolic-associated 
diseases (insulin resistance, obesity, hyperuricemia), group 2 (n = 52) – comparison group. Each group was 
divided into subgroups, depending on age categories: up to 45 years, from 45 years to 60 years (middle-aged 
patients according to the World Health Organization recommendations), from 60 to 75 years, over 75 years.

Results and discussion. Premature aging is diagnosed on the basis of determining the biological age as 
an indicator of conformity (inconsistency) of the morphofunctional status of the individual to some statistical 
average development value of this age and sex group. Determination of risk factors for metabolic-associated 
diseases will effectively counteract the occurrence of pathological conditions and increase life expectancy in 
these patients.

The article presents its own data on the association of risk factors for metabolic-associated diseases, 
such as smoking, excessive alcohol consumption, body mass index, elevated insulin levels and high levels of 
proatherogenic lipids, stress level with increasing biological age, both in the study and in the control groups, 
thus accelerating the rate of aging. 

Conclusion. Preventive strategies aimed at preventing the impact of risk factors for metabolic-associated 
diseases will effectively counteract the occurrence of pathological conditions, prevent cardiovascular events 
(myocardial infarction and cerebrovascular accident), thereby increasing life expectancy in these patients.

Keywords: biological age, calendar age, metabolic-associated diseases, aging rate. 
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Майкут-Забродська І. М.

ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ СТАН ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ НА СТАДІЯХ 
ПРОГРЕСУВАННЯ ХРОНІЧНОЇ МІЄЛОЇДНОЇ ЛЕЙКЕМІЇ

Національний науковий центр радіаційної медицини  
Національної академії медичних наук України, Київ, Україна

Мета роботи – дослідити основні біохімічні 
показники, що характеризують білковий, вуглевод-
ний обміни, активність ключових ферментів печін-
ки у пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією 
на стадіях розвитку захворювання для подальшої 
перспективи оптимізації діагностики, прогнозуван-
ня перебігу захворювання в клінічній практиці. 

Матеріал та методи. Представлені дані про 
дослідження функціонального стану печінки у 77 
пацієнтів із хронічною мієлоїдною лейкемією на 
стадіях перебігу захворювання. Усі пацієнти при 
госпіталізації до стаціонару були обстежені із за-
стосуванням клінічних, лабораторних, інструмен-
тальних та спеціальних методів досліджень, у разі 
необхідності консультувалися фахівцями суміжних 
спеціальностей.

Групи пацієнтів були близькими за віком, стат-
тю, давністю захворювання. Контрольна група 
представлена 20 первинними донорами Київського 
міського центру крові виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміні-
страції). Основні біохімічні показники, що характе-
ризують білковий, вуглеводний обміни, активність 
ключових ферментів печінки у пацієнтів із хроніч-
ною мієлоїдною лейкемією визначали за загально-
прийнятими методиками (В. Меньшиков, 1987). 

Результати. Наразі досягнуті певні успіхи в 
лікуванні пацієнтів із онкогематологічними захво-
рюваннями, в тому числі із хронічною мієлоїдною 
лейкемією. Хронічна мієлоїдна лейкемя є кло-
нальним мієлопроліферативним захворюванням, 
при якому в результаті специфічної транслокації 
ділянок між 9 і 22 хромосомами формується хи-
мерний ген BCR-ABL, що володіє тирозинкіназною 
активністю. 

Представлено результати дослідження по-
казників білкового, пігментного обмінів, активності 
ряду ферментів печінки у пацієнтів із хронічною 
мієлоїдною лейкемією. Установлено, що по мірі 
прогресування захворювання на хронічну мієлоїд-
ну лейкемію функціональний стан печінки погіршу-
ється. У статті обмірковуються можливі патофізіо-
логічні механізми виявлених змін. 

Висновки. У хворих на хронічну мієлоїдну лей-
кемію відбувається розбалансування білкового, 
пігментного обмінів, активності ряду ферментів 
печінки. При прогресуванні захворювання на хро-
нічну мієлоїдну лейкемію функціональний стан пе-
чінки погіршується.

Ключові слова: хронічна мієлолоїдна лейке-
мія, печінка, функціональний стан, метаболізм. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Наукова робота проведена в 
рамках НДР «Вивчення молекулярно-генетичних 
механізмів формування резистентності до тера-
пії інгібіторами тирозінкіназ у хворих на хронічну 
мієлоїдну лейкемію для обґрунтування шляхів її 
подолання», № держ. реєстрації 0110U003515; 
«Роль мутацій гена BCR-ABL1, хромосомних, мо-
лекулярно-генетичних порушень та імуногенетич-
них показників у формуванні підходів до оптимі-
зації таргетної терапії хворих на хронічну мієло-
їдну лейкемію у віддалений період після аварії на 
ЧАЕС», № держ. реєстрації 0116U003574. 

Вступ. Хронічну мієлоїдну лейкемію (ХМЛ) 
виявляють приблизно у 20 % вперше діагностова-
них випадків лейкемій у дорослих. У країнах Єв-
ропи і Північної Америки ХМЛ займає третє місце 
серед лейкемій (після гострих лейкемій і хронічної 
лімфобластної лейкемії). За даними реєстру Євро-
пейського дослідження лікування ХМЛ (European 
Outcome and Treatment Study for CML, EUTOS), 
що включало 2904 пацієнти з діагнозом ХМЛ 
(2008‒2012 рр.), захворюваність на ХМЛ у країнах 
Європи коливається від 0,69 до 1,23 на 100 тис. 
населення [1-3]. Проблема діагностики, лікування, 
реабілітації і адаптації пацієнтів із ХМЛ є актуаль-
ною, оскільки спостерігається поступове збільшен-
ня захворюваності на означене захворювання як 
у світі, так і в нашій державі. В Україні захворюва-
ність на ХМЛ в 2012-2020 рр. становила, в серед-
ньому, 0,79 - 0,96 на 100 тис дорослого населення, 
а поширеність – 7,12 – 7,87. Щодо захворюваності 
на ХМЛ в регіональному аспекті, найвищою вона 
була в Сумській, Херсонській і Кіровоградській 
областях (відповідно –1,98, 1,79 і 1,42 на 100 тис 
дорослого населення), а найнижчою – у Миколаїв-
ській, Одеській і Київській областях (відповідно – 
0,42, 0,52 і 0,50 на 100 тис дорослого населення). 
Показник поширеності ХМЛ був найвищим на За-
карпатті, м. Києві, Полтавщині (відповідно – 14,76, 
10,67, 10,10 на 100 тис дорослого населення), а 
найнижчим у Миколаївській, Запорізькій, Жито-
мирській областях (відповідно – 4,31, 4,47, 5,05 на 
100 тис дорослого населення). 
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Взаємозв’язок між ушкодженням печінки і по-
рушенням кровотворної системи у пацієнтів із ХМЛ 
відмічено давно, але механізм його залишаєть-
ся остаточно не з’ясованим. Донедавна питання 
щодо розвитку змін в печінці при ХМЛ розглядали 
з позицій «застійного» органу внаслідок проведен-
ня специфічного лікування означеного онкогема-
тологічного захворювання відповідно до клінічних 
протоколів, поліморбідності пацієнтів, оскільки 
захворюваність на ХМЛ є прерогативою людей 
старших вікових груп тощо [4-7]. Загальновідомо, 
що порушення функцій печінки при онкогематоло-
гічних захворюваннях супроводжується змінами 
насамперед, синтетичної, депонувальної, що од-
разу відбивається на змінах в системі гемостазу, 
порушеннях гормонального регулювання біохіміч-
них реакцій, виникненні і розвитку дискоординації 
перебігу обмінних процесів [8, 9]. Загальновідомо, 
що біохімічні показники, які характеризують функ-
ціональний стан печінки в певній мірі відображують 
активність в ній патологічного процесу, дозволяють 
розпізнати синдроми цитолізу, холестазу, імунного 
запалення, печінково-клітинної недостатності. Змі-
на функціонального стану печінки призводить до 
метаболічних зсувів в організмі і зв’язаних з ними 
порушеннями в кровотворній системі [6, 8]. Не див-
лячись на очевидну актуальність даної проблеми 
для клінічної онкогематології, вивченню функціо-
нального стану печінки при ХМЛ присвячено мало 
робіт, наводяться суперечливі результати клініч-
них спостережень, має місце недостатня кількість 
контрольованих досліджень, відсутня доказова 
база, не чітко визначені дані щодо біохімічних змін 
на різних стадіях перебігу захворювання, що і спо-
нукало нас до проведення даного дослідження. 

Мета роботи – дослідити основні біохімічні 
показники, що характеризують білковий, пігмент-
ний обміни, активність ключових ферментів у па-
цієнтів із ХМЛ на різних стадіях захворювання для 
подальшої перспективи оптимізації діагностики, 
прогнозування перебігу захворювання в клінічній 
практиці. 

Матеріал та методи дослідження. Клінічне 
дослідження було проведено на базі Національно-
го наукового центру радіаційної медицини Націо-
нальної академії медичних наук України (м. Київ). 
Обстежені пацієнти лікувалися у відділенні гемато-
логії даного закладу. Для оцінки функціонального 
стану печінки у пацієнтів із ХМЛ досліджено по-
казники, що характеризують білковий, пігментний 
обміни та активність ключових ферментів. Стадії 
перебігу ХМЛ визначали відповідно до сучасних 
критеріїв: І стадія - хронічна, ІІ стадія - акселера-
ції, ІІІ стадія – бластний криз. Дослідження прове-
дені нами у 77 пацієнтів із різними стадіями ХМЛ: 
першу групу (І) склали пацієнти хронічної стадії 

(n=19), другу (ІІ) групу - стадії акселерації (n=33), 
третю (ІІІ) групу – стадії з бластним кризом (n=25). 

Перебіг хронічної фази у обстежених пацієн-
тів характеризувався поступово наростаючими 
змінами в гемограмі: розвивався гіперлейкоцитоз, 
збільшувалась кількість нейтрофілів, мало місце 
зрушення формули крові вліво до про мієлоци-
тів або поодиноких бластів, відносна лімфопенія, 
збільшення кількості базофілів і еозинофілів (ба-
зофільно-еозинофільна асоціація), тромбоцитоз. 
Анемія для хронічної фази не характерна і ми не 
спостерігали пацієнтів з анемічним синдромом. У 
мієлограмах спостерігали підвищення загальної 
кількості клітин кісткового мозку за рахунок гра-
нулоцитарного паростка (до 90-95%), збільшення 
загальної кількості клітин базофільного і еозино-
фільного паростків більше 6,5%, зниження лужної 
фосфатази в нейтрофілах. При гістологічному до-
слідженні кісткового мозку в трепанобіоптаті вияв-
ляли гіперплазію гемопоетичної тканини за раху-
нок клітин гранулоцитарного паростка, іноді у по-
єднанні з мегакаріоцитарним. 

У пацієнтів другої (ІІ) групи, які були в стадії 
акселерації, спостерігали поступовий розвиток ре-
зистентності до терапії, що раніше була ефектив-
ною, і появу ознак прогресування гемобластозу (на-
ростання лейкоцитозу, збільшення незрілих форм 
гранулоцитів, промієлоцитів і мієлоцитів, відсотка 
бластних клітин, збільшення тромбоцитів, мала 
місце прогресуюча спленомегалія, анемія, ознаки 
наростаючої пухлинної метаболічної інтоксикації). 
Наразі для оцінки фази акселерації перебігу ХМЛ 
ми користувалися критеріями European Leukemia 
Net (ELN, 2009) і World Health Organization (WHO, 
2008) [10]. 

Для пацієнтів третьої (ІІІ) групи, які були в тер-
мінальній стадії (бластний криз) була властива 
наявність бластних клітин в кістковому мозку по-
над 30% (критерій ELN, 2009), або 20% (критерій 
WHO, 2008), з’являлися ділянки екстрамедулярно-
го кровотворення в інших, крім печінки і селезінки, 
органах. В гемограмах в період бластного кризу 
спостерігали анемію тяжкого ступеня, тромбоци-
топенію і агранулоцитоз. У подавляючої кількості 
пацієнтів (n=12) при бластному кризі за даними 
морфологічних, цитохімічних і імунологічних до-
сліджень бластних клітин виявляли мієлобластний 
варіант, у частини пацієнтів (n=8) - лімфобластний 
і у меншої (n=5) – недиференційований варіант. 
Верифікували діагноз ХМЛ на підставі характер-
ної клінічної картини, дослідження периферичної 
крові і кісткового мозку (мієлограма) та виявлен-
ня в клітинах крові і кісткового мозку характерного 
цитогенетичного маркера – Ph-хромосоми t(9;22)
(q34;q11) і гена BCR-ABL при молекулярному до-
слідженні.
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Групи обстежених пацієнтів були близькими за 
віком, статтю, давністю захворювання. Усі пацієн-
ти при госпіталізації до стаціонару були обстежені 
із застосуванням клінічних, лабораторних, інстру-
ментальних та спеціальних методів досліджень, 
у разі необхідності консультувалися фахівцями 
суміжних спеціальностей. Обстеження й лікуван-
ня хворих проводили відповідно до Гельсінської 
декларації Всесвітньої медичної асоціації (Сеул, 
2008), відповідних наказів МОЗ України (№ 281 
від 01.11. 2000 р., № 355 від 25.09.2002 р., № 356 
від 22.05.2009 р. в редакції наказу МОЗ України 
№ 574 від 05.08.2009 р, № 1118 від 21.12. 2012 р). 
Всі учасники були інформовані щодо цілей, органі-
зації, методів дослідження та підписали інформо-
вану згоду щодо участі у ньому, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності пацієнтів. 

Контрольну групу склали 20 практично здоро-
вих осіб, які були первинними донорами Київського 
міського центру крові виконавчого органу Київської 
міської ради (Київської міської державної адміні-
страції). Усі донори обстежені відповідно до вимог 
«Порядку медичного обстеження донорів крові та 
(або) її компонентів», затвердженого Наказом МОЗ 
України від 01.08.2005 р. за № 385 «Про інфекцій-
ну безпеку донорської крові та її компонентів».

Біохімічні показники досліджували у сироватці 
крові і визначали: вміст загального білка – коло-
риметричним біуретовим методом, білкові фракції 
розділяли електрофорезом на папері, тимолову 
пробу (як одну з осадових реакцій, що відобража-
ють стійкість колоїдних систем крові) за Хуерго і 

Поппером; вміст загального білірубіну і його фрак-
цій – за Єндрашиком, Клеггорном і Гроффом; ак-
тивність аланін амінотрансферази (АлАТ) і аспар-
татамінотрансферази (АсАТ) – колориметричним 
методом Ратмана і Френзеля; загальної лактатде-
гідрогенази (ЛДГ) та ізофермента ЛДГ5, креатин-
фосфокінази (КФК), гаммаглютамілтранспепти-
дази (ГГТП) – за допомогою відповідних наборів 
реагентів: холінестерази (ХЕ) – колориметричним 
методом за Моландером, Фрідманом, Ладью; луж-
ної фосфатази (ЛФ) за Богданським (детальний 
опис вище перерахованих методик наведено [11]). 

Статистичну обробку отриманих результатів 
проводили за допомогою методів варіаційної ста-
тистики з використанням комп’ютерної програми 
Microsoft Excel XP. Достовірність результатів оці-
нювали використовуючи показник t-критерія Стью-
дента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
У пацієнтів із ХМЛ на І стадії встановлено зміни 
окремих показників порівняно з контрольною гру-
пою (таблиця). 

Як видно із представлених даних, по мірі про-
гресування ХМЛ, відмічаються суттєві зміни функ-
ціонального статну печінки, про що непрямо свід-
чать зниження показника вмісту альбуміну, під-
вищення гамма-глобуліну і показників тимолової 
проби. З інших досліджуваних біохімічних показ-
ників змінювалась активність деяких ферментів, а 
саме – підвищувалась ЛДГ5 і знижувалась ХЕ. У па-
цієнтів із ХМЛ вже на І стадії перебігу захворюван-
ня відмічали зміни деяких показників, що свідчили 

Таблиця – Біохімічні показники у пацієнтів із ХМЛ на стадіях захворювання (M±m)

Показник,  
одиниця виміру

Групи обстежених

Контрольна 
(n=20)

Пацієнти із ХМЛ, стадії захворювання (n=77)
І – хронічна, 

(n=19)
ІІ – акселерації, 

(n=33)
ІІІ – бластний криз 

(n=25)
Загальний білок, г/л 69,51±1,75 65,32±1,45 62,60±1,14*/** 60,23±1,33*/***
Альбуміни, % 57,50±0,52 55,11±0,47* 53,40±0,48*/** 51,88±0,44*/***
Альфа-1-глобуліни, % 5,24±0,12 5,64±0,13 6,51±0,30* 6,55±0,26*
Альфа-2-глобуліни, % 9,39±0,15 9,12±0,16 9,01±0,76 9,12±0,37
Бета-глобуліни, % 12,01±0,18 12,51±0,17 12,75±0,76 12,94±0,36
Гамма-глобуліни, % 15,81±0,33 17,42±0,34* 18,27±0,56* 19,84±0,42*/***
АлАТ, ммоль/год·л 0,47±0,05 0,56±0,04 0,64±0,06 0,78±0,06*
АсАТ, ммоль/год·л 0,42±0,03 0,48±0,04 0,60±0,05 0,65±0,04*
ЛДГ загальна, мккат/л 2,13±0,12 2,48±0,21 2,96±0,20* 3,88±0,24*/***
ЛДГ5, мккат/л 0,27±0,02 0,41±0,02* 0,62±0,05* 1,29±0,12*/***
КФК, мккат/л 0,29±0,03 0,34±0,02 0,55±0,04 0,72±0,06*
Холінестераза, К од/л 7,95±0,17 6,49±0,03* 6,60±0,12* 5,32±0,13*/***
ГГТП, мккат/л 3,55±0,12 4,03±0,29 4,28±0,12* 4,73±0,12*
Тимолова проба, од 2,08±0,13 2,91±0,15* 2,94±0,17* 3,62±0,14*/**
Білірубін загальний, мкмоль/л 11,79±0,45 13,21±0,47 15,18±0,62* 16,67±0,91*
Білірубін прямий, мкмоль/л 2,95±0,17 3,17±0,18 5,14±0,27*/** 6,33±0,37*/**

Примітки: * – вірогідно в порівнянні з контролем, (р<0,05); ** - вірогідно в порівнянні з ХМЛ хронічної стадії, (р<0,05); 
*** – вірогідно в порівнянні з ХМЛ стадії акселерації, (р<0,05).
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про порушення білковосинтетичної функції печінки 
та активності індикаторного (ЛДГ5) і секреторного 
(ХЕ) ферментів. 

У пацієнтів із ХМЛ на ІІ стадії, порівняно з І, 
відмічали зміни більшого спектру досліджуваних 
показників, деякі із них були більш вираженими: 
знижувався вміст загального білка та альбумі-
нів, підвищувався – альфа-1 та гамма-глобулінів, 
показник тимолової проби, вміст загального та 
кон’югованого білірубіну (показники кон’югованого 
білірубіну відносно загального у середньому 
складали (33,8±0,34)%, порівняно із контролем - 
(25,0±0,27)% (р<0,05). Серед досліджуваних фер-
ментів підвищувалась активність загальної ЛДГ і 
ЛДГ5, ГГТП і знижувалась – ХЕ. 

При порівняльній оцінці проведених дослі-
джень у пацієнтів із ХМЛ І і ІІ стадій, зміна вмісту 
загального білка, альбумінів, кон’югованого білі-
рубіну була достовірною, в порівнянні з відповід-
ними показниками у пацієнтів із ХМЛ І стадії, що 
свідчило про прогресуюче порушення білкового і 
пігментного обмінів (р<0,05).

У пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії перебігу за-
хворювання, порівняно із І і ІІ стадіями, відзнача-
ли найбільш виразні зміни біохімічних показників. 
Спостерігали зниження показників вмісту загаль-
ного білка, альбумінів і підвищення альфа-1 та гам-
ма-глобулінів, тимолової проби. Вміст загального і 
кон’югованого білірубіну був підвищеним (показни-
ки кон’югованого білірубіну відносно загального у 
середньому складали (37,9±0,35)%, порівняно із 
контролем - (25,0±0,27)% (р<0,05) (таблиця).

У пацієнтів із ХМЛ на ІІІ стадії перебігу, на від-
міну від І та ІІ стадій, змінювалась активність всіх 
вивчених ферментів: підвищувалась - АлАТ, АсАТ, 
загальної ЛДГ, ізофермента ЛДГ5, КФК, ГГТП, ЛФ, 
знижувалась – ХЕ. Відомо, що АлАТ, АсАТ не є ор-
ганоспецифічними ферментами, тобто локалізу-
ються і функціонують у різних органах. У печінці 
АлАТ визначається у більшій кількості, ніж АсАТ 
у серцевому м’язі – навпаки, - АсАТ більше, ніж 
АлАТ. Установлений нами факт підвищення ак-
тивності АлАТ, АсАТ може бути відображенням не 
тільки метаболічних порушень у печінці, серцево-
му м’язі, а й в інших органах. 

Для підвищення значення діагностичної цін-
ності визначення активності ферментів, до комп-
лексу досліджень входили органоспецифічні, зо-
крема, для серцевого м’язу – КФК (показник можна 
використовувати для моніторингу кардіотоксич-
ності хіміопрепаратів), для печінки – ЛДГ5 (ЛДГ5 
локалізується, крім печінки, у скелетних м’язах, 
що, в свою чергу дозволятиме судити про актив-
ність рабдоміолізу в умовах лікування хіміотера-
певтичними засобами) (таблиця).

Вірогідне підвищення показника прямого білі-
рубіну у пацієнтів з ХМЛ на стадіях акселерації і 

бластного кризу очевидно, можна пояснити поси-
ленням явищ гемолізу в периферичній крові і кіст-
ковому мозку в умовах неефективного гемопоезу, 
про що свідчать дані інших авторів [2, 7, 8]. 

Зміна активності індикаторних, секреторних і 
екскреторних ферментів у сироватці крові пацієн-
тів із ХМЛ на ІІІ стадії може бути наслідком пору-
шення метаболічних процесів не тільки у печінці, а 
й міокарді, м’язах, але це питання потребує більш 
детального вивчення. 

Виявлені зміни показників вмісту загального 
білка, альбумінів, гамма-глобуліну, показників тим-
олової проби, кон’югованого білірубіну, загальної 
ЛДГ, ЛДГ5, ХЕ у сироватці крові пацієнтів із ХМЛ 
на ІІІ стадії були вірогідними, порівняно із ана-
логічним у пацієнтів ІІ стадії перебігу, що на наш 
погляд, відображало прогресуюче порушення біл-
кового, пігментного обмінів, активності ферментів 
при прогресуванні ХМЛ (р<0,05). 

Висновки
1. У пацієнтів із ХМЛ у сироватці крові ви-

явлено зміни біохімічних показників, що 
характеризують функціональний стан пе-
чінки, які залежали від стадії перебігу за-
хворювання. 

2.  При ХМЛ на І стадії встановлено знижен-
ня рівня альбуміну, підвищення гамма-гло-
буліну та тимолової проби, підвищення ак-
тивності ЛДГ5 і зниження – ХЕ. 

3. Встановлено, що у пацієнтів із ХМЛ на ІІ 
стадії перебігу біохімічні порушення про-
гресують, порівняно із І стадією перебігу, 
про що свідчили вірогідні зміни вмісту за-
гального білка, альфа-1-глобуліну, загаль-
ного і прямого білірубіну, активності фер-
ментів – загальної ЛДГ і ГГТП.

4. На стадії ІІІ перебігу ХМЛ виявляли про-
гресуюче порушення білково синтетичної 
функції печінки, про що свідчили пору-
шення вмісту загального білка, альбумінів, 
гамма-глобуліну, спостерігали зміни актив-
ності ферментів - АлАТ, АсАТ, загальної 
ЛДГ, ЛДГ5, КФК, ГГТП, ЛФ, ХЕ, показників 
тимолової проби і кон’югованого білірубі-
ну (р<0,05). Означені зміни показників мо-
жуть лягти в основу оцінки функціонально-
го стану печінки у пацієнтів із ХМЛ, вибору 
і прогнозування медикаментозної терапії з 
урахуванням гепатотоксичності препара-
тів. 

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується дослідження особливостей білкового, вуг-
леводного і жирового обміну у пацієнтів із ХМЛ на 
різних стадіях перебігу захворювання для оптимі-
зації тактики лікування тактики та своєчасної ко-
рекції виявлених зсувів. 
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УДК 616.12.-008.331.1
ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ сОсТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ 
В РАЗНЫЕ сТАДИИ ПРОГРЕссИРОВАНИЯ ХРОНИЧЕсКОЙ МИЕЛОИДНОЙ ЛЕЙКЕМИИ
Майкут-Забродская И. М. 
Резюме. Цель работы – определить основные биохимические показатели, которые характеризуют 

белковый, пигментный обмен, активность ключевых ферментов функционального состояния печени у 
пациентов с хронической миелоидной лейкемией на стадиях прогрессирования заболевания для даль-
нейшей перспективы оптимизации диагностики, прогнозирования течения заболевания в клинической 
практике. 

Материал и методы. Представлены сведения об исследовании функционального состояния пече-
ни у 77 пациентов с хронической миелоидной лейкемией на различных стадиях течения заболевания. 
Группы пациентов были близкими по возрасту, полу, давностью заболевания. 

Все пациенты при госпитализации в стационар были обследованы с применением клинических, 
лабораторных, инструментальных и специальных методов исследования, при необходимости консуль-
тировались специалистами смежных специальностей. Контрольная группа представлена 20 первичны-
ми донорами Киевского городского центра крови исполнительного органа Киевского городского совета 
(Киевской городской государственной администрации).

Основные биохимические показатели, которые характеризуют белковый, пигментный обмен, актив-
ность ключевых ферментов функционального состояния печени у пациентов с хронической миелоид-
ной лейкемией определяли по общепринятым методикам (В. Меньшиков, 1987). 

Результаты. В настоящее время достигнуты некоторые успехи в лечении пациентов с онкогема-
тологическими заболеваниями, в том числе хронической миелоидной лейкемией. Хроническая мие-
лоидная лейкемия – клональное миелопролиферативное заболевание, при котором в результате спе-
цифической транслокации участков между 9 и 22 хромосомами формируется химерный ген BCR-ABL, 
который обладает тирозинкиназной активностью. 

Представлены результаты исследования показателей белкового, пигментного обменов, активно-
сти некоторых ферментов печени на стадиях прогрессирования хронической миелоидной лейкемии. 
Установлено, что по мере прогрессирования хронической миелоидной лейкемии функциональное со-
стояние печени ухудшается. В статье обсуждаются возможные патофизиологические механизмы выяв-
ленных изменений. 
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Выводы. У больных с хронической миелоидной лейкемией наблюдается разбалансирование бел-
кового, пигментного обменов, активности некоторых ферментов печени. При прогрессировании хрони-
ческой миелоидной лейкемии функциональное состояние печени ухудшается.

Ключевые слова: хроническая миелоидная лейкемия, печень, функциональное состояние, мета-
болизм. 

UDC 616.12.-008.331.1
Functional State of Liver in Patients with Progressing Chronic Myeloid Leukemia 
Maikut-Zabrodskaya I. M. 
Abstract. Chronic myeloid leukemia is found in approximately 20% of newly diagnosed cases of leukemia 

in adults. In Europe and North America, chronic myeloid leukemia ranks third among leukemias (after acute 
leukemias and chronic lymphoblastic leukemia). The problem of diagnosis, treatment, rehabilitation and adap-
tation of patients with chronic myeloid leukemia is relevant, as there is a gradual increase in the incidence of 
this disease both in the world and in our country.

Some progress has been achieved in the treatment of patients with oncohematological diseases, in par-
ticular chronic myeloid leukemia. Chronic myeloid leukemia is a clonal myeloproliferative disease in which as 
a result of specific translocation of chromosomal sites between 9 and 22 chromosomes, a khimeric BCR-ABL 
gene with tyrosine kinase activity is formed. 

The purpose of the study was to investigate the main biochemical parameters that characterize protein 
and pigment metabolism, the activity of key enzymes in patients with chronic myeloblastic leukemia at differ-
ent stages of the disease for further prospects of optimizing diagnosis, predicting the course of the disease in 
clinical practice.

Materials and methods. The functional state of liver in 77 patients at different stages of chronic myeloid 
leukemia was studied. All patients admitted to the hospital were examined with the use of clinical, laboratory, 
instrumental and special research methods, and were consulted by specialists of related specialties, if neces-
sary. The main biochemical parameters that characterize protein and pigment metabolism, the activity of key 
enzymes in patients with chronic myeloid leukemia of peripheral venous blood was determined by the method 
of V. Menshikov (1987).

Results and discussion. The content of biochemical parameters that characterize protein and pigment me-
tabolism, the activity of key enzymes in patients with chronic myeloid leukemia has been studied. It was found 
that biochemical parameters that characterize protein and pigment metabolism, the activity of key enzymes 
in patients with chronic myeloid leukemia is associated with an increase in the studied indicator (p<0,05). The 
article discusses the possible causes and pathogenetic mechanisms of the identified changes. As the disease 
progressed the changes of protein, pigment and enzyme kinds of metabolism were revealed. The article dis-
cusses possible pathophysiological mechanisms of the identified changes.

Conclusion. In patients with chronic myeloid leukemia, there is an imbalance in protein, pigment metabo-
lism, and the activity of some liver enzymes. With the progression of chronic myeloid leukemia, the functional 
state of the liver deteriorates. 

Keywords: chronic myeloid leukemia, liver, functional state, metabolism. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА КОГНІТИВНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  
У ХВОРИХ НА СИСТЕМНИЙ ЧЕРВОНИЙ ВОВЧАК

Дніпровський державний медичний університет, Дніпро, Україна

Мета. Вивчити структуру когнітивних пору-
шень у хворих на системний червоний вовчак та 
визначити чинники, що асоційовані з їх розвитком. 

Об’єкт і методи дослідження. Проведено 
комплексне обстеження 64 хворих на системний 
червоний вовчак з них неврологічні порушення 
були діагностовані у 54 хворих (84,4% пацієнтів). 

Об’єктом дослідження були когнітивні пору-
шення у хворих на системний червоний вовчак. 
Задля оцінки когнітивного статусу пацієнтів вико-
ристовувалася Монреальська шкала оцінки когні-
тивних функцій (MoCA) – широко вживаний опиту-
вальник, що дозволяє провести оцінку когнітивних 
функцій за багатьма доменами. Лабораторне до-
слідження включало в себе проведення аналізів 
крові на виявлення типу та титру антинуклеарних 
антитіл, вовчакового антикоагулянту, та антифос-
фоліпідних антитіл, зокрема, антитіл до антикар-
діоліпіну. 

 Результати дослідження. Установлено, що 
скарги, які зазвичай висловлюють пацієнти для 
опису порушення когнітивних функцій, як то «по-
гіршення пам’яті», «порушення пам’яті», «знижен-
ня уваги», «труднощі концентрації уваги» тощо 
були одними з найбільш поширених у хворих з 
системним червоним вовчаком. Так, скарги на по-
рушення пам’яті висловлювали 37 хворих (57,8%, 
ДІ 45,71 – 69,91), порушення уваги та концентра-
ції – 41 хворий (64,0%, ДІ 52,31 – 75,82), а між цими 
скаргами було встановлено потужний кореляцій-
ний зв’язок (rs=0,83; p<0,001). Результати обсте-
ження хворих за MoCA показали, що середній по-
казник серед усіх обстежених складає 25,0 (22,0; 
27,5) бали; в основній групі – 24,0 (22,0; 26,0) бали, 
що статистично суттєво менше (p<0,001) порівня-
но з контрольною групою – 28,0 (27,0; 29,0) бали. 
Установлено, що серед обстежених хворих, які за 
результатом оцінювання за МоСА набрали мен-
ше 26 балів, спостерігалося статистично значуще 
зниження показників у доменах пам’яті, уваги та 
мови (p<0,001). Виявлено, що існує кореляційний 
зв’язок між наявністю антикардіоліпінових антитіл 
з когнітивною дисфункцією (визначеною за MoCA) 
(rs=-0,56; p<0,001), така ж кореляція виявлена і у 
вовчакового антикоагулянта (rs=-0,56; p<0,001).

Висновки. Когнітивна дисфункція є одним з 
найбільш частих проявів нейропсихіатричного сис-
темного червоного вовчака. Більше, ніж у полови-

ни хворих діагностований даний прояв. Серед об-
стежених хворих найбільш часто спостерігається 
зниження показників за доменами пам’яті, уваги та 
мови. Когнітивна дисфункція може бути асоційова-
на з продукцією певних класів автоантитіл, як то: 
антифосфоліпідні антитіла (зокрема, антитіла до 
кардіоліпіну) та вовчаковим антикоагулянтом.

Ключові слова: системний червоний вовчак, 
когнітивна дисфункція, Монреальска шкала оцінки 
когнітивних функцій, автоантитіла.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом виконан-
ня теми НДР кафедри неврології Дніпровського 
державного медичного університету «Порушення 
нервової системи при пароксизмальних, нейроі-
мунологічних та цереброваскулярних захворюван-
нях», № державної реєстрації 0119U000001.

Вступ. Системний червоний вовчак (СЧВ) – це 
захворювання, що характеризується різноманітни-
ми клінічними проявами та множинним ураження-
ми багатьох органів і систем, які виникають вна-
слідок дії автоантитіл [1–3]. Нейропсихіатричний 
системний червоний вовчак» (НСЧВ) являє собою 
комплекс неврологічних і психічних розладів і од-
ним з найбільш частих клінічних проявів захворю-
вання [4]. Американська колегія ревматологів у 
1999 році запропонувала класифікацію порушень 
(19 клінічних синдромів), що виникають в рамках 
НСЧВ, що на сьогоднішній день є найбільш вжива-
ною та загальноприйнятою [5].

Когнітивна дисфункція є одним із найбільш 
частих проявів НСЧВ [6–8]. Американська колегія 
ревматологів дає наступне визначення КД у паці-
єнтів з НСЧВ: клінічно значуще зниження функціо-
нування хоча б по одному з наступних когнітивних 
доменів: проста та складна увага, пам’ять (здат-
ність до запам’ятовування та пригадування), візу-
ально – просторова організація, мова, виконавчі 
здібності (планування, організація, виконання), 
здібність до побудування причинно – наслідкових 
зв’язків, темп мислення [9 – 11]. Поширеність цьо-
го явища оцінюється різними дослідниками від 12 
до 95% [7, 8, 12].

Точний механізм виникнення та розвитку КД 
у пацієнтів з НСЧВ досі не з’ясований. Найбільш 
прийнятою наразі є припущення про роль імунних 
(автоантитіла) та судинних механізмів у розвитку 
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цього прояву [7].Так, наприклад виявлений зв’язок 
між присутністю антифосфоліпідних антитіл та КД 
у пацієнтів з СЧВ [13, 14]. Деякі дослідники також 
описують зв’язок із наявністю даного класу автоан-
титіл та тромбозами, що проявляються ішемічним 
інсультом або хронічною ішемією мозку, а беручи 
до уваги те, що при всіх цих явищах спостеріга-
ється кровопостачання головного мозку, це може 
призвести до подальшого погіршення когнітивних 
здібностей [7, 15].

Було проаналізовано зв’язок між КД та інши-
ми факторами. Так, наприклад, не встановлено 
зв’язку між КД тривалістю СЧВ, активністю хворо-
би та лікуванням за допомогою кортикостероїдів 
[7]. Зв’язок між психоемоційними розладами, та-
кими, як тривога та депресія, та КД у пацієнтів з 
НСЧВ є до сих пір дискутабельним питанням.

Мета дослідження: вивчити структуру когні-
тивних порушень у хворих на СЧВ та визначити 
чинники, що асоційовані з їх розвитком.

Об’єкт і методи дослідження. Проведено 
комплексне обстеження 64 хворих на СЧВ, що про-
ходили лікування у відділенні ревматології та від-
діленні нефрології КП «Дніпропетровська обласна 
клінічна лікарня ім. І.І. Мечникова» ДОР» протягом 
2018 – 2021 років, яке включало повне клініко–не-
врологічне обстеження, нейропсихологічне тесту-
вання, лабораторне дослідження. 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Більшу частину обстежених хворих 85,9% 
склали жінки (55 осіб), 14,1% – чоловіки (9 осіб).

Вік хворих, включених до дослідження, ко-
ливався від 20 до 67 років і складав у середньо-
му 39,53 (11,53) років (95 % ДІ 36,65 – 42,41) без 
статистично значущих розбіжностей між групами: 
39,69 (11,30) та 38,7 (13,37) років відповідно у гру-
пах 1 та 2 (р=0,806).

Неврологічні порушення були діагностовані у 
54 хворих (84,4% пацієнтів). Ці пацієнти увійшли 
до основної групи дослідження (група 1). У 10 
(15,6% хворих) осіб цих проявів не було виявлено і 
вони увійшли до групи контролю (група 2). 

Об’єктом дослідження були когнітивні по-
рушення у хворих на СЧВ. Усім пацієнтом про-
водилося поглиблене клініко – неврологічне та 

нейропсихологічне обстеження, лабораторне до-
слідження. Клініко-неврологічне обстеження вклю-
чало збір скарг, анамнестичних даних, проведення 
поглибленого неврологічного огляду. Задля оцінки 
когнітивного статусу пацієнтів використовувалася 
Монреальська шкала оцінки когнітивних функцій 
(MoCA) – широко вживаний опитувальник, що до-
зволяє провести оцінку когнітивних функцій за ба-
гатьма доменами: орієнтація у місці та часі (6 ба-
лів), називання (3 бали), увага (6 балів), мова (3 
бали), абстракція (2 бали), пам’ять та відстрокова-
не відтворення (5 балів), візуально – конструктивні 
та виконавчі здібності (5 балів). Максимальна кіль-
кість балів, що може набрати обcтежуваний дорів-
нює 30. Нормальними вважаються показники від 
26 до 30 балів. Обов’язково враховується також 
рівень освіти обстежуваного [16]. 

Лабораторне дослідження включало в себе 
проведення аналізів крові на виявлення типу та 
титру антинуклеарних антитіл, вовчакового анти-
коагулянту, та антифосфоліпідних антитіл, зокре-
ма, антитіл до антикардіоліпіну.

Обробку даних проводили методами параме-
тричної та непараметричної статистики. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. Після аналізу результатів обстеження хворих 
було встановлено, що скарги, які зазвичай вислов-
люють пацієнти для опису порушення когнітивних 
функцій, як то «погіршення пам’яті», «порушення 
пам’яті», «зниження уваги», «труднощі концен-
трації уваги» тощо були одними з найбільш поши-
рених у хворих з СЧВ. Так, скарги на порушення 
пам’яті висловлювали 37 хворих (57,8%, ДІ 45,71 – 
69,91), порушення уваги та концентрації – 41 хво-
рий (64,0%, ДІ 52,31 – 75,82), а між цими скаргами 
було встановлено потужний кореляційний зв’язок 
(rs=0,83; p<0,001).

Результати обстеження хворих за MoCA пока-
зали, що середній показник серед усіх обстежених 
складає 25,0 (22,0; 27,5) бали; в основній групі – 
24,0 (22,0; 26,0) бали, що статистично суттєво мен-
ше (p<0,001) порівняно з контрольною групою – 
28,0 (27,0; 29,0) бали (рис. 1).

Максимального результату за MoCA у 30 балів 
не було виявлено у жодного з обстежених. Частка 
хворих із сумою балів 26 і більше, що розглядаєть-
ся як норма, склала серед усіх обстежених 39,1 %, 
в основній – 29,8 %, у контрольній – 100,0 % 
(р<0,001).

Установлено, що серед обстежених хворих, які 
за результатом оцінювання за МоСА набрали мен-
ше 26 балів спостерігалося статистично значуще 
зниження показників у доменах пам’яті, уваги та 
мови (p<0,001), в той час як показники у доменах 
орієнтації у часі і просторі, називанні та візуально – 
конструктивних здібностей були не знижені або їх 
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зниження було статистично незначущим. Отримані 
результати кореспондують з даними інших дослід-
ників стосовно цього питання.

За результатами лабораторного досліджен-
ня було виявлено, що існує зв’язок між наявніс-
тю окремих видів автоантитіл та КД у пацієнтів з 
СЧВ. Так, наприклад, наявність антикардіоліпіно-
вих антитіл корелює з КД (визначеною за допо-
могою MoCA) (rs=-0,56; p<0,001), така ж кореляція 

виявлена і у вовчакового антикоагулянта (rs=-0,56; 
p<0,001). Отримані результати співставляються 
з даними інших дослідників [17, 18] і можуть, на 
нашу думку, служити предикторами розвитку КД у 
хворих на СЧВ. 

Узагальнюючи отримані результати, слід за-
значити, що виявлення та прогнозування розви-
тку КД у хворих на СЧВ є складним завданням. На 
сьогоднішній день чітких механізмів розвитку да-
ного стану не установлено. Також не встановлено 
жодних лабораторних і радіологічних маркерів да-
ного прояву. 

Висновки
1. КД є одним з найбільш частих проявів 

НСЧВ. Більше, ніж у половини хворих діа-
гностований даний прояв.

2. Найчастішими когнітивними доменами, 
що страждають у досліджуваної категорії 
хворих є пам’ять, увага та мова.

3. КД може бути асоційована з продукцією 
певних класів автоантитіл, як то: антифос-
фоліпідні антитіла (зокрема, антитіла до 
кардіоліпіну) та вовчаковим антикоагулян-
том.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним є вивчення факторів, які впливають на 
виникнення та вираженість КД у хворих на СЧВ та 
розробка моделі прогнозування появи цих проявів.

Рис. 1 – Середні бали за тестом MoCA у групах до-
слідження (медіана та інтерквартильний розмах)

Примітка: *– р<0,001 за критерієм критерій Манна-Уїт-
ні (U) порівняно з 2-ю групою.
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УДК 616.89-008.45/.48-07:616-002.52
ХАРАКТЕРИсТИКА КОГНИТИВНОЙ ДИсФУНКЦИИ 
У БОЛЬНЫХ сИсТЕМНОЙ КРАсНОЙ ВОЛЧАНКОЙ
Макаров С. А.
Резюме. Цель. Изучить структуру когнитивных нарушений у больных системной красной волчан-

кой, и определить факторы, ассоциированные с их развитием. 
Объект и методы исследования. Проведено комплексное обследование 64 больных системной 

красной волчанкой, из них неврологические нарушения были диагностированы у 54 больных (84,38% 
пациентов). 

Объектом исследования были когнитивные нарушения у больных системной красной волчанкой. 
Для оценки когнитивного статуса пациентов использовалась Монреальская шкала оценки когнитивных 
функций (MoCA) - широко применяемый опросник, позволяющий провести оценку когнитивных функций 
по многим доменами. Лабораторное исследование включало в себя проведение анализов крови на вы-
явление типа и титра антинуклеарных антител, волчаночного антикоагулянта, и антифосфолипидных 
антител, в частности, антител к антикардиолипину. 

Результаты исследования. Установлено, что жалобы, которые обычно предъявляют пациенты 
для описания нарушения когнитивных функций (такие как «ухудшение памяти», «нарушение памяти», 
«снижение внимания», «трудности концентрации внимания» и др.) были одними из самых распростра-
ненных у больных системной красной волчанкой. Так, жалобы на нарушения памяти высказывали 37 
больных (57,81% ДИ 45,71 - 69,91), нарушения внимания и концентрации - 41 больной (64,06% ДИ 
52,31 - 75,82), а между этими жалобами была установлена корреляционная связь (rs = 0,83; p <0,001). 
Результаты обследования больных с использованием MoCA показали, что средний показатель среди 
всех обследованных составляет 25,0 (22,0; 27,5) балла в основной группе - 24,0 (22,0; 26,0) балла, что 
статистически существенно меньше (p <0,001) по сравнению с контрольной группой - 28,0 (27,0; 29,0) 
балла. Установлено, что среди больных, которые набрали менее 26 баллов по МоСА, наблюдалось 
статистически значимое снижение показателей в доменах памяти, внимания и речи (p <0,001). Выявле-
но, что существует корреляционная связь между наличием антикардиолипиновых антител с КД (опре-
деляемой по MoCA) (rs = -0,56; p <0,001), такая же корреляция выявлена   и в отношении волчаночного 
антикоагулянта (rs = -0,56; p <0,001).

Выводы. Когнитивная дисфункция является одним из наиболее частых неврологических проявле-
ний системной красной волчанки. Среди обследованных больных чаще всего отмечаются снижения 
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показателей в доменах памяти внимания и речи. Когнитивная дисфункция может быть ассоциирована 
с продукцией определенных классов аутоантител: антифосфолипидных антител (в частности, антитела 
к кардиолипину) и волчаночным антикоагулянтом.

Ключевые слова: системная красная волчанка, когнитивная дисфункция, Монреальская шкала 
оценки когнитивных функций, аутоантитела.

UDC 616.89-008.45/.48-07:616-002.52
Features of Cognitive Dysfunction in Patients with Systemic Lupus Erythematosus
Makarov S. O.
Abstract. The purpose of the study was to explore the structure of cognitive impairment in patients with 

systemic lupus erythematosus and to determine the factors associated with its development. 
Materials and methods. Advanced examination of 64 patients with systemic lupus erythematosus was 

carried out. Neurological disorders were diagnosed in 54 patients (84.38% of patients). These patients were 
included in the main study group (group 1). In 10 (15.62% of patients) patients, these manifestations were not 
found and they entered the control group (group 2). 

The object of the study was cognitive impairment in patients with systemic lupus erythematosus. To as-
sess the cognitive status of patients, the Montreal Cognitive Assessment Scale was used, a widely used ques-
tionnaire that evaluates cognitive functions across multiple domains. The laboratory study included blood tests 
to identify the type and titer of antinuclear antibodies, lupus anticoagulant, and antiphospholipid antibodies, in 
particular, anti-cardiolipin antibodies. 

Results and discussion. It was found that the complaints that patients usually present to describe impaired 
cognitive functions (such as “memory deterioration”, “memory impairment”, “decreased attention”, “difficulty 
concentrating”, etc.) were among the most common in patients with systemic lupus erythematosus. Thus, com-
plaints of memory impairments were expressed by 37 patients (57.81% CI 45.71-69.91), impaired attention 
and concentration – 41 patients (64.06% CI 52.31-75.82), and between these complaints a strong correlation 
was established (r = 0.83; p <0.001). The results of the examination of patients using the Montreal Cognitive 
Assessment Scale showed that the average indicator among all examined is 25.0 (22.0; 27.5) points in the 
main group – 24.0 (22.0; 26.0) points, which is statistically significantly less (p <0.001) compared with the 
control group – 28.0 (27.0; 29.0) points. It was found that among patients who scored less than 26 points on 
the Montreal Cognitive Assessment Scale, there was a statistically significant decrease in indicators in the 
domains of memory, attention, and speech (p <0.001). It was found that there is a correlation between the 
presence of anti-cardiolipin antibodies with CD (determined by the Montreal Cognitive Assessment Scale)  
(rs = -0.56; p <0.001), the same correlation was found in relation to lupus anticoagulant (rs = -0.56; p <0.001). 

Conclusion. Cognitive dysfunction is one of the most common neurological manifestations of systemic 
lupus erythematosus. Among the examined patients, decrease in indicators in the domains of memory, atten-
tion and speech is the most often observed. Cognitive dysfunction may be associated with the production of 
certain classes of autoantibodies: antiphospholipid antibodies (in particular, anti-cardiolipin antibodies) and 
lupus anticoagulant.

Keywords: systemic lupus erythematosus, cognitive dysfunction, Montreal Cognitive Assessment Scale, 
autoantibodies.
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of Cancer Relapse after Combined Treatment
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The purpose of the work was to study the impact 

of certain elements of the inflammatory microenvi-
ronment of the tumor on the development of cancer 
relapse of main localizations with the amplification of 
ERBB2 after combined treatment.

Materials and methods. 80 patients, who had 
been treated for the period from 2016 to 2021 in Na-
tional Cancer Institute, Kyiv, Ukraine. They were 42-
78 (average 60) years old, ECOG 0-2, female. All pa-
tients histologically proved adenocarcinoma GIII-GIV. 
Everyone was studied for the level of chitinase-like 
proteins, cryoglobulins, tumor-associated macro-
phages in the preoperative (with the first identified 
disease for the first time, prior to the beginning of the 
neoadjuvant chemotherapy) and in the postoperative 
period.

1st block: with a confirmed mutation of HER-2/
neu gene (amplification ERBB2 (3+)): a) inflamma-
tory breast cancer (primary-edema form) – 10 peo-
ple, b) diffuse-infiltrative stomach cancer – 10 people; 
c) diffuse-infiltrative esophagus cancer – 10 people; 
d) diffuse-infiltrative colorectal cancer – 10 people. 
2nd block: without a confirmed mutation of HER-2/neu 
gene: a) inflammatory breast cancer (primary edema 
form) – 10 people; b) a diffuse-infiltrative stomach 
cancer – 10 people; c) diffuse-infiltrative esophageal 
cancer – 10 people; d) diffuse-infiltrative colorectal 
cancer – 10 people.

Results and discussion. In patients with infiltrative 
breast cancer, diffuse-infiltrative stomach cancer, and 
diffuse-infiltrative esophagus cancer, and diffuse-infil-
trative colorectal cancer there was a tendency to an 
increase in the expression of YKL-39 with the ERBB2 
amplification during inflammatory tumor infiltration in 
the stroma. High expression of Stabilin-1 (2.1±0.70, 
n = 22) was found compared to patient tumors that 
did not reveal the amplification of ERBB2 (1.46±0.67, 
n = 13, p = 0.015). In most patients with amplifica-
tion ERBB2, the cryoglobulin content was average 
(298.6±2.5 mg/l; 1.3±0.08%) – 20 (50%), which cor-
responds to cryoglobulinemia type II; with conditioned 
cryoglobulinemia (79.4±1.01 mg/l) in 10 (25%); high 
content (477.3±48 mg/l; 3.4±0.2%) was recorded in 
10 (25%), which indicates the type III of cryoglobulin-
emia [the hazard ratio (HR) = 0.71, 95%, сonfidence 
interval (CI): 0.22-0.83, p = 0.005]

Conclusion. Amplification of ERBB2 and mac-
rophages surroundings markers CD68, M2 subpop-
ulation RS1 (Stabilin-1), chitinase-like proteins YKL-
39 and SI-CLP independently identified subgroups 
of patients with inflammatory breast cancer, diffuse 
stomach and diffuse esophageal, diffuse colorectal 
cancer with a bad forecast. In patients with the pres-
ence of the amplification of ERBB2 in the inflamma-
tory tumor infiltrate, in the stroma, the higher expres-
sion of the chitinase-like protein YKL-39 and M2-po-
larization RS1 of the marker Stabilin-1, was detected 
compared to the patient’s tumors without amplifying 
ERBB2. This study shows an important role of quan-
titative values associated with the tumor phenotype 
and macrophages in tumor progression, depending 
on the presence of ERBB2 gain. In patients with cryo-
globulinemia with inflammatory cancer the secondary 
immunodeficiency is developed. This is determined 
by anomalies in the cell and humoral immune system, 
and leads to the development of postoperative inflam-
matory complications and relapses.

Keywords: cancer, breast, stomach, esophagus, 
colorectal, relapse.

Research relation to the plans, programs 
and department themes. This work is a fragment 
of the research work of Kharkiv Medical Academy of 
Postgraduate education of the Ministry of Education 
of Ukraine on the topic: “Cell and molecular mech-
anisms in association with chronic diseases”, state 
registration No. 015U001186.

Introduction. Relapse remains one of the most 
serious problems for patients with cancer diseases 
[1] and extremely contributes to the deterioration of 
the quality of life [2]. Many factors, including the re-
maining cancer cells along the edge of resection after 
surgery and the resistance of the tumor to treatment, 
contribute to the return of cancer [3, 4]. Resistance 
to antitumor drugs occurs due to the characteristics 
of the inflammatory microenvironment in cancer infil-
tration Go-Betweens [5, 6]. Several mechanisms of 
resistance associated with cancer microenvironment 
are well recognized [7,8] as the hereditary type of can-
cer cells, which are activated because of a violation of 
metabolic processes, starting the attack of precancels 
that contribute to the development of the tumor [9,10]. 
We consider postoperative complications and cancer 

204



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Клінічна медицина

recurrence the main problematic issues after surgery. 
The interaction between postoperative complications 
and the weakening of the protective defences of the 
body against the background of the use of aggressive 
treatment techniques in inflammatory forms among 
patients who have suffered an operation on cancer, 
the dogma has already been proven [11-15].

Everybody knows that the operation is a method 
of choice in the treatment of cancer. But without the 
use of modern chemotherapy schemes, the treatment 
complex is simply impossible. Therefore, we consider 
changes in the tumor microenvironment precisely af-
ter combined treatment (chemotherapy and operation-
al treatment). Introducing antitumor drugs, of course, 
has a direct impact on the development of inflamma-
tory changes in the cancer process [16, 17]. Despite 
the potentially radical surgical treatment of cancer 
with the appointment of modern chemotherapy and/or 
radiation therapy, in 40% of patients there is a refund 
of the disease [18]. The results of 2 randomized stud-
ies of various variants of organ-breaching treatment 
have shown that in patients receiving combined treat-
ment (operation + radiation therapy + chemotherapy), 
the frequency of local recurrences ranged from 0.3% 
to 8%, while after only the operations local recurrence 
ranged from 10% to 34% [19, 20].

Inflammatory microenvironment is an essential 
component in most tumors. The potential for metas-
tasizing the tumor depends on complex and dynamic 
interactions between cancer cells, inflammatory cells, 
immune cells and stromal elements in tumor tissue 
from which they occur. Thus, the complex bond be-
tween cancer cells, elements of the immune system 
and inflammatory cells regulates the progression of 
the tumor and the relapse of the disease [21, 22, 
23].

No doubt, the assessment of cell and humoral 
immunity, as a prognostic factor for recognizing car-
cinogenesis paths (especially inflammatory and infil-
trative forms of malignant neoplasms), is an essen-
tial link in the prevention, diagnosis, and treatment of 
cancer [24, 25].

There are interesting data about the development 
of recurrence of cancer of the main localizations in the 
presence of hypercryoglobulinemia at the time of the 
beginning of a special treatment [26, 27].

There is forming each of the various phenotyp-
ic subtypes of tumor associated macrophages (TAM) 
under the impact of a plurality of specific cytokine ac-
tions in the tumor microenvironment. They illustrate 
the antitumor effect of macrophages for cancer, where 
the presence of tumor-associated macrophages cor-
relates with longer survival of patients [28].

The presence of chitinase-like proteins in cir-
culating blood is associated with increased aggres-
siveness of the course of the disease with various 

infiltrative and inflammatory tumors and a high risk of 
recurrence of the disease. Here, macrophages are a 
source of chitinase-like proteins, as well as targets for 
their regulatory effects. Recent studies have conclud-
ed the most important role of the tumor microenviron-
ment in cancer progression and metastasis – demon-
strated that the tumor microenvironment is rich in 
pro-inflammatory cytokines, chemokines, and growth 
factors [29].

It is important to provide modern methodological 
approaches in the diagnosis and early detection of 
malignant neoplasms, in order to predict the course 
of the disease and ways of influencing the oncolog-
ical process within the tumor environment, consider-
ing changes in tumor-associated immunocompetent 
cells, and not only localization, morphological struc-
ture, molecular-biological characteristics of the tumor 
[24].

Naturally, the intensive study of the connection of 
inflammatory markers in the peripheral blood and the 
forecast of the flow and treatment of malignant tumors 
of the main localizations is critical to the provision of 
current information to clinicians [30].

Considering the systemic approach to the control 
of the minimum residual phenomena of cancer, it is 
possible to identify new opportunities to reduce the 
risk of relapse after the combined treatment of cancer 
of various localization at an early stage [15].

Despite the radical operation, cancer is often de-
veloping again at the cite of operational intervention 
with all its inherent clinical manifestations. This shows 
that cancer cells have a high potential of aggressive-
ness from their primary «organ focus». The potential 
for relapse of cancer cells keeps depending on can-
cer microenvironment. The aggravation launched by 
cancer can be blocked by reducing the inflammatory 
environment and, as a result, reducing the likelihood 
of a relapse of the disease. Despite the various work 
showing the close relationship between cancer of 
various localities and its microenvironment, it is un-
pleasant to recognize that the percentage of cancer 
relapses of various localizations remains fairly high, 
through the starting mechanisms, the status of which 
must be generalized according to the relationships 
with the cancer relapse.

According to various authors, local relapses (LR) 
for one year after the start of special treatment are 
recorded in 2.1-10.9% of patients [31, 32, 33].

In this article, we combined the results of our ob-
servations, which indicate the relationship between 
the primary inflammation and the cancer relapse af-
ter combined treatment. We tried to focus on specific, 
and so far, few of the inflammation indicators and pre-
dictors of cancer relapses and their use in relation to 
each other, with main types of cancer and their clinical 
significance.
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Breast cancer
Breast cancer is one of the most malignant tu-

mors; the most recent studies indicate a close rela-
tionship between inflammation and progression of 
malignant tumors. Inflammation is the principal com-
ponent in the tumor microenvironment, and changing 
the status of pro-inflammatory components can block 
anti-cancer immunity. Peripheral blood indicators at 
the time of the formulation of the primary diagnosis of 
cancer, as well as in the early postoperative period, 
may reflect the condition of the local and general in-
flammatory response of the body. Evaluation of such 
peripheral blood parameters as the level of cryoglob-
ulins, the number of lymphocytes and monocytes, is 
proposed as predictive factors for many malignant tu-
mors [34].

Molecular mechanisms associated with inflam-
mation are considered an important component on 
the development of breast cancer, which is the leading 
cause of death among women. Programmable cyto-
kines change the biology of cell tumors and contribute 
to the promotion of cancer and metastasis, activat-
ing the stromal cells in the tumor microenvironment, 
including tumor-related, hypercryoglobulinemia, and 
especially, in the presence of such aggressive fac-
tors, as the mutation of HER-2/neu gene with breast 
cancer [35].

However, biological processes that cause re-
lapse or maintain residual disease during treatment 
can differ completely from those that contribute to the 
primary tumor formation. Analysis of the comparison 
of molecular characteristics and the location of prima-
ry and recurrent tumors detect a degree to which in-
flammation contributes to the formation of the primary 
tumor, recurrence of diseases, the development of mi-
crometastases, or the appearance of completely new 
malignant neoplasms. Intratumoral angiogenesis is 
associated with inflammation, immune reactions, and 
metastatic recurrence in breast cancer. Although the 
direct correlation between inflammation in the primary 
tumor and cancer recurrence was not detected, there 
may be a relationship through angiogenesis and have 
an important role in the relapse of the tumor [36].

Esophageal carcinoma
Although esophageal cancer is less common 

than other cancers, a wide range of lesions of oth-
er areas related to the neck, breast, and belly [37] 
characterizes it. The principles of surgical treatment 
include a decrease in surgical injury, contributing to 
the restoration of patients, and improving treatment 
safety based on the premise of complete resection of 
the tumor and adequate lymph dissection [38]. Given 
that patients with postoperative recurrent or metas-
tasis lose the possibility for surgical treatment, con-
servative methods, such as chemotherapy, radiation 
therapy, and biotherapy, can be the most effective 

approach in such cases [39]. Studies show that about 
40% of patients with esophagus cancer, who are sub-
ject to surgical treatment, have early postoperative 
recurrences for 1 year, and there are still no standard 
treatment regimens for the postoperative recurrence 
of esophagus cancer. With recent changes in the 
lifetime of people, the incidence of esophageal can-
cer has shown a clear tendency to increase in young 
people. Therapy cells inhibit immunity directly, sup-
pressing the initialization of the tumor-overwhelming 
immune response or indirectly stimulating the activa-
tion of regulatory immune cells, such as M2-tumor-as-
sociated macrophages [40].

Stomach cancer
Stomach cancer is the fifth most common cancer 

and the third leading cause of mortality in the world 
[41]. Some immunity and inflammation agents based 
on prognostic estimates, such as hyperglobulinemia, 
have been developed as predictors of survival and 
relapse in various types of cancer, including stom-
ach cancer. Currently, the operation is the treatment 
of choice for early stomach cancer. Even after thera-
peutic resection, relapse or metastasis occurs in ap-
proximately 35-70% of patients for 5 years [42, 43]. 
Over the past few decades, they have tested various 
adjuvant chemotherapy schemes, hoping to monitor 
postoperative recurrences. Patients with advanced 
stomach cancer benefit from fluoropirymidin chemo-
therapy, while those with locally expanded stomach 
cancer could achieve an improved overall survival 
when introducing a monosheme Capecitabine or Plat-
inum. Moreover, patients whose tumors relapsed may 
have the best forecast when chemotherapy is com-
bined with targeted therapy. However, approximately 
50% of all stomach cancer does not react to treat-
ment, and only a few patients achieve a stable state of 
diseases or partial response to treatment [44]. 

Colorectal cancer
Although radical mesorectal resection and neo-

adjuvant therapy improved the prediction of patients 
with rectal cancer, locally recurrent rectal cancer after 
complete resection still occurs in 5-10% of patients 
[45, 46]. The operation remains the only option to 
improve the control of symptoms, quality of life, and 
long-term survival among those who have no local-
ly recurrent rectal cancer. Resection is an important 
prognostic factor for improving long-term survival in 
locally recurrent rectal cancer [47, 48]. However, giv-
en that radical surgery is very invasive, complications 
occur with a high level [49]. Previous studies have 
demonstrated that inflammation is associated with 
malignant cell proliferation and survival [50, 51].

The purpose of the study is to study the impact 
of certain elements of the inflammatory microenvi-
ronment of the tumor on the development of cancer 
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relapse of main localizations with the amplification of 
ERBB2 after combined treatment.

Materials and methods. The material of the clin-
ical records was 80 patients, who were treated for the 
period from 2016 to 2021 in National Cancer Institute, 
Kyiv, Ukraine. They were 42-78 (average 60) years 
old, ECOG 0-2, female. All patients histologically 
proved adenocarcinoma GIII-GIV.

1st block: with a confirmed mutation of HER-2/neu 
gene (amplification ERBB2 (3+)), which, naturally, is 
a confirmation of the pronounced aggressiveness of 
the malignancy of the cancer process: a) inflammato-
ry breast cancer (primary-edema form) – 10 people; 
b) diffuse-infiltrative stomach cancer – 10 people; c) 
diffuse-infiltrative esophagus cancer – 10 people; d) 
diffuse-infiltrative colorectal cancer – 10 people, who 
have been revealed during one year a relapse of the 
disease after a combined treatment (operation with a 
neoadjuvant course of chemotherapy).

2nd block: without a confirmed mutation of HER-
2/neu gene: a) inflammatory breast cancer (prima-
ry edema form) – 10 people; b) a diffuse-infiltrative 
stomach cancer – 10 people; c) diffuse-infiltrative 
esophageal cancer – 10 people; d) diffuse-infiltrative 
colorectal cancer – 10 people who during one year 
were not revealed by a relapse of the disease after 
the combined treatment (operation with a neoadju-
vant chemotherapy rate).

Everyone was studied for the level of chiti-
nase-like proteins, cryoglobulins, tumor-associated 
macrophages in the preoperative (with the first iden-
tified disease for the first time, prior to the beginning 
of the neoadjuvant chemotherapy) and in the postop-
erative period.

We carried the identification of ERBB2 amplifi-
cation out using hybridization fluorescence (FISH) 
and immunohistochemical (IHC). We performed the 
further characteristic of the amplification of DNA us-
ing digital drip PCR (DDPCR) and a low coating of a 
whole-genome (LCWGS).

Determining the level of cryoglobulins serum, i.e. 
immunoglobulins that are inversely repulsed at tem-
peratures below 370 °C. The selection of cryoglobulins 
from serum was produced according to the technique 
of A.E. Kalovidoris. The concentration of cryoglobulins 
was estimated spectrophotometrically on the SF-46 
apparat in the dynamics on the 3rd, 5th, 7th days.

All enrolled patients signed patient informed con-
sent. The study was conducted in accordance with 
the Helsinki Declaration of the World Medical Associ-
ation, the Statute of the Ukrainian Bioethics Associa-
tion, the standard provisions on ethics of the Ministry 
of Health of Ukraine No. 66 dated February 13, 2006. 
All patients signed an informed consent to participate 
in the study and all measures to ensure anonymity of 
patients were taken.

Research results. Terms of observation of pa-
tients were in the range from 4 days to 60 months, the 
median observation was 36 months (Fig. 1).

Figure 1. A non-relapse period in patients in the 2nd 
block for 5 years

According to the level of tumor invasion, patients 
with invasion of tumor T3 – 34 people prevailed in the 
entire examination of the group (41.1%). According 
to the morphological studies, patients of the 1st block 
with metastases in lymph nodes were absent in 37 
patients (92.5%), and in patients of the 2nd block the 
metastases regional lymph nodes were diagnosed in 
35 patients (87.5%) (Table 1).

Table 1 – Distribution of patients depending on the stage 

Stage 1st block
n (%)

2nd block
n (%) Р

І (T1N0M0) 2 
(5.1±0.3%)

14 
(33.1±2.2%) Р<0.05

ІІ А (T1N1M0, 
T2N0M0)

13 
(32.5±4.1%)

7 
(28.4±2.3%) Р<0.05

ІІ В (T2N1M0, 
T3N0M0)

7 
(28.4±3.7%)

11 
(27.8±1.8%) Р<0.05

ІІІ А (T2N2M0) 17 
(41.1±2.4%)

17 
(41±0.9%) Р<0.05

ІІІ В (T4N0M0, 
T4N1M0)

1 
(2.5±0.07%)

1 
(2.5±0.6%) Р<0.05

Total 40 (100.00) 40 (100.00)

In patients with infiltrative breast cancer, dif-
fuse-infiltrative stomach cancer, diffuse-infiltrative 
esophagus cancer, and diffuse-infiltrative colorectal 
cancer there was a tendency to an increase in the 
expression of YKL-39 with the ERBB2 amplification 
during inflammatory tumor infiltration in the stroma. 
High expression of Stabilin-1 (2.1±0.70, n = 22) was 
found compared to patient tumors that did not re-
veal the amplification of ERBB2 (1.46±0.67, n = 13, 
p = 0.015) (Table 2).

In most patients with amplification ERBB2, the 
cryoglobulin content was average (298.6±2.5 mg / l; 
1.3±0.08%) – 20 (50%), which corresponds to cryo-
globulinemia type II; with conditioned cryoglobu-
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linemia (79.4±1.01 mg/l) in 10 (25%); high content 
(477.3±48 mg/l; 3.4±0.2%) was recorded in 10 (25%), 
which indicates the type III of cryoglobulinemia [the 
hazard ratio (HR) = 0.71, 95%, сonfidence interval 
(CI): 0.22-0.83, p = 0.005] (Fig. 2).

Figure 2. Dynamics of immunoglobulin content in 
cryoprecipitates of patients with ERBB2 amplification 

(3+) and its absence

These clinical indicators are reliable forecast 
markers to determine the development of relapses af-
ter the combined treatment after the processing of the 
results got in inflammatory breast cancer, diffuse-infil-
trative stomach cancer, diffuse-infiltrative esophagus 
cancer, and diffuse-infiltrative colorectal cancer.

Discussion. The fact of the presence of chiti-
nase-like proteins and increasing the index of their 
proliferation during cancer with amplification of 
ERBB2 as a marker indicates the aggressiveness of 
the process, suggested by Larionova [52]. In patients 
with breast, stomach, esophageal and colorectal can-
cer, increased amount of TAMs is a clear indicator for 
rapid tumor growth, aggressive metastatic process, 
and limited efficiency of therapy. In stomach and 
breast cancer, the major parameter associated with 
prognosis was not the total amount of CD68+ mac-
rophages, but M1/M2 index. The prevalence of M1 
macrophages was favorable for the patients, indicat-
ing that in colorectal tumor M1 TAMs have the ability 
to limit tumor progression.

However, in the future, and we are already carry-
ing out such work, it may turn out that the presence 
and saturation of the tumor, microoperated tumor 
proteins will be a factor of higher sensitivity to spe-
cial treatment with selected localizations. In addition, 
the expression of YKL-39 has negatively correlated 
with the number of lymph nodes with metastases 
(R = -0.89). Therefore, Kzhyshkowska [53] suggests, 
TAMs may contribute to resistance to therapy and fa-
cilitate tumor progression via macrophage-induced 
suppression of T-cell immunity, maintenance of tumor 
cell survival, and stimulation of tumor revasculariza-
tion. Chemotherapeutic agents can edit macrophages 
in tumor-protective or antitumor directions, where 
three major mechanisms must be considered: chang-
es in the macrophage phenotype; induced recruitment 
of monocytes or macrophages to the tumor site. Most 
likely, more pronounced activities in the hollow organ 
depend on the constant mechanical load, including 
enzymatic in the process of digestion.

Conclusion
1. In patients with the presence of ERBB2 am-

plification in inflammatory tumor infiltrate, the 
higher expression of the chitinase-like YKL-
39 and M2 of the marker Stabilin-1 was re-
vealed, compared with patient tumors with-
out amplifying ERBB2.

2. Amplification of ERBB2 and macrophages 
surroundings Marker CD68, M2 subpopula-
tion RS1 (Stabilin-1), chitinase-like YKL-39 
proteins, SI-CLP are independent predictors 
of the detection of aggressiveness and de-
velop recurrences in subgroups of patients 
with inflammatory breast cancer, diffuse 
stomach and diffuse cancer esophagus and 
have a bad forecast.

3. It is shown that patients with cryoglobulin-
emia with inflammatory breast cancer lead to 
secondary immunodeficiency. This is deter-
mined by anomalies in the cell and humoral 
immune system, and as a result of the devel-
opment of postoperative inflammatory com-
plications and relapses.

4. Any non-permitted chronic inflammation 
leads to cancer or cancer in the development 
of relapse and metastasis.

Perspectives of further research. The literature 
data on the prognostic factors of the cancer relapse 
process is quite contradictory. Therefore, it is advis-
able to estimate the factors of the prediction of relapse 
in the monocenter exam, for a relatively short time, 
when surgery and combined treatment regimen have 
not changed significantly. The data got on the factor 
of the forecast will improve the results of the treat-
ment of cancerous diseases of selected localizations, 

Table 2 – Average expression score of CD68, Stabilin-1, 
YKL-39, SI-CLP in tumor tissue culture in blocks with 
amplification ERBb2 and its absence

Investigated 
indicators

Average  
expression score  

М±SD (N) in a 
group with  

amplification 
erBb2 (3+)  

(40 patients)

Average  
expression score 

М±SD (N) in a 
group without  
amplification 

erBb2  
(40 patients)

CD68 2.96±0.81 (N=11) ^ 2.26±0.82 (N=12) ^
YKL-39 2.35±0.99 (N=7) ^ 2.24±0.72 (N=9) ^
SI-CLP 2.63±1.24 (N=2) * 2.23±0.77 (N=6)

Stabilin-1 2.94±1.01 (N=22) 2.0±0.79 (N=13) *

Notes: reliable differences from the indicator: * – healthy 
tissue; ^ – tissue of the peritumoral zone (p <0.05).

208



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Клінічна медицина

reduce the frequency of relapses and optimize the ob-
servation of patients after radical treatment.

Further, broadcast studies that bind laboratory 
data and clinical practice will help clarify the associ-
ation between the cancer relapse and inflammation, 
as well as to create a more effective postoperative 
treatment under the aim of reducing the percentage 
of relapses.
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УДК 616.3-006.6 (612.826.33.015.22 + 577.112.853 + 546)
ВПЛИВ ЗАПАЛЬНОГО МІКРООТОЧЕННЯ НА РОЗВИТОК РЕЦИДИВУ РАКУ 
ПІсЛЯ КОМБІНОВАНОГО ЛІКУВАННЯ
Мовчан О. В., Багмут І. Ю.
Резюме. Мета роботи - вивчення впливу певних елементів запального мікрооточення пухлини в 

розвитку рецидиву раку основних локалізацій з ампліфікацією ERBB2 після комбінованого лікування.
Матеріали і методи. В дослідженні прийняли участь 80 пацієнтів, які проходили лікування з 2016 

року по 2021 рік у Національному Інституті Раку, Київ, Україна. Вік 42-78 (в середньому 60) років, ECOG 
0-2, всі жінки. У всіх пацієнток гістологічно доведена аденокарцинома GIII-GIV. У всіх був вивчений рі-
вень хітіназоподібних білків, кріоглобулінів, пухлинно-асоційованих макрофагів в передопераційний 
(вперше виявленим захворюванням, до початку хіміотерапії) і  післяопераційний період.

1-й блок: з підтвердженою мутацією гена Her-2/Neu (ампліфікацією ERBB2 (3+)): а) запальний рак 
молочної залози (первинно-набрякова форма) - 10 осіб, б) дифузно-інфільтративний рак шлунка - 10 
осіб; в) дифузно-інфільтративний рак стравоходу - 10 осіб; г) дифузно-інфільтративний колоректаль-
ний рак - 10 осіб. 2-й блок: без підтвердженої мутації гена Her-2/Neu а) запальний рак молочної залози 
(первинно-набрякова форма) - 10 осіб, б) дифузно-інфільтративний рак шлунка - 10 осіб і в) дифузно-
інфільтративний рак стравоходу - 10 людина і г) дифузно інфільтративний колоректальний рак - 10 осіб.

Результати – у пацієнтів з інфільтративним раком молочної залози, дифузно-інфільтративним ра-
ком шлунка і стравоходу, і дифузно-інфільтративним колоректальним раком була тенденція до збіль-
шення експресії YKL-39 з ампліфікацією ERBB2 під час запальної інфільтрації пухлинної строми. Висока 
експресія Стабіліна-1 (2,1±0,70, N = 22) була виявлена в порівнянні з пухлинами пацієнтів, у яких не 
виявили ампліфікації ERBB2 (1,46±0,67, N = 13, p = 0,015). У більшості пацієнтів з ампліфікацією ERBB2 
вміст кріоглобулінів був середнім (298,6±2,5 мг/л; 1,3±0,08%) - 20 (50%), що відповідає кріоглобуліне-
мії типу II; з незначною кріоглобулінемією (79,4±1,01 мг/л) у 10 (25%); Високий вміст (477,3±48 мг/л; 
3,4±0,2%) було виявлено у 10 (25%), що вказує на тип III кріоглобулінемії (HR) = 0,71, 95%, (CI) : 
0,22-0,83, p = 0,005]

Висновки - ампліфікація ERBB2 та насиченість макрофагами CD68, M2 підпопуляціі RS1 (Стабілінy-1), 
хітіназоподібними білками YKL-39 і Si-CLP пухлини, визначені як незалежні фактори розвитку рецидивів 
у хворих із запальним раком молочної залози, дифузним раком шлунка і стравоходу, дифузного коло-
ректального раку  пов’язані з несприятливим прогнозом. Це дослідження показує важливу роль кількіс-
них значень, пов’язаних з пухлинним фенотипом і макрофагами в процесі рецидивування пухлини, в 
залежності від наявності або відсутності ампліфікації ERBB2. У пацієнтів з присутністю кріоглобулінемії 
із запальним раком розвивається вторинний імунодефіцит. Це визначається аномаліями в клітинній та гу-
моральній імунній системі, а також веде до розвитку післяопераційних запальних ускладнень і рецидивів.

Ключевые слова: рак, молочна залоза, шлунок, стравохід, колоректальний рак, рецидив. 

УДК 616.3-006.6 (612.826.33.015.22 + 577.112.853 + 546)
ВЛИЯНИЕ ВОсПАЛИТЕЛЬНОГО МИКРООКРУЖЕНИЯ НА РАЗВИТИЕ РЕЦИДИВА РАКА
ПОсЛЕ КОМБИНИРОВАННОГО ЛЕЧЕНИЯ
Мовчан А. В., Багмут И. Ю.
Резюме. Цель работы – изучение влияния определенных элементов воспалительного микроо-

кружения опухоли в развитии рецидива рака основных локализаций с амплификацией ERBB2 после 
комбинированного лечения.

Материалы и методы. В исследовании приняли участие 80 пациентов, которые проходили лече-
ние с 2016 года по 2021 год в Национальном Институте Рака, Киев, Украина. Возраст 42-78 (в среднем 
60) лет, ECOG 0-2, все женщины. У всех пациентов гистологически доказаная аденокарцинома GIII-
GIV. У всех был изучен уровень хитиназоподобных белков, криоглобулинов, опухоль- ассоциированных 
макрофагов в предоперационном (впервые выявленным заболеванием, до начала химиотерапии) и в 
послеоперационный периоде.

1-й блок: с подтвержденной мутацией гена Her-2/Neu (амплификацией ERBB2 (3+)): а) воспали-
тельный рак молочной железы (первично-отечная форма) - 10 человек, б) диффузно-инфильтративный 
рак желудка - 10 человек ; в) диффузно-инфильтративный рак пищевода - 10 человек; г) диффузно-ин-
фильтративный колоректальный рак - 10 человек. 2-й блок: без подтвержденной мутации гена Her-2/Neu 
а) воспалительный рак молочной железы (первично-отечная форма) - 10 человек, б) диффузно-ин-
фильтративный рак желудка - 10 человек и в) диффузно-инфильтративный рак пищевода - 10 человек 
и г) диффузно- инфильтративный колоректальный рак - 10 человек.
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Результаты - пациенты с инфильтративным раком молочной железы, диффузно-инфильтратив-
ным раком желудка и пищевода и диффузно-инфильтративным колоректальным раком была тенден-
ция к увеличению экспрессии YKL-39 с амплификацией ERBB2 во время воспалительной инфиль-
трации опухолевой стромы. Высокая экспрессия Стабилина-1 (2,1±0,70, N = 22) была обнаружена в 
сравнению с опухолями пациентов, у которых не выявили амплификации ERBB2 (1,46±0,67, N = 13, 
p = 0,015). У большинства пациентов с амплификацией ERBB2 содержание криоглобулинов было сред-
нее (298,6±2,5 мг/л; 1,3±0,08%) - 20 (50%), что соответствует криоглобулинемии типа II; с незначитель-
ной криоглобулинемией (79,4±1,01 мг/л) у 10 (25%); Высокое содержание (477,3±48 мг/л; 3,4±0,2%) 
было выявлен у 10 (25%), что указывает на тип III криоглобулинемии (HR) = 0,71, 95%, (CI): 0,22-0,83, 
p = 0,005]

Выводы - амплификация ERBB2 и насыщенность макрофагами CD68, M2 подпопуляции RS1 (Ста-
билина-1), хитиназоподобными белками YKL-39 и Si-CLP опухоли, определены как независимые фак-
торы развития рецидивов у больных с воспалительным раком молочной железы, диффузным раком 
желудка и диффузного пищевода, диффузного колоректального рака и связаны с неблагоприятным 
прогнозом. Это исследование показывает важную роль количественных значений, связанных с опухо-
левым фенотипом и макрофагами в прогрессе рецидивирования опухоли, в зависимости от наличия 
или отсутствия амплификации ERBB2. У пациентов с присутствием криоглобулинемии с воспалитель-
ным раком развивается вторичный иммунодефицит. Это определяется аномалиями в клеточной и гумо-
ральной иммунной системе, а также из-за развития послеоперационных воспалительных осложнений 
и рецидивов.

Ключевые слова: рак, грудная железа, желудок, пищевод, колоректальный рак, рецидив. 
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РЕЗУЛЬТАТИ ДОСЛІДЖЕННЯ МОРФОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ  
І СЕРОТОНІНДЕПОНУВАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ ТРОМБОЦИТІВ  

У ДОНОРІВ КРОВІ
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. шупика, Київ

Мета дослідження – провести визначення 
вмісту загального, тромбоцитарного і вільного се-
ротоніну в плазмі крові первинних і активних до-
норів крові для подальшого використання дослі-
джених параметрів для оцінки якості концентрату 
тромбоцитів. 

Матеріал і методи. Обстежено 160 донорів 
крові (118 чоловіків і 42 жінки), серед яких – 110 
активних донорів (85 чоловіків і 25 жінок), які бра-
ли участь у донаціях крові регулярно, не менше 
3 разів на рік і 50 первинних донорів резерву (32 
чоловіки і 18 жінок), які брали участь у донаціях 
крові уперше. Первинні донори резерву склали 
контрольну групу. Для зручності систематизації і 
відтворення отриманих результатів наукового по-
шуку, об’єктивізації при співставленні даних дослі-
джень, усі обстежені активні донори, залежно від 
тривалості донорського стажу і, відповідно, зрос-
тання ймовірності виникнення прихованих пору-
шень метаболізму тромбоцитів, були розділені на 
три підгрупи: І підгрупа – 51 донор (39 чоловіків та 
12 жінок), донорський стаж яких тривав від 2 до 5 
років; ІІ підгрупа – 31 донор (24 чоловіків та 7 жі-
нок), тривалість донорського стажу яких становила 
від 6 до 9 років; ІІІ підгрупа – 28 донорів (22 чоло-
віків та 6 жінок), донорський стаж яких тривав 10 і 
більше років. 

Представлено метод фракційного визначен-
ня серотоніну в попередньо висушеній пробі біо-
субстрату, що здійснювали шляхом екстракційних 
процедур при оптимальних контрольованих зна-
ченнях рН, що були необхідні для виділення серо-
тоніну, утворення флюорофорів відповідно ортоф-
талевому альдегіду і нінгідрину с наступною флуо-
риметричною оцінкою його вмісту на вітчизняному 
флуориметрі «БИАН».

Результати. Установлено, що рівень вільного 
серотоніну в тромбоцитах периферичної крові був 
достовірно вищим у активних донорів, порівняно з 
контролем. Біохімічні зрушення виявлені на фоні 
певних морфологічних змін тромбоцитів. У статті 
обмірковуються можливі патофізіологічні механіз-
ми виявлених змін. 

Висновки. Активне донорство крові супрово-
джується достовірними змінами морфологічних 
параметрів тромбоцитів і вмісту вільного серотоні-
ну в тромбоцитах периферичної крові. Необхідно 

подальше дослідження тромбоцитарної ланки ге-
мопоезу у активних донорів крові. 

Ключові слова: донорство крові, донори, пе-
риферична кров, тромбоцити, вільний серотонін.

Зв’язок роботи с науковими програмами, 
планами, темами. Наукова работа проведена в 
рамках ініціативно-пошукової НДР кафедри гема-
тології і трансфузіології Національного універси-
тету охорони здоров’я України імені П.Л. Шупика 
«Вивчення закономірностей формування і удоско-
налення методів діагностики, лікування хронічних 
мієлопроліферативних, лімфопроліферативних 
захворювань і депресій кровотворення, оптиміза-
ція їх лікування і трансфузійного забезпечення», 
№ держ. реєстрації 0115U002159. 

Вступ. Служба крові і її соціальна складова – 
донорство – мають бути пріоритетними напрямка-
ми державної політики, оскільки їх результати ма-
ють стратегічне значення [1]. Головним завданням 
служби крові є забезпечення високої якості засобів 
для гемокомпонентної терапії [2]. Якість компонен-
тів крові - це відповідність заданих властивостей 
і характеристик компонента крові, що надається 
споживачеві. Суворий порядок дотримання за-
тверджених нормативів і процедур є необхідним 
на всіх технологічних етапах та служить запорукою 
якості продуктів служби крові [3-5]. Важливими для 
забезпечення якості в кінцевому результаті є всі 
заходи, що плануються і реалізуються, починаючи 
з планування донорства, і закінчуючи отриманням 
кінцевих продуктів, умовами їх зберігання [3]. 

Не зважаючи на збільшення впродовж остан-
нього часу кількості наукових досліджень щодо 
збереження здоров`я донорів, проблема комплек-
сного вирішення даного питання залишається від-
критою. Скорочення донорського контингенту на 
фоні зростаючої потреби в компонентах і препара-
тах крові – актуальна проблема сучасної трансфу-
зіології, оскільки кількість донорів у світі щорічно 
зменшується на 10 – 15% [6, 7]. 

Серед основних причин зменшення кількос-
ті донорів крові вказують економічні та соціальні 
проблеми, зниження рівня здоров’я у популяції, 
ріст інфекційних захворювань, незацікавленість 
роботодавців щодо участі їх співробітників у до-
норстві на фоні відтоку працівників з державного 
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сектору у приватні підприємства, слабку пропаган-
ду донорства та нераціональне використання до-
норського потенціалу країни, зокрема відсутність 
обов’язкових соціальних та державних програм, 
що мали б допомагати стимулювати кровотворну 
функцію і обмін речовин в організмі донорів [6]. 

Біогенний моноамін 5-гідрокситриптамін (син.: 
серотонін, тромботонін, ентерамін), є важливим 
гормональним регулятором гомеостазу. Утворю-
ється серотонін переважно в ентерохромафінних 
клітинах травного тракту. Частина синтезировано-
го серотоніну надходить в портальну систему, де 
поглинається тромбоцитами, які його депонують 
і транспортують [8, 9]. В незначних кількостях се-
ротонін синтезируеться в тканинах центральної 
нервової системи, циліндричному епітелії прямої 
кишки, епителії бронхів, парафоликулярних кліти-
нах щитоподібної залози, яєчниках, тканинах па-
ренхіматозних органів [8]. 

Серотонін, маючи виразну ендокринно-ме-
таболічну активність, суттєво впливає на обмінні 
процеси всього організму [9, 10, 11]. Показники 
вмісту біогенних амінів в біологічних субстатах ви-
користовують для оцінки функціонального стану 
організма і тканин. Важливе практичне значення в 
клінічній гематологічній і трансфузіологічній прак-
тиці має визначення вмісту серотоніну в плазмі 
крові. Серотонін, який окрім гранулоцитів, абсор-
бується і депонується в щільних гранулах тромбо-
цитів, при дегрануляції останніх може впливать на 
перебіг фебрильних реакцій в посттрансфузійно-
му періоді, а також посилювати у реципієнтів клі-
ніку бронхоспазму при анафілактичних реакціях. 
В доступній літературі автори не зустріли робіт, в 
яких би висвітлювались дані щодо визначення за-
гального, тромбоцитарного і вільного серотоніну 
в плазмі крові в трансфузіологічній практиці, що і 
спонукало нас до проведення відповідних дослі-
джень. 

Мета дослідження – провести визначення 
вмісту загального, тромбоцитарного і вільного се-
ротоніну в плазмі крові первинних і активних до-
норів крові для подальшого використання дослі-
джених параметрів для оцінки якості концентрату 
тромбоцитів. 

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проведено на базі Київського міського цен-
тра крові виконавчого органу Київської міської ради 
(Київської міської державної адміністрації), який є 
клінічною базою кафедри гематології і трансфузіо-
логії Національного університету охорони здоров’я 
України імені П. Л. Шупика. Обстежено 160 донорів 
крові (118 чоловіків і 42 жінки), серед яких – 110 ак-
тивних донорів (85 чоловіків і 25 жінок), які здійсню-
вали донацію крові регулярно, не менше 3 разів на 
рік і 50 первинних донорів резерву (32 чоловіки і 

18 жінок), які здійснювали донацію крові вперше. 
Первинні донори резерву склали контрольну групу. 

Для зручності систематизації і відтворен-
ня отриманих результатів наукового пошуку, 
об’єктивізації при співставленні даних досліджень, 
усі обстежені активні донори, залежно від трива-
лості донорського стажу і, відповідно, зростання 
ймовірності виникнення прихованих порушень 
метаболізму еритроцитів, були розділені на три 
підгрупи: І підгрупа – 51 донор (39 чоловіків та 12 
жінок), донорський стаж яких тривав від 2 до 5 ро-
ків (кількість донацій крові у чоловіків складали 
(10,41±0,96) при індивідуальних коливаннях від 
3 до 24, у жінок – (8,42±1,47) при індивідуальних 
коливаннях від 3 до 18). Середній вік активних до-
норів І підгрупи становив (38,49±1,43) року, при 
індивідуальних коливаннях від 20 до 58 років. Се-
редній вік донорів-чоловіків становив (39,18±1,65) 
року, при індивідуальних коливаннях від 20 до 
58 років. Середній вік донорів-жінок становив 
(36,25±2,89) року, при індивідуальних коливаннях 
від 22 до 58 років; ІІ підгрупа – 31 донор (24 чолові-
ків та 7 жінок), тривалість донорського стажу яких 
становила від 6 до 9 років (кількість донацій крові 
у чоловіків складали (28,33±1,47) при індивідуаль-
них коливаннях від 18 до 44, у жінок – (27,71±1,23) 
при індивідуальних коливаннях від 23 до 32). Вік 
активних донорів ІІ підгрупи, у середньому, ста-
новив (41,32±1,71) року, при індивідуальних коли-
ваннях від 26 до 59 років. Вік донорів-чоловіків, у 
середньому, становив (41,08±1,89) року, при інди-
відуальних коливаннях від 28 до 59 років. Вік до-
норів-жінок, у середньому, становив (42,14±4,19) 
року, при індивідуальних коливаннях від 26 до 57 
років; ІІІ підгрупа – 28 донорів (22 чоловіків та 6 
жінок), донорський стаж яких тривав 10 і більше 
років (кількість донацій крові у чоловіків складали 
(48,95±1,38) при індивідуальних коливаннях від 37 
до 59, у жінок – (49,00±5,11), при індивідуальних 
коливаннях від 39 до 66). Середній вік активних 
донорів ІІІ підгрупи становив (44,82±1,28) року, при 
індивідуальних коливаннях від 32 до 56 років. Се-
редній вік донорів-чоловіків становив (44,27±1,44) 
року, при індивідуальних коливаннях від 32 до 
54 років. Середній вік донорів-жінок становив 
(46,83±2,86) року, при індивідуальних коливаннях 
від 40 до 56 років.

Для характеристики обстежених активних до-
норів крові залежно від віку їх розділили на три 
підгрупи відповідно до класифікації віку (ВООЗ, 
1991 р.): донори молодого віку – 33 донори (24 чо-
ловіки і 9 жінок) віком від 20 до 34 років; донори 
зрілого віку – 32 донори (25 чоловіків і 7 жінок) ві-
ком від 35 до 44 років; донори середнього віку –  
45 донорів (36 чоловіків і 9 жінок) віком від 45 до 
59 років.
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Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Усі донори були обстежені відповідно до ви-
мог «Порядку медичного обстеження донорів крові 
та (або) її компонентів», затвердженого Наказом 
МОЗ України від 01.08.2005 р. за № 385 «Про ін-
фекційну безпеку донорської крові та її компонен-
тів», як донори, кров яких використовується для 
виготовлення компонентів.

Перед здачею крові донори проходили анке-
тування та медичний огляд кваліфікованими спе-
ціалістами відповідно до вимог діючого «Порядку 
медичного обстеження донорів крові та (або) її 
компонентів». У кожного донора визначали вміст 
гемоглобіну (норма: чоловіки – не менше 130 г/л, 
жінки – не менше 120 г/л). За результатами об-
стеження донорам визначали обсяг донації крові 
(максимально допустима доза – 450 мл, без ура-
хування крові, вилученої для аналізів, об’ємом до 
40 мл). Для активних донорів крові обов’язково 
враховували допустимий інтервал між наступними 
донаціями крові, який не повинен бути меншим, 
ніж 60 днів від дня попередньої донації, а також 
щорічну кількість донацій – не більше 5 для чоло-
віків та не більше 4 для жінок.

Після донації у крові донорів визначали рі-
вень аланінамінотрансферази (АлАТ; норма – 
0,1–0,68 ммоль/год-л) та здійснювали перевірку 
на наявність маркерів гемотрансмісивних інфекцій 
(ВІЛ-1/2, гепатиту В, гепатиту С, сифілісу).

Підрахунок концентрації гемоглобіну, кількості 
еритроцитів, лейкоцитів, тромбоцитів, еритроци-
тарних і тромбоцитарних індексів проводили на ав-
томатичному гематологічному аналізаторі «РСЕ-
210» фірми «ЕRMA» (Японія).

Визначення загального, тромбоцитарного і 
вільного серотоніну проводили за методикою [12], 
підготовку плазми до дослідження - за методикою 
[13]. Плазму, що збагачена тромбоцитами, отрму-
вали за методикою [13], застосовуючи як стабіліза-
тор 3,8% розчин цитрату натрію. 

Статистичну обробку отриманих результа-
тів проводили за допомогою методів варіаційної 
статистики з використанням комп’ютерної про-
грами Microsoft Excel XP. У роботі аналізувалась 
вибірка обсягом спостереження з використанням 
t-критерію Стьюдента. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
Встановлено, що вміст серотоніну у плазмі крові 
первинних донорів складав: загального (3,03±0,15) 
нмоль/г, тромбоцитарного (2,43±0,11) нмоль/г, 
вільного (0,60±0,05) нмоль/г, а в 1 тромбоциті – 
(1,69±0,11) нмоль. Як видно із отриманих даних, 
у контрольній групі у донорів співвідношення віль-
ного фізіологічно активного серотоніну становило 
приблизно 1/5 частину від загального. Значно біль-
ша частина серотоніну була зв’язаною з тромбо-
цитами (приблизно 4/5 від загального). Отримані в 
результаті дослідження дані узгоджуються із рані-
ше оприлюдненими даними інших авторів [12, 13]. 
Відмінностей вмісту загального, тромбоцитарного, 
вільного серотоніну в плазмі крові первинних до-
норів залежно від статі і віку (р>0,05) не виявлено.

При дослідженні активних донорів встановле-
но, що вміст серотоніну у їх плазмі крові складав: 
загального (3,79±0,12) нмоль/г, тромбоцитарного 
(3,03±0,09) нмоль/г, вільного (0,86±0,03) нмоль/г, а 
в 1 тромбоциті – (1,91±0,08) нмоль, що було досто-
вірно вище, ніж у контрольній групі (р<0,05). Вияв-
лені зміни, очевидно можна пояснити наявністю в 
периферичній крові молодих, крупних тромбоцитів, 
що з’являються в периферичному кровообігу вна-
слідок постійного стимулювання міелопоезу при 
гемоексфузіях при донаціях. Не було встановлено 
відмінностей вмісту загального, тромбоцитарного, 
вільного серотоніну в плазмі крові активних доно-
рів залежно від статі і віку (р>0,05).

Серотонін філогенетично є найбільш давнім 
біогенним аміном, що відіграє унікальну роль в 
забезпеченні енергетичного обміну [14]. До речі 
перше скорочення серця у плода викликає саме 
серотонін. На відміну від класичних гормонів, се-
ротонін синтезується в різних анатомічних локаі-
ях. Синтезований мозком серотонін складає лише 
біля загального серотоніну в організмі людини, а 
95 % синтезується в периферичних органах, при-
чому основна частина серотоніну продукується 
ентерохромафінних клітинами кишечника [15]. Ці-
каво, що у головному мозку він діє як нейротранс-
мітер, а на периферії – може діяти як гормон, ауто- 
та/або паракринний фактор, а також як клітинна 
сигнальна молекула. Периферичний серотонін не 
проникає через гематоенцефалічний бар’єр. Вміст 
серотоніну в периферичних тканинах залежить як 
від його локальної продукції, так і від концентрації 
його вільної фракції в крові. У периферичній крові 
серотонін поглинається тромбоцитами і зберіга-
ється в них. У людини серотонін, синтезований в 
головному мозку, впливає на поведінку, пригнічує 
апетит, збільшує витрату енергії шляхом посилен-
ня впливу симпатичної нервової системи на корич-
неву жирову тканину [16]. Периферичний серото-
нін покращує засвоєння та зберігання поживних 
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речовин, таких як глюкоза та жирні кислоти, стиму-
лює секрецію інсуліну, літогенез в печінці та білій 
жировій тканині, має пряме відношення до таких 
захворювань, як метаболічний синдром, ожирін-
ня, цукровий діабет [17]. Серотонін як нейромеді-
атор викликає скорочення гладких мязів бронхів, 
кишечника, артеріальних судин, підвищує функці-
ональну активність тромбоцитів. Підвищуючи про-
никність судин, серотонін посилює де грануляцію 
тучних (опасистих) клітин, і тим самим, викликає 
вивільнення гістаміну, який посідає центральне 
місце у стимуляції утворення нових атеросклеро-
тичних бляшок [18]. 

За даними літератури, рівень серотоніну під-
вищується при регенерації тканин після інфаркту 
міокарда або ішемічного інсульту. Існують дані про 
генетичну детермінованість щодо рівня серотоніну 
та ризику розвитку інфаркта міокарда, ішемічного 
інсульту або транзиторної ішемічної атаки при його 
високих рівнях [19]. Зв’язок серотоніну з покращан-
ням стану пацієнтів після ішемічного інсульту під-
тверджено багатьма клінічними дослідженнями та 
метааналізами [20]. Що ж до ішемічних змін в арте-
ріях кишечника, то перше місце в цьому знову по-
сідає серотонін. Означений біогенний амін, більша 
частина якого продукується в кишечнику, регулює 
моторику, посилює перистальтику та секреторну 
активність. Проте, при атеросклеротичному ура-
женні судин посилюються вазоконструктивні реак-
ції в мезетеріальному руслі кровообігу за рахунок 

стимуляції серотонінергічних та альфа-адренер-
гічних рецепторів. 

За даними ряду досліджень в умовах ішемії 
кишечника спостерігається значне збільшення рів-
ня серотоніну в плазмі крові за рахунок збільшення 
його вивільнення пошкодженими клітинами кишеч-
ника. На фоні ішемічних змін в кишечнику внаслі-
док збільшення кількості серотонін-продукуючих 
клітин та їх проліферації, значно активізується 
синтез серотоніну. 

Враховуючи багатогранність фізіологічних 
ефектів серотоніну, факт того, що його депо в пе-
риферичній крові міститься в тромбоцитах, є необ-
хідність більш докладного вивчення даної речови-
ни і її ролі у трансфузіології. 

Висновки. Активне донорство крові супрово-
джується достовірними змінами вмісту загально-
го, тромбоцитарного, вільного серотоніну в плазмі 
крові донорів і вмісту серотоніну в 1 тромбоциті. 
Ймовірно, що показники вмісту загального, тром-
боцитарного, вільного серотоніну в плазмі крові 
донорів і вмісту серотоніну в 1 тромбоциті можуть 
у подальшому, поряд із загальноприйнятими, ви-
користовуватися для оцінки якості концентрату 
тромбоцитів. 

Перспективи подальших досліджень. До-
слідження особливостей морфологічних, біохі-
мічних і антигенних властивостей тромбоцитів є 
перспективним напрямком наукових досліджень в 
трансфузіології.
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УДК 616.155.2: 577.152.3:57.083.34
РЕЗУЛЬТАТЫ ИссЛЕДОВАНИЯ МОРФОЛОГИЧЕсКИХ ОсОБЕННОсТЕЙ 
И сЕРОТОНИНДЕПОНИРУЮЩЕЙ ФУНКЦИИ ТРОМБОЦИТОВ У ДОНОРОВ КРОВИ
Мулярчук О. В., Выдыборец С. В. 
Резюме. Цель исследования - провести определение содержания общего, тромбоцитарного и сво-

бодного серотонина в плазме крови первичных и активных доноров крови для дальнейшего использо-
вания исследованных параметров для оценки качества концентрата тромбоцитов.

Материал и методы. Обследовано 160 доноров крови (118 мужчин і 42 женщин), серед которых – 
110 активных доноров (85 мужчин и 25 женщин), которые учавствовали в донациях крови регулярно, не 
менее 3 раз в году и 50 первичных доноров резерва (32 мужчин и 18 женщин), которые сдавали кровь 
впервые. Первичные доноры резерва составили контрольную группу. Для удобства систематизации и 
воспроизведения полученных результатов научного поиска, объективизации при сопоставлении дан-
ных исследований, все обследованные активные доноры, в зависимости от длительности донорского 
стажа и, соответственнно, увеличения вероятности возникновения скрытых нарушений метаболизма 
тромбоцитов, были разделены на три подгруппы: І подгруппа – 51 донор (39 мужчин и 12 женщин), 
донорский стаж которых составлял от 2 до 5 лет; ІІ подгруппа – 31 донор (24 мужчин и 7 женщин), дли-
тельность донорского стажа которых составляла от 6 до 9 лет; ІІІ подгруппа – 28 доноров (22 мужчин и 
6 женщин), донорский стаж которых составлял 10 и более лет. 

Представлен метод фракционного определения серотонина в предварительно высушенной про-
бе биосубстрата, осуществляемый путем экстракционных процедур при оптимальных контролируемых 
значениях рН, необходимых для выделения серотонина, образования флюорофоров соответственно 
ортофталевому альдегиду и нингидрину с последующей флюориметрической оценкой его содержания 
на отечественном флуориметре «БИАН».

Результаты. Установлено, что содержание свободного серотонина в тромбоцитах перифериче-
ской крови было достоверно выще у активных доноров, по сравнению с контролем. Биохимические 
нарушения выявлены на фоне определенных морфологических изменений тромбоцитов. В статье об-
суждаются возможные патофизиологические механизмы выявленных изменений. 

Выводы. Активное донорство крови сопровождается достоверными изменениями морфологиче-
скиих параметров тромбоцитов и содержанием свободного серотонина в тромбоцитах периферической 
крови. Необходимо дальнейшее исследование тромбоцитарного звена гемопоеза в активных доноров 
крови. 

Ключевые слова: донорство крови, доноры, периферическая кровь, тромбоциты, свободный се-
ротонин. 
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UDC 616.155.2: 577.152.3:57.083.34
Results of the Study of Morphological Features 
and Serotonin Accumulative Function of Platelets in Blood Donors
Muliarchuk O. V., Vydyborets S. V. 
Abstract. Blood transfusion service and its social component – donorship must be the priority areas of the 

state policy because the results of its work are of paramount importance. The main task of the blood transfu-
sion service is supply of high quality components for blood transfusion therapy. Quality of blood components 
is compliance of properties and specifications of the blood component supplied to the recipient with the set 
standards. Strict order of conformance with the approved regulations and procedures is important at all tech-
nological states and is a cornerstone of blood transfusion service products quality. All actions, planned and 
implemented, starting with planning donorship and ending with the finished product manufacturing and storage 
conditions, are important for ensuring the quality as the final result.

The purpose of the study was to determine the content of total, platelet and free serotonin in the plasma 
of primary and active blood donors for further use of the studied parameters to assess the quality of platelet 
concentrate.

Materials and methods. 160 blood donors (118 men and 42 women) were examined, including 110 active 
donors (85 men and 25 women) who donated blood regularly at least 3 times a year and 50 primary reserve 
donors (32 men and 18 women), who donated blood for the first time. Primary reserve donors formed a control 
group. For the convenience of systematization and reproduction of scientific research results, objectification 
in comparing research data, all examined active donors, depending on the duration of donor experience and, 
accordingly, increasing the probability of occurrence of hidden platelet metabolism disorder, were divided into 
three subgroups: subgroup I – 51 donors (39 men and 12 women), whose donor experience lasted from 2 to 5 
years; subgroup II – 31 donors (24 men and 7 women), duration of donor experience which ranged from 6 to 
9 years; subgroup III – 28 donors (22 men and 6 women), whose donor experience lasted 10 years or more. 

The method of fractional determination of biological amines – serotonin – is presented in preliminarily 
dried biostrate specimens. The method described includes some extraction procedures with optimal controlled 
pH values necessary for isolating serotonin, producing fluorophors in accordance with orthophtaldialdehide 
and ninhydrin, the subsequent fluorimetric estimation of their levels being performed on the native fluorometer 
«БИАН».

Results and discussion. It was found that active donors compared to control, have a level of free serotonin 
in peripheral blood platelets which was significantly higher. Biochemical shifts were revealed in the background 
of certain morphological changes of platelets. Possible pathophysiological mechanisms of the detected chang-
es are discussed in the article.

Conclusion. Active blood donation is accompanied by significant changes in the morphological parame-
ters of platelets and the content of free serotonin in peripheral blood platelets. Further study of platelet hema-
topoiesis of active blood donors is required.

Keywords: blood donation, donors, peripheral blood, platelets, free serotonin. 
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Пасієшвілі Л.М., Літвинова А.М., Іванченко С. В., 
Карая О. В., Голозубова О. В., Діденко К. А.

МЕТАБОЛІЧНІ СКЛАДОВІ ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ  
ОСТЕОАРТРИТУ ТА ОЖИРІННЯ

Харківський національний медичний університет, Україна

Мета роботи – визначити стан ліпідного та 
вуглеводного обмінів у хворих з різними стадіями 
ожиріння та встановити їх вплив на перебіг остео-
артриту.

Об’єкт та методи. До дослідження було за-
лучено 75 хворих з остеоартритом, який перебігав 
на тлі ожиріння (основна група). У 50 пацієнтів 
ураження суглобів спостерігали при збереженому 
індексі маси тіла в межах норми (група порівняння) 
та 37 практично здорових осіб увійшло до контр-
ольної групи. Всі групи обстежених були репре-
зентативні за віком та статтю. Розраховували ан-
тропометричні дані та індекс маси тіла. Визначали 
стан ліпідного обміну за показниками загального 
холестерину, тригліцеридів, ліпопротеїдів високої, 
низької та дуже низької щільності, коефіцієнт ате-
рогенності. Стан вуглеводного обміну оцінювали 
шляхом оцінки показника індексу НОМА.

Результати. Більшість населення світу має 
надлишкову вагу або ожиріння, причому такі зміни 
діагностуються не тільки серед пацієнтів дорос-
лої популяції, але й притаманні особам дитячого 
та підліткового віку. Наявність ожиріння супрово-
джується змінами показників усіх видів обмінів, що 
сприяє ранньому формуванню хронічних захво-
рювань внутрішніх органів. Виникаючі метаболічні 
зсуви в більшості випадків розглядають як прояви 
первинної інсулінорезистентності, яку у хворих з 
артритами пов’язують з порушеннями дії інсуліну 
на післярецепторному рівні, зі значним зниженням 
мембранної концентрації специфічних транспор-
терів глюкози. 

Порівняльний аналіз показників ліпідного ме-
таболізму пацієнтів з надлишковою вагою зі ступе-
нем ожиріння I и II показав підвищення показників 
всіх атерогенних класів порівняно з контролем. 

Висновки. Наявність ожиріння супроводжу-
валася змінами в показниках ліпідного та вугле-
водного обмінів, що інтерпретувалися як фактори 
ураження хрящової тканини як механічного, так і 
метаболічного походження. В якості об’єднуючої 
всі метаболічні зсуви основи розглядали первин-
ну інсулінорезистентність. В ґенезі проявів мета-
болічних порушень характеризували особливості 
ураження опорно-рухового апарату. 

Ключові слова: ожиріння, остеоартрит, гіпер-
ліпідемія, інсулінорезистентність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри загальної практики – сімейної ме-
дицини та внутрішніх хвороб ХНМУ ««Клініко-ге-
нетичні, біохімічні та імунні характеристики захво-
рювань внутрішніх органів у хворих з дегенератив-
ними і дисметаболічними артропатіями та шляхи 
їхньої медикаментозної корекції», № держ. реє-
страції 0116U004987.

Вступ. За статистичними викладками пред-
ставників ВООЗ у 2020 році в світі зареєстровано 
біля 2 млрд. дорослих, 41 млн. дітей віком до 5 ро-
ків та 340 млн. дітей та підлітків віком від 5 до 19 
років, які мають ожиріння [1]. 

Збільшення осіб з порушеннями жирового об-
міну пов’язують з еволюційним процесом, який мо-
дифікує причини та наслідки ожиріння. Головними 
факторами при цьому визнаються спадковість, со-
ціально-біологічний аліментарний гедонізм, вплив 
зовнішнього середовища та гіподинамію [2-5].

Доведено, що доволі часто ожиріння є предик-
тором формування захворювань опорно-рухового 
апарату. При цьому розвиток хронічних запаль-
них захворювань суглобів пов’язують з багатьма 
патогенетичними механізмами, які взаємодіють 
в генетично схильному організмі. Так, інсуліноре-
зистентність (ІР) тісно пов’язана з гіперурікемією, 
що сприяє розвитку подагри. Ожиріння взагалі 
через механічне навантаження на суглоби нижніх 
кінцівок може сприяти формуванню остеоартриту 
(ОА). Хвороба може дебютувати після травми опо-
рно-рухового апарату, стресових ситуацій, інфек-
ційних захворювань, переохолодження, в період 
гормональних перебудов організму, однак це лише 
зовнішні провокуючі фактори, які реалізують вну-
трішні механізми артритів [3, 4].

Формування ОА при ожирінні також пов’язують 
з дією біологічних факторів, які дестабілізують 
нормальне співвідношення між процесами дегра-
дації і синтезу хондроцитів, позаклітинного ма-
триксу суглобового хряща і субхондральної кістки. 
Механічне підвищене навантаження на суглоби 
призводить до зниження резистентності хряща на-
віть в разі фізіологічної дії, чому сприяють інкон-
груєнтність (невідповідність) артикулярної поверх-
ні внаслідок диспластичних змін. При ОА в суб-
хондральній кістці з’являються зони динамічного 
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перевантаження, які викликають перерозподільні 
порушення мікроциркуляції, сприяють виникненню 
субхондрального остеосклерозу [6, 7]. 

Найбільш розповсюдженою теорією патогене-
зу артритів є така. Якийсь гіпотетичний екзогенний 
або ендогенний антиген надходить до порожнини 
суглоба, фактор обробляється макрофагами та 
дендритними клітинами і на їх поверхні презен-
тується хелперною субпопуляцією Т-лімфоцитів. 
Сенсибілізовані Т-клітини шляхом прямої між-
клітинної взаємодії і синтезу цитокінів активують 
макрофаги і фібробласти, які, в свою чергу, про-
дукують прозапальні цитокіни. Вони стимулюють 
зріст та проліферацію тих самих Т-лімфоцитів, а 
також моноцитів, синовіоцитів, хондроцитів та ін-
ших ефекторних клітин, які безпосередньо беруть 
участь в руйнуванні хряща і кісток. Прозапальні 
цитокіни (низькомолекулярні білкові клітинні ре-
гулятори) беруть участь в процесах міжклітинної 
взаємодії. Кожний цитокін володіє перехресною 
та синергічною активністю з іншими цитокінами. 
Тобто цитокіновий каскад відіграє ключову роль в 
розгортанні ініційованому Т-лімфоцитами ланцюзі 
імунозапальних реакцій [3, 8].

Жирова компонента «підтримує» означені змі-
ни через підвищене утворення прозапальних ци-
токінів та деяких гормоноподібних речовин (напри-
клад, апеліну), які сприяють руйнуванню хряща [9]. 

Метою дослідження було визначення мета-
болічних порушень за станом показників ліпідного 
та вуглеводного обмінів у хворих з остеоартритом, 
який перебігає на тлі різних стадій ожиріння.

Матеріал та методи дослідження. Основну 
групу досліджених склали 75 пацієнтів з обмін-
но-дистрофічними ураженнями суглобів (остео-
артрит), який перебігав на тлі ожиріння. Пацієнти 
отримували лікування в Університетській клініці 
при ХНМУ. До групи порівняння увійшло 50 осіб з 
ізольованим перебігом ОА. Обидві досліджені гру-
пи були тотожними за віком, статтю та тривалістю 
анамнезу з ураження опорно-рухового апарату. 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були поін-
формовані щодо цілей, організації, методів дослі-
дження та підписали відповідну згоду, вжито усіх 
заходів для забезпечення анонімності пацієнтів.

Індекс маси тіла (ІМТ) розраховували за фор-
мулою Кетле. Інші антропометричні показники ви-
значали за вимірами об’єму стегна (ОС), об’єму та-
лії (ОТ) та обчислювали співвідношення ОТ до ОС.

В якості маркерів ліпідного обміну вивчали 
вміст загального холестерину (ЗХ), тригліцеридів 
(ТГ), ліпопротеїдів високої щільності (ЛПВЩ), ліпо-
протеїдів низької щільності (ЛПНЩ) та ліпопротеї-
дів дуже низької щільності (ЛПДНЩ) пероксидаз-
ним методом в плазмі крові з використанням стан-
дартних тест систем. 

Індекс атерогенності визначали за формулою 
Клімова А.М.: ІА = (ЗХс- Хс ЛПВЩ) / Хс ЛПВЩ, 
(ммоль/л).

Рівень ліпопротеїдів дуже низької щільності 
(ЛПДНЩ) розраховували за формулою: ЛПДНЩ = 
= ТГ/2,2 (ммоль/л), Де ЛПДНЩ – ліпопротеїди 
дуже низької щільності (ммоль/л), ТГ – тригліцери-
ди (ммоль/л). 

Рівень ліпопротеїдів низької щільності (ЛПНЩ) 
встановлювали за формулою Фрідвальда: ЛПНЩ = 
= ЗХс–ТГ/ 2,2–ЛПВЩ, (ммоль/л), де ЛПНЩ –  
ліпопротеїди низької щільності (ммоль/л), ЗХС – 
загальний холестерин (ммоль/л), ТГ – тригліцери-
ди (ммоль/л), ЛПВЩ– ліпопротеїди високої щіль-
ності (ммоль/л).

Стан вуглеводного обміну оцінювали за інсу-
лінорезистентністю, яку визначали через підраху-
вання індексу НОМА.

Статистичний аналіз проводили за допомогою 
програмного пакета «Statistica 10.0» та Exсel 2010. 
Для кількісної оцінки ознак результати були надані 
у вигляді медіани (Ме) з міжквартильним інтерва-
лом [Q25%; Q75%] з урахуванням відсутності нор-
мального розподілу. Кількісні і порядкові зміни по-
рівнювали за допомогою критерія Манна-Уїтні. Ко-
реляційний зв’язок розраховували за допомогою 
рангових кореляцій Спірмена. В усіх процедурах 
статистичного аналізу рівень значимості р прийма-
ли рівним або меншим за 0,05 (р<0,05).

Результати дослідження та їх обговорення. 
При встановленні локалізації залучених до пато-
логії суглобів у хворих основної групи (ОА на тлі 
ожиріння) було визначено, що частіше спостеріга-
ли ураження колінних суглобів (гонартрози: 30 па-
цієнтів; однобічне ураження виявлено у 10 осіб, 
двобічне – у 20 осіб), декілька рідше – тазостег-
нових (12 випадків; однобічне ураження виявлено 
у 6 осіб, двобічне – у 6 відповідно). Поєднане ура-
ження колінних та кульшових суглобів – у 25 паці-
єнтів. Одночасне залучення до патології багатьох 
суглобів визначили у 8 осіб. 

В групі порівняння (група пацієнтів з ОА та 
нормальною вагою) означені зміни колінних су-
глобів встановили у 32 пацієнтів (однобічне ура-
ження виявлено у 26 осіб, двобічне – у 6 осіб), та-
зостегнових – у 10 пацієнтів (однобічне ураження 
виявлено у 7 осіб, двобічне – у 3 відповідно). По-
єднане ураження колінних та кульшових суглобів –  
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у 4 пацієнтів. Одночасне залучення до патології 
багатьох суглобів визначили у 2 осіб.

Серед діагностичних знахідок у хворих на ОА 
та ожиріння також визначили: гіпертонічну хворо-
бу 2 ст., II ступеню м’якого перебігу (8), хронічний 
холецистит (16), хронічний гастрит (6), хронічний 
бронхіт (2). У групі порівняння означений розподіл 
відповідав (6, 11,4 та 2 особам відповідно).

Хворі на ОА та нормальною вагою (50 паці-
єнтів) увійшли до першої групи спостереження. 
Надлишкова вага тіла була характерною для всіх 
хворих основної групи, що дало змогу виділити на-
ступні групи:

– група 2 - 22 особи – із надмірною вагою 
тіла – середній ІМТ 29,4*(27,4; 28,9) кг/м2;

– група 3 - 31 пацієнт з ожирінням І ступе-
ню – середній ІМТ по групі 32,9* (30,4; 
33,4) кг/м2;

– група 4 - 22 хворих з ожирінням ІІ ступе-
ню – середній ІМТ 37,7* (35,8; 40,3) кг/м2.

Одночасно проводили підрахування інших 
антропометричних параметрів: об’єму талії (ОТ), 
об’єму стегон (ОС), а також співвідношення ОТ/ОС 
(табл. 1).

Порівняльний аналіз показників жирового об-
міну дозволив встановити підвищення вмісту усіх 
атерогенних класів ліпідів у порівнянні з контр-
олем. В той же час статистично значущу різницю 
показників ЗХС визначали тільки в разі його порів-
няння між групою з підвищеною МТ та 1 ступенем 
ожиріння (табл. 2).

При підрахуванні індексу НОМA його негативні 
результати були отримані у 48 хворих, серед яких: 
в 1 групі – 3 пацієнта (6%), в 2 групі – 8 осіб (36,4%), 
в 3 групі – 21 (67,7%) та 4 групі – 16 хворих (72,7%). 

Таким чином, формування та перебіг ОА на 
тлі надлишкової маси тіла та 
ожиріння відбувається в умо-
вах змін в показниках ІР та лі-
підного обміну. Тобто наявність 
зазначених змін можна розгля-
дати як прояви первинної ІР, 
що супроводжуються метабо-
лічними зсувами. В такому разі 
інсулін працює як важливий 
фактор ризику розвитку атеро-
генної дисліпідемії, атероскле-
розу та ІХС при запальному 
ураженні суглобів.

Найважливішим фактором 
атерогенної модифікації ліпо-
протеїдів при метаболічних 
порушеннях у хворих з артри-
тами є виражений оксидантний 
стрес, обумовлений активаці-
єю циркулюючих моноцитів і 
нейтрофільних гранулоцитів, а 
також посиленим продукуван-
ням цими клітинами вільних 
радикалів. Внаслідок збільшу-
ється інтенсивність процесів 
вільнорадикального окиснення 
ліпідів (ВРОЛ) та вміст у кро-
ві його проміжних та кінцевих 
продуктів – гідроперекисів лі-
підів, малонового діальдегіду, 
ЛПНЩ у синовіальній порожни-
ні суглобів. Тобто, суглоби най-
більш інтенсивно піддаються 
пероксидації [3, 10]. Малоно-
вий діальдегід може визивати 
пероксидазну загибель хон-
дроцитів і деструкцію хряща, а 
негативне значення продуктів 

Таблиця 1 – Антропометричні показники хворих на ОА в залежності від 
ступеню ожиріння

Показник

Хворі з остеоартритом
та нор-

мальною 
вагою

та над-
лишковою 

вагою

ожиріння 
I ст.

ожиріння 
II ст. Контроль

Зріст, см 169  
(162;177)

167
(156;177)

165,8
(161; 175)

166 
(160;169)

172 
(168,5;179)

Вага, кг 69
(62;78)

81*
(70;84)

88,5*  
(83,0; 95,0)

100 
(98;109)

67
 (60; 74,5)

ІМТ, кг/м2 24,3
(22,0; 25,3)

29,5*
(27,3; 29,7)

32,9* 
(30,5; 33,7)

37,7* 
(35,9; 40,1)

22,7 
(21,2;24,1)

ОТ, см 82
(78;93)

93*
(88;101)

124*
(116; 131)

142* 
(139;151)

82
(73;86)

ОС, см 95
(89;102)

105*
(99;114)

108*
 (105; 112)

129*
(125; 141)

90 
(88,6;95)

ОТ/ОС 0,86 
(0,79;0,95)

0,89 
(0,82;0,94)

1,14 * 
(1,1; 1,16)

1,10* 
(1,07;1,11)

0,91 
(0,8;0,95)

Примітка: *р<0,05 – різниця щодо показників контрольної групи є статистично 
значущою.

Таблиця 2 – Ліпідний профіль сироватки крові у хворих, що були обстежені

Показники контроль,
n=37

1 група,
n=50

2 група,
n=22

3 група,
n=31

4 група,
n=22

ЗХС, 
ммоль/л 

4,63 
(4,25;4,79)

5,62*^
(4,98;6,0)

6,63* 
(5,15;6,12)

6,1* 
(5,8;6,23)

5,8* 
(5,7;6,16)

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л 

2,73 
(2,4;42,95)

4,23*^ 
(3,69;4,61)

4,19 *^ 
(3,79;4,73)

4,43* 
(4,2;4,8)

4,24 * 
(4,1;4,45)

ХС ЛПДНЩ, 
ммоль/л 

0,38 
(0,36;0,41)

0,6 
(0,55;0,65)

0,6 
(0,56;0,66)

0,75* 
(0,67;0,86)

0,79* 
(0,69;0,96)

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л

1,4 
(1,23;1,55)

0,82*
(0,77;0,91)

0,82*
(0,72;0,91)

0,8* 
(0,76;0,87)

0,79* 
(0,78;0,85)

ТГ, ммоль/л 0,82 
(0,78;0,9)

1,33*^ 
(1,23;1,40)

1,31*^ 
(1,25;1,47)

1,65* 
(1,48;1,9)

1,73* 
(1,5;2,09)

КА 2,29
(1,91;2,65)

5,62*^ 
(5,14;6,5)

6,2* 
(5,24;6,68)

6,47* 
(5,98;7,0)

6,4*
(5,9; 6,6)

Примітки: p<0,05; * - по відношенню до групи контролю; p<0,05 ^ по відношен-
ню до групи хворих на остеоартроз та ожиріння І ст.
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ВРОЛ доказано в розвитку реактивного синовіїту у 
пацієнтів з ОА [11]. 

Тобто зміни в системі антиоксидантного за-
хисту можна розглядати як один із факторів про-
гресування ОА. Такі зміни можуть провокувати інші 
захворювання внутрішніх органів (гіпертонічна 
хвороба, ІХС, хвороби травного тракту тощо) [4, 7]. 

На теперішній час є доведеним, що виникнен-
ня ОА в більшості випадків спостерігається у паці-
єнтів старших вікових груп. Також є встановленим, 
що однією з особливостей перебігу хвороб у лю-
бому віці є коморбідність нозологій [9, 11]. Таким 
чином, в разі наявності та прогресуванні ОА мо-
жуть спрацьовувати декілька факторів, а саме, не 
тільки механічний тиск надлишкової ваги та синтез 
прозапальних цитокінів жировою тканиною, але 
й інші хронічні захворювання внутрішніх органів 
через стимуляцію вільнорадикального окиснення 
ліпідів.

У хворих групи порівняння з ОА та нормаль-
ною масою тіла також було визначено зміни в 
показниках ліпідного профілю. На нашу думку, 
формування атерогенної дисліпідемії може бути 
результатом декількох причин. Так, накопичення в 
крові ліпідів може виникати внаслідок низької фі-

зичної активності або в цей період у пацієнтів жіно-
чої статі формуються дисгормональні та дисмета-
болічні порушення через входження їх в пре- або 
клімактеричний вік. 

Висновки. У хворих на остеоартрит, що пере-
бігає на тлі надлишкової ваги або ожиріння, спо-
стерігаються зсуви в показниках ліпідного та вугле-
водного обмінів, які сприяють метаболічним пору-
шенням в організмі і, зокрема, у хрящовій тканині, 
як різновиду сполучної тканини. 

У хворих на ізольований остеоартрит відбу-
ваються зміни в атерогенних класах ліпідів, що 
можна пояснити низькою фізичною активністю па-
цієнтів або дисгормональними та дисметаболічни-
ми порушеннями через пре- та клімактеричний вік 
жінок, які потрапили до дослідження. 

Одним із факторів прогресування остеоартри-
ту у хворих на ожиріння можна розглядати акти-
вацію вільнорадикального окиснення ліпідів, що 
виникає внаслідок запальних змін в периартику-
лярних тканинах суглобів.

Перспективи подальших досліджень. В по-
дальшому планується визначити клінічне та про-
гностичне значення інтерлейкіну-18 у хворих на 
остеоартроз та ожиріння.
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УДК 616.72-002-056.257-008.9-078
МЕТАБОЛИЧЕсКИЕ сОсТАВЛЯЮЩИЕ сОЧЕТАННОГО ТЕЧЕНИЯ 
ОсТЕОАРТРИТА И ОЖИРЕНИЯ
Пасиешвили Л.М., Литвинова А.М., Иванченко С. В., 
Карая Е. В., Голозубова Е. В., Диденко К. А.
Резюме. Цель работы - определить состояние липидного и углеводного обменов у больных с раз-

личными стадиями ожирения и установить их влияние на течение остеоартрита.
Объект и методы. В исследовании приняли участие 75 больных с остеоартритом, который проте-

кал на фоне ожирения (основная группа). 50 пациентов имели проявления остеоартрита без изменений 
индекса массы тела и 37 практически здоровых лиц вошло в контрольную группу.

Все группы обследованных были репрезентативны по возрасту и полу. Рассчитывали антропоме-
трические данные и индекс массы тела. Определяли состояние липидного обмена по показателям об-
щего холестерина, триглицеридов, липопротеидов высокой, низкой и очень низкой плотности, коэффи-
циент атерогенности. Состояние углеводного обмена оценивали по наличию инсулинорезистентности 
через подсчет индекса НОМА.

Результаты. Большая часть населения планеты имеет избыточный вес или ожирение, причем 
такие изменения диагностируются не только среди лиц взрослой популяции, но и присущи лицам дет-
ского и подросткового возраста. Наличие ожирения сопровождается изменениями показателей всех 
видов обменов, способствует раннему формированию хронических заболеваний внутренних органов. 
Возникающие метаболические сдвиги в большинстве случаев рассматривают как проявление метабо-
лического синдрома - первичной инсулинорезистентности, которую у больных с артритами связывают с 
нарушением действия инсулина на послерецепторном уровне, со значительным снижением мембран-
ной концентрации специфических транспортеров глюкозы.

Сравнительный анализ показателей липидного метаболизма пациентов с избыточным весом со 
степенью ожирения I и II показал повышение показателей всех атерогенных классов по сравнению с 
контролем.

Выводы. Установлено, что наличие ожирения сопровождалось изменениями в показателях липид-
ного и углеводного обменов, интерпретировали в качестве одного из факторов поражения хрящевой 
ткани. В качестве основы, которая объединяла все метаболические сдвиги, рассматривали первичную 
инсулинорезистентность. В генезе проявлений метаболического синдрома характеризовали особенно-
сти поражения опорно-двигательного аппарата.

Ключевые слова: ожирение, остеоартрит, гиперлипидемия, инсулинорезистентность.

UDC 616.72-002-056.257-008.9-078
Metabolic Components of the Combined Course of Osteoarthritis and Obesity
Pasiieshvili L. M., Litvynova A. M., Ivanchenko S. V., 
Karaia O. V., Holozubova O. V., Didenko K. A.
Abstract. According to statistics provided by the World Health Organization, in 2020 there will be about 2 

billion adults, 41 million children under the age of 5 and 340 million children and adolescents aged 5 to 19 who 
are obese. It is proved that quite often obesity is a predictor of the formation of diseases of the musculoskeletal 
system.

The purpose of the study was to determine the state of lipid and carbohydrate metabolism in patients with 
different stages of obesity and to establish their influence on the course of osteoarthritis.

Materials and methods. The study involved 75 patients with osteoarthritis, which proceed on the back-
ground of obesity (main group). 50 patients had manifestations of osteoarthritis without changes in body mass 
index and 37 almost healthy individuals were included in the control group.

Anthropometric data and body mass index were calculated. The state of lipid metabolism was determined 
by indicators of total cholesterol, triglycerides, high, low and very low density lipoproteins, atherogenic factor. 
The rate of carbohydrate metabolism was assessed by the presence of insulin resistance by calculating the 
Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance index. Body mass index was calculated by the Kettle 
formula. Other anthropometric parameters were determined by measuring the volume of the thigh, waist vol-
ume and calculated the ratio of volume of the thigh to waist volume.

As markers of lipid metabolism we studied the content of total cholesterol, triglycerides, high-density li-
poproteins, low-density lipoproteins and very low-density lipoproteins in the blood system with peroxide. The 
atherogenicity index was determined by the formula of Klimov A. M. Statistical analysis was performed using 
the software package «Statistica 10.0» and Excel 2010. To quantify the results, the results were presented as 

224



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Клінічна медицина

the median with a quarterly interval [Q25%; Q75%] taking into account the lack of normal distribution. Quanti-
tative and ordinal changes were compared using the Mann-Whitney test. The correlation was calculated using 
Spearman’s rank correlations. In all procedures of statistical analysis, the significance level p was assumed to 
be equal to or less than 0.05 (p <0.05).

Results and discussion. We divided the patients of the main group into subgroups depending on the body 
mass index: overweight patients with I and II obesity degree. The comparative analysis of indicators of lipid 
metabolism allowed to establish increase of indicators of all atherogenic classes in comparison with control. A 
statistically significant difference in the rate of total cholesterol was determined only in the case of its compar-
ison between the group with elevated body weight and I degree of obesity.

Conclusion. In patients with osteoarthritis, occurring on the background of overweight or obesity, there are 
shifts in lipid and carbohydrate metabolism, which contribute to metabolic disorders in the body and, in partic-
ular, cartilage as a type of connective tissue.

Patients with isolated osteoarthritis also have hyperlipidemia and in some cases insulin resistance, which 
is a negative basis for the progression of the pathological process. One of the factors in the progression of 
osteoarthritis in obese patients can be considered the activation of free radical oxidation of lipids, which occurs 
both as a result of osteoarthritis and the presence of concomitant pathology.

Keywords: obesity, osteoarthritis, hyperlipidemia, insulin resistance.
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Потяженко М. М.1, Мінцер О. П. 2, Невойт Г. В. 1

ІНСТРУМЕНТАЛЬНА ІМПЕДАНСОМЕТРІЯ ЯК СКЛАДОВА  
ЗАГАЛЬНО-КЛІНІЧНОГО ОБСТЕЖЕННЯ ЗАДЛЯ ВИЗНАЧЕННЯ СКЛАДУ 

ТІЛА У ХВОРИХ НА НЕІНФЕКЦІЙНІ ЗАХВОРЮВАННЯ
1Полтавський державний медичний університет, Україна

2Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л. шупика, Київ, Україна

Мета дослідження – оцінити клінічну доціль-
ність і показники інструментальної імпедансоме-
трії у хворих із різними етапами серцево-судинного 
континууму задля підвищення в Україні ефектив-
ності заходів із попередження та лікування неін-
фекційних захворювань шляхом удосконалення їх 
діагностики та профілактики завдяки впроваджен-
ня у медичну практику сучасних наукоємних тех-
нологій.

Матеріал та методи. Відкрите, нерандомізо-
ване, контрольоване дослідження було виконане 
на моніторі складу тіла BF 500 (модель HBF-500-E, 
Omron Healthcare, Японія) у 186 функціонально 
здорових осіб (контроль; у 75 респондентів-про-
фесійних спортсменів (група К1), у 111 респонден-
тів-лікарів-інтернів (група К2)) та у 253 хворих на 
неінфекційні захворювання (основна). Хворі були 
розподілені на чотири підгрупи (Пг1, Пг2, Пг3, Пг4) 
в залежності від стадії серцево-судинного контину-
уму.

Результати. Встановлено невідповідність до 
норми складу тіла у 83% респондентів групи К2 
(дефіцит відсоткового вмісту м’язів, передожирін-
ня у 23%, ожиріння – у 6%, вісцеральне ожиріння - 
у 5% респондентів) та у 100% хворих із наявністю 
у них розладів жирового обміну і дефіциту відсо-
ткового вмісту м’язів - у 85%, 91%, 89%, 88% хво-
рих Пг1, Пг2, Пг3, Пг4 основної групи із вірогідною 
відмінністю до контролю. У клінічній оцінці складу 
тіла пропонується акцентувати увагу не лише на 
показниках надлишкового вмісту жиру, але й на 
відсотковому вмісті м’язів як додатковому показ-
нику відображення рівня метаболічного і функціо-
нального стану людини, невідповідність якого до 
норми є свідченням про неадекватність процесів 
перебігу основного обміну.

Висновки. Інструментальна імпедансоме-
трія виявляє клінічну значимість і повинна стати 
обов’язковим методом об’єктивного обстеження. 
Склад тіла хворих на неінфекційні захворювання 
характеризується наявністю збільшення енергови-
трат основного обміну, загальним і вісцеральним 
ожиріння, дефіцитом м’язової маси, які зростають 
при прогресуванні серцево-судинного континууму.

Ключові слова: імпедансометрія, неінфекцій-
ні захворювання, загальне клінічне обстеження.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження є фрагментом 
ініціативної науково-дослідної роботи «Розробка 
алгоритмів і технологій запровадження здорового 
способу життя у хворих на неінфекційні захворю-
вання на підставі вивчення функціонального стату-
су», № держ. реєстрації 0121U108237.

Вступ. За даними Всесвітньої організації охо-
рони здоров’я щорічно неінфекційні захворюван-
ня (НІЗ) стають причиною смерті 41 млн осіб, з 
них - 15 млн людей, які не досягли віку старості 
(WHO, 2014-2020). В Україні за інформацією Круг-
лого столу Верховної Ради на тему «Перемогти 
смерть: ключові чинники, що впливають на трива-
лість життя українців» від 10 червня 2019 року ви-
значено, що щорічно від НІЗ помирає понад 400 
тисяч українців (у середньому щодня більше 1 ти-
сячі осіб). НІЗ як фонова патологія погіршує якість 
життя, збільшує ризик тяжкого перебігу і летальних 
наслідків від інших захворювань, таких як корона-
вірусна інфекція ковід-19, становить значну соці-
ально-економічну проблему за рахунок смертності 
осіб працездатного віку. Тому важливим стратегіч-
ним питанням охорони здоров’я в України зали-
шається завдання подальшої оптимізації ведення 
хворих на НІЗ [1-3]. 

В зв’язку із необхідністю підсилення захо-
дів із профілактики і ранньої діагностики НІЗ для 
первинних ланок доречним залишається питання 
запровадження сучасних наукоємних інструмен-
тальних методик, які можуть сприяти виявленню 
і стратифікації факторів ризику НІЗ, надати мож-
ливість об’єктивної кількісної оцінки рівня здоров’я 
пацієнта і сприяти саме підсиленню первинної про-
філактики НІЗ, контролю над ефективністю захо-
дів здорового способу життя та персоніфікованих 
підходів до пацієнтів відповідно до перспектив-
них сучасних світових моделей охорони здоров’я, 
зокрема 4П-медицини. Слід зазначити, що для 
персоніфікованої роботи із пацієнтом лікарю-клі-
ніцисту обов’язково необхідно мати можливість 
об’єктивно оцінити склад його тіла. За наявних від-
хилень у складі тіла людина вже не є здоровою, 
а перебуває у доклінічному преморбідному періо-
ді – у стані формування факторів ризику серцево- 
судинного континууму (ССК). В зазначеному аспекті  
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використання інструментальної імпедансометрії 
являється методом саме для об’єктивного дослі-
дження поточного складу тіла, виявлення ранніх 
предикторів НІЗ і перспективною методикою для 
обов’язкового виконання під час загально-клініч-
ного обстеження на першому і другому етапах на-
дання терапевтичної допомоги [4-8].

До відбуття третьої науково-технічної револю-
ції клінічна медицина в оцінці складу тіла могла 
спиратись виключно на антропометричні методи 
у різних модифікаціях статистичної обробки. З 
появою рентгенологічних і радіологічних методик 
з’явилась можливість неінвазійного прижиттєвого 
визначення складу тіла у нормі. Вартісність, тех-
нічна складність, рентгенологічне навантаження 
на організм пацієнта наклали суттєве обмеження 
на їх використання у широкій практиці, залишив-
ши їх у якості суто наукових методів досліджен-
ня. Задача прижиттєвого визначення складу тіла 
стала вирішеною із появою приладів, що здатні 
об’єктивно визначати склад тіла людини на під-
ставі фізичного феномену – різниці електропро-
відності й електричного опору у тканин із різною 
структурою і вмістом жиру. Згодом була доведена 
їх клініко-діагностична цінність, валідність у обсте-
женні людського тіла, здійснена сертифікація як 
медичного обладнання в Україні. Однак їх викорис-
тання продовжує залишатись досить обмеженим. 
Одними із головних причин цього можна вважати 
відсутність чітких методологічних розробок по ви-
користанню зазначених приладів, а також неоці-
ненність клінічного значення результатів імпедан-
сометрії лікарями практичної ланки [5, 8-11].

Мета дослідження – оцінити клінічну доціль-
ність і показники інструментальної імпедансометрії 
у хворих із різними етапами ССК задля підвищення 
в Україні ефективності заходів із попередження та 
лікування НІЗ шляхом удосконалення їх діагнос-
тики та профілактики завдяки впровадження у ме-
дичну практику сучасних наукоємних технологій.

Матеріал та методи дослідження. Відкри-
те, нерандомізоване, контрольоване досліджен-
ня було виконане на базі навчально-практичного 
центру біофотоніки і валеології кафедри внутріш-
ніх хвороб та медицини невідкладних станів на-
вчально-наукового інституту післядипломної осві-
ти Української медичної стоматологічної академії 
(з 01.05.2021 року – Полтавський державний ме-
дичний університет) та фізіотерапевтичного відді-
лення комунальне підприємство «Обласна клініч-
на лікарня ім. М.В. Скліфосовського Полтавської 
обласної ради». Інструментальна імпедансометрія 
була виконана в межах фрагментів дослідження 
у 186 функціонально здорових осіб (контрольна – 
група К), а саме у 75 респондентів, які професійно 
займаються спортом (група К1), у 111 респонден-

тів-лікарів-інтернів, що не займаються систематич-
но спортом (група К2), у 253 хворих на НІЗ (осно-
вна – група О). Відповідно до стадії ССК хворі на 
НІЗ розподілялись на підгрупи з урахуванням кла-
сифікації Американського коледжу і Американської 
асоціації серця (2001) [12]: підгрупа 1 (n=70; серед-
ній вік - 46,2±9,7 років; медіана віку – 49 (20;65) ро-
ків; 22 (32%) чоловіки) із стадією А (Пг1) – форму-
вання факторів ризику; підгрупа 2 (n=69; середній 
вік - 57,6±13,7 років; медіана віку – 60 (23;82) років; 
28 (41%) чоловіки) із стадією В-С (Пг2) – наявна 
серцево-судинна патологія із нетривалим катамне-
зом (до 5 років), без верифікованих ускладнень з 
боку органів-мішеней; підгрупа 3 (n=72; середній 
вік - 62,7±11,6 років; медіана віку – 62 (44;87) років; 
54 (75%) чоловіки) із стадією С-D (Пг3) – наявна 
серцево-судинною патологією із тривалим катам-
незом (понад 5 років), з ускладненням збоку орга-
нів-мішеней (транзиторна ішемічна атака, гостре 
порушення мозкового кровообігу (ГПМК), інфаркт 
міокарда (ІМ) в анамнезі). Підгрупу 4/порівняння 
(n=43; середній вік -62,8±10,6 років; медіана віку – 
63 (38;80) років; 35 (81%) чоловіки) склали хворі на 
НІЗ із стадією С-D (ПГ4), у яких дослідження було 
здійснено в ході лікування ІХС: ІМ у підгострій ста-
дії [5].

Для дослідження використовували сертифіко-
ваний в Україні медичний прилад – монітор складу 
тіла Омрон HBF-500-E (Омрон, Японія). Приладом 
HBF-500-E передбачена об’єктивна фіксація на-
ступних параметрів складу тіла для респондентів 
жіночої та чоловічої статі віком від 10 до 80 років: 
ваги тіла до 120 кг; індексу маси тіла (ІМТ) в діапа-
зоні зросту від 100,0- 199,5 см; відсоткового вмісту 
жиру (ВВЖ) в діапазоні 5,0-60,0% з кроком 0,1%; 
рівня вісцерального жиру (РВЖ) на 30-ти рівнях з 
кроком 1 рівень; відсоткового вмісту м’язів (ВВМ) в 
діапазоні 5,0-50,0% з кроком 0,1%; основного об-
міну (ОО) в діапазоні 385-5000 ккал [13].

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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., та схвалено етичною ко-
місією УМСА. Всі учасники були інформовані щодо 
цілей, організації, методів дослідження та підписа-
ли інформовану згоду щодо участі у ньому, і вжиті 
всі заходи для забезпечення анонімності пацієнтів.

Для визначення статистичної значущості від-
мінностей між групами використовували непара-
метричний ранговий критерій - тест Манна-Уітні. 
Відмінності вважали суттєвими при р <0,05. Отри-
мані дані були представлені у вигляді середніх 
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значень із середньою похибкою (M±m) та медіани 
и персентілів [25;75]. Статистичний аналіз прово-
дили за допомогою програмного пакету Prism 5.0.

Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами інструментальної імпедансометрії 
було встановлено невідповідність до норми складу 
тіла у 92 (83%) респондентів групи К2 з наявністю 
у них доклінічних розладів жирового обміну і ме-
таболічного стану, дефіциту ВВМ та діагностовано 
невідповідність до норми складу тіла у 253 (100%) 
хворих групи О із наявністю у них значних розла-
дів жирового обміну і метаболічного стану організ-
менного рівня, які не було діагностовано клінічно, 
дефіциту ВВМ. При груповому аналізі показники у 
групі О достовірно відрізнялися (p<0,0001) від всіх 
показників жирового обміну (ІМТ, ВВЖ, РВЖ) та за-
гального метаболізму (ВВМ, ОО) порівняно до від-
повідних параметрів груп К1 та К2 (табл. 1).

Таблиця 1 – Результати імпедансного моніторування 
складу тіла за групами

Показник Група К1,  
n=75

Група К2,  
n=111

Група О, 
n=253

Вага, кг 71,44±8,12 76,89±7,30 81,84±18,62
ІМТ 21,56±2,72 23,30±4,17 31,4±16,94 2,3

ВВМ, % 40,94±5,68 34,23±6,161 29,09±6,54 2,3

ВВЖ, % 14,67±2,74 25,36±8,571 31,86±12,342,3

РВЖ,  
рівень 4,17±1,09 4,92±2,70 12,41±9,762,3

ОО, ккал 1762±77 1542±258 1689±274

Примітки: 1 - різниця достовірна при р<0,0001 між по-
казниками К1, К2 групами; 2 - різниця достовірна при 
р<0,0001 між показниками К1 та О групами; 3 - різниця 
достовірна при р<0,05 між показниками К2 та О групами

За ІМТ передожиріння було діагностовано у 25 
(23%) респондентів групи К2, у 21 (30%) Пг1, у 21 
(31%) Пг2, у 21 (30%) Пг3, у 16 (37%) Пг4 хворих 
групи О; ожиріння– у 6 (6%) респондентів групи 
К2, у 22 (32%) Пг1, у 21 (31%) Пг2, 14 (2%) Пг3, 
15 (35%) Пг4 хворих групи О. Отримані середні 
показники ІМТ у підгрупах групи О булу вірогідно 
нижче від контролю: Пг1 - 29,14±19,69 із медіа-
ною 25,8 [22,3; 31,23]; Пг2 - 31,6±19,52 із медіаною 
28,7 [24,6; 32,75]; Пг3 - 29,86±5,37 із медіаною 29,7 
[26; 33,3]; Пг4 - 29,18±5,12 із медіаною 28,2 [24,9; 
31,9] проти К1 - 22,53±2,61 із медіаною 22,4 [21,5; 
23,2] та К2 - 23,54±3,74 із медіаною 23,2 [21,2; 25,3] 
(р<0,001) при нормі 18,5-24,9. При цьому показник 
ІМТ між К1 і К2 та між Пг1 та Пг3 та Пг4 вірогід-
но відрізнялись (р<0,001), що може свідчить як 
про залежність жирового обміну і відповідно мета-
болічного стану від рівня систематичної фізичної 
активності, так і про поступовість формування роз-
ладів при прогресуванні ССК та коморбідності.

За ВВЖ передожиріння було діагностовано у 
11 (15%) та у 31 (28%) респондентів групи К1 та 
К2 відповідно та у 12 (17%) Пг1, у 21 (31%) Пг2, у 
14 (21%) Пг3, у 15 (37%) Пг4 хворих групи О відпо-
відно; ожиріння– у 8 (8%) респондентів групи К2, 
у 26 (37%) Пг1, у 34 (48%) Пг2, у 41 (56%) Пг3, у 
22 (51%) Пг4 хворих групи О відповідно. Середні 
показники ВВЖ у підгрупах групи О та К2 булу ві-
рогідно нижче від К1: К2 - 25,36±8,54% із медіаною 
25,35 [18,58; 31,42], Пг1 - 30,73±11,27% із медіа-
ною 32 [19,9; 39,6], Пг2 - 32,99±9,57% із медіаною 
33,5 [27,45; 39,15], Пг3 - 29,66±9,59% із медіаною 
29,6 [22,5; 35,23], Пг4 – 28,48±8,37% із медіаною 
28,4 [22,1; 33,2] проти К1 - 15,32±3,87% із медіа-
ною 15,8 [12,4; 18,5] (р<0,001) при нормі у жінок 20-
39 років – 21-32,9%, 40-59 років – 23-33,9%, 60-79 
років – 24-35,9%, у чоловіків 20-39 років – 8-19,9%, 
40-59 років – 11-21,9%, 60-70 років – 13-24,9%, а 
у Пг2 та Пг3 вірогідно відрізнялись від К2. Зазна-
чене може свідчить про залежність вмісту жиру у 
тілі, жирового обміну і відповідно метаболічного 
стану від рівня систематичної фізичної активності 
та прогресування ССК і коморбідності при НІЗ. При 
цьому тенденція зменшення показнику ВВЖ у Пг3 
і Пг4 може бути частково пояснена тим, що у до-
слідження увійшли хворі із ускладненим ССК, які 
вижили після ІМ або ГПМК (тобто не виключно, що 
вони мали більш оптимальні показники складу тіла 
на відміну від померлих осіб внаслідок ускладнень 
ССК, змінили свій спосіб життя відповідно до реко-
мендацій лікарів, тощо).

За показником РВЖ був виявлений патологіч-
ний розподіл внутрішнього жиру у 5 (5%) респон-
дентів групи К2, у 24 (35%) Пг1, у 39 (56%) Пг2, 43 
(60%) Пг3, 33 (77%) Пг4 хворих групи О зі зрос-
танням кількості випадків і ступеня вісцерального 
ожиріння відповідно прогресуванню ССК і комор-
бідності. Отримані середні показники РВЖ у під-
групах групи О булу вірогідно нижче від контр-
олю: Пг1 - 8,24±4,5 рівень із медіаною 7,5 [5; 10]; 
Пг2 - 11,71±5,75 рівень із медіаною 10 [7; 14,5], 
Пг3 - 12,79±5,37 рівень із медіаною 12 [9; 16,8];  
Пг4 - 12,42±4,56 рівень із медіаною 11 [9; 16] 
проти К1 - 4,16±1,16 рівень із медіаною 4 [4; 5] и  
К2 - 4,92±2,7 рівень із медіаною 4 [3; 6] (р<0,001) 
при нормі 1-9 рівнів. Зазначене свідчить про зрос-
тання кількості випадків і виразності абдоміналь-
ного/вісцерального ожиріння відповідно як до 
зниження рівня фізичної активності, так і до про-
гресування ССК і зростання коморбідності та збіга-
ється із даними літератури стосовно вісцерально-
го ожиріння як патогенетичного фактору розвитку 
серцево-судинних захворювань та ССК [14-16]. 
Тенденція зниження РЖ у Пг4 підгрупі може мати 
аналогічне пояснення, що і показник РЖ.

228



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Клінічна медицина

При системному аналізі відмі-
чалось зростання кількості випад-
ків, ступеня ожиріння відповідно 
до ССК та ступеня коморбідності, 
для якого була характерна прямо-
пропорційна динаміка зростання 
виразності до прогресування ССК 
і коморбідності (рис. 1а). 

Зниження показників у Пг4 під-
групі може пояснюватись складом 
групи, до якої увійшли хворі, що 
перенесли ІМ і вижили, оскільки 
згідно дизайну дослідження їх об-
стеження відбувалось вже у підго-
строму періоді – тобто групу скла-
ли хворі, що мали кращі метабо-
лічні показники, які забезпечили їм 
задовільний прогноз виживання після ускладнення 
ССК.

За результатами інструментальної імпендан-
сометрії було встановлено невідповідність до 
норми складу тіла за ВВМ у 2 (3%) й у 92 (83%) 
респондентів групи К1 та К2 відповідно та у 60 
(85%) Пг1, у 60 (91%) Пг2, у 64 (89%) Пг3, у 38 
(88%) Пг4 хворих групи О. Встановлення знижен-
ня ВВМ у групі К2 не мало гендерних відміннос-
тей і ВВМ вірогідно був нижчий за показник у групі 
К1: 34,23±6,16% із медіаною 33,1 [29; 40] проти 
41,6±6,98% із медіаною 42,3 [40; 44,05] (р<0,0001) 
 при відповідній віковій нормі жінок 20-29 років –  
34-39%, 30-39 років – 33-39%, 40-49 років – 31-
36%, 50-59 років – 29-34%, 60-69 років – 28-33%,  
70-100 років – 27-32%, чоловіків 20-29 років – 
42-54%, 30-39 років – 41-52 років, 40-49 років – 
40-50%, 50-59 років – 39-48 років, 60-69 років – 
38-47%. Встановлений дефіцит м’язової маси у 
підгрупах хворих на НІЗ був нижчий від вікових 
показників норми, що було враховано при персо-
нальному аналізі, та вірогідно нижчий від показни-
ків груп контролю: Пг1 - 30,42±6,09% із медіаною 
30,8 [24,95; 35,25]; Пг2 - 29,86±4,67% із медіаною 
29,1 [26,2; 33,75]; Пг3 - 30,99±5,19 із медіаною 
31,6 [26,8; 34,5]; Пг4 - 31,25±4,77 із медіаною 31,4  
[27; 34,5]. Зазначене може свідчить про наяв-
ність прямої залежності між зростанням дефіциту 
м’язової маси і прогресуванням ССК при НІЗ. 

Системний аналіз медіан показників складу 
тіла за результатами імпедансометрії у групах до-
слідження продемонстрував наявну динаміку кож-
ного показника відповідно до етапу ССК та рівня 
коморбідності: ІМТ – зростання із відносною стабі-
лізацією на стадії наявного ССК; ВВЖ – зростання 
із відносною стабілізацією на стадії наявного ССК 
і відносної регресії у хворих із ускладненим ССК, 
що мали перспективний прогноз щодо виживання; 
РВЖ – зростання із відносною стабілізацією на 

стадіях наявного і ускладненого ССК; ВВМ – змен-
шення починаючи із доклінічної стадії формуван-
ня факторів ризику із стабілізацією на стадії ССК і 
ускладненого ССК (рис. 1б).

У хворих на НІЗ у підгрупах наявного і усклад-
неного ССК розраховані енергетичні потреби за 
даними імпедансометрії були вірогідно висче, ніж 
у функціонально здорових осіб групи К2: Пг2 - 
1697±254 ккал із медіаною 1648 [1491; 1857],  
Пг3 - 1768±312 ккал із медіаною 1699 [1569; 1962], 
Пг4 - 1724±181 ккал із медіаною 1678 [1631; 1824] 
проти К2 - 1542±258 ккал із медіаною 1468 [1325; 
1761] (р<0,001). Зазначене збільшення показнику 
ОО підтверджувало наявність системних метабо-
лічних розладів при НІЗ і збільшення енерговитрат 
за рахунок надлишкової ваги і патології обмінів ре-
човин. У професійних спортсменів групи К1 наявна 
вірогідна відмінність від респондентів К2 і хворих 
Пг1 може бути пояснення більш високим рівнем 
енерговитрат за рахунок постійного тренувального 
процесу: К1 - 1746±72 ккал із медіаною 1734 [1700; 
1797] проти Пг1 - 1587±246 ккал із медіаною 1583 
[1390; 1737] (р<0,001).

Відповідно до сучасної наукової позиції ожи-
ріння являється одним із провідних факторів ри-
зику формування і прогресування серцево-судин-
них захворювань. Отримані нами результати щодо 
зростання випадків і ступеня ожиріння при прогре-
суванні ССК збігаються із багатьма роботами у цьо-
му напрямку і підтверджують принципову клінічну 
доцільність персоніфікованого визначення складу 
тіла із оцінкою загального і вісцерального ожиріння 
[15-17]. Однак нами у клінічній оцінці складу тіла 
вперше пропонується акцентувати увагу не лише 
на показниках надлишкового вмісту жиру, але й на 
ВВМ як додатковому показнику відображення рівня 
метаболічного і функціонального стану людини. З 
позиції нових системно-медичних уявлень м’язи яв-
ляються «енергетичною станцією» організменного 
рівня - основним місцем перетворення хімічної 

Рис. 1 – Графічне відображення за показами монітору складу тіла 
Омрон HBF-500-E у групах дослідження в залежності від етапу ССК та 

рівня коморбідності:
 а – динаміки кількості випадків ожиріння, що діагностовано за ВВЖ, 

ІМТ, РВЖ; б – динаміки медіан показників складу тіла

а б
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енергії у механічну та інші види енергії (теплову/
інфрачервоне випромінювання, акустичну). Тому 
навіть за відсутності клінічних і лабораторних 
ознак НІЗ невідповідність ВВМ до норми є свід-
ченням про неадекватність процесів перебігу ОО і 
являється новим раннім предиктором виникнення 
НІЗ. При цьому даний параметр об’єктивно можли-
во визначити виключно методом інструментальної 
імпендансометрії.

Висновки. Інструментальна імпедансоме-
трія виявляє значну клінічну значимість (100% 
верифікація розладів складу тіла), дозволяє ви-
являти ранні предиктори неінфекційних захворю-
вань (вісцеральне ожиріння, відсотковий дефіцит 
м’язової маси), рівень становлення здорового спо-
собу життя і повинна стати обов’язковим методом 
об’єктивного обстеження задля ранньої доклініч-

ної діагностики НІЗ та реалізації персоніфікованих 
профілактично-лікувальних заходів. Склад тіла 
хворих на НІЗ за даними інструментальної імпе-
дансометрії характеризується наявністю збіль-
шення енерговитрат основного обміну, загальним і 
вісцеральним ожиріння, дефіцитом м’язової маси, 
ступінь і кількість випадків яких зростає відповід-
но прогресуванню ССК, відображає системність і 
взаємозв’язок перебігу енергетичних процесів об-
міну речовин при НІЗ.

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним являється розробка методичних ре-
комендацій по використанню інструментальної 
імпедансометрії як складової загально-клінічного 
обстеження задля визначення складу тіла у хво-
рих на неінфекційні захворювання у практичній 
охороні здоров’я. 
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УДК 616.284-002-072-085
ИНсТРУМЕНТАЛЬНАЯ ИМПЕДАНсОМЕТРИЯ КАК сОсТАВЛЯЮЩАЯ ОБЩЕГО 
КЛИНИЧЕсКОГО ОБсЛЕДОВАНИЯ ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ сОсТАВА ТЕЛА 
У БОЛЬНЫХ с НЕИНФЕКЦИОННЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
Потяженко М. М., Мінцер О. П., Невойт А. В.
Резюме. Цель исследования - оценить клиническую целесообразность и показатели инструмен-

тальной импедансометрии у больных на различных этапах сердечно-сосудистого континуума для повы-
шения в Украине эффективности мероприятий по предупреждению и лечения неинфекционных забо-
леваний путем усовершенствования их диагностики и профилактики благодаря внедрению в медицин-
скую практику современных наукоемких технологий.

Материалы и методы. Открытое, нерандомизированное контролируемое исследование было 
выполнено с оценкой обследования на мониторе состава тела BF 500 (модель HBF-500-E, Omron 
Healthcare, Япония) у 186 функционально здоровых лиц (контроль; у 75 респондентов профессиональ-
ных спортсменов (группа К1), у 111 респондентов-врачей-интернов (группа К2)) и у 253 больных неин-
фекционными заболеваниями (основная). Больные были разделены на четыре подгруппы (Пг1, Пг2, 
Пг3, Пг4) в зависимости от стадии сердечно-сосудистого континуума.

Результаты. Диагностировано несоответствие нормы состава тела у 83% респондентов группы 
К2 (дефицит процентного содержания мышц, предожирение у 23%, ожирение - у 6%, висцеральное 
ожирение - у 5% респондентов) и у 100% больных, с наличием у них расстройств жирового обмена и 
дефицита процентного содержания мышц - у 85%, 91%, 89%, 88% больных ПГ1, ПГ2, ПГ3, ПГ4 основ-
ной группы с достоверной разницей с контролем. В клинической оценке состава тела предлагается 
акцентировать внимание не только на показателях избыточного содержания жира, но и на процентном 
содержании мышц как дополнительному показателю отображения уровня метаболического и функци-
онального состояния человека, несоответствие которого до нормы свидетельствует о неадекватности 
процессов течения основного обмена.

Выводы. Инструментальная импедансометрия клинически значима и должна стать обязательным 
методом объективного обследования. Состав тела больных неинфекционными заболеваниями харак-
теризуется наличием общего и висцерального ожирения, дефицита мышечной массы, увеличением 
энергозатрат основного обмена, которые возрастают при прогрессировании сердечно-сосудистого кон-
тинуума.

Ключевые слова: импедансометрия, неинфекционные заболевания, общее клиническое обсле-
дование.

UDC 616.284-002-072-085
Instrumental Impedance Measurement as a Component of an Objective Structured Clinical
Examination to Determine Body Composition in Patients with Non-Communicable Diseases
Potiazhenko М. М., Mintser О. P., Nevoit G. V.
Abstract. The purpose of the study is to assess the clinical feasibility and indicators of instrumental 

impedance measurement in patients who are at various stages of the cardiovascular continuum, in order to 
increase the effectiveness of measures for the prevention and treatment of non-communicable diseases in 
Ukraine by improving the diagnosis and prevention of non-communicable diseases through the introduction of 
modern science-intensive technologies into medical practice.

Materials and methods. An open, non-randomized controlled study was performed with the assessment 
of examination on a BF 500 body composition monitor (model HBF-500-E, Omron Healthcare, Japan) in 186 
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functionally healthy individuals (control; in 75 respondents of professional athletes (group K1), in 111 respon-
dents – intern doctors (group K2)) and in 253 patients with non-communicable diseases (main group). The 
patients were divided into four subgroups (Pg1, Pg2, Pg3, Pg4) depending on the stage of the cardiovascular 
continuum.

Results and discussion. Non-compliance with the norm of body composition was found in 83% of respon-
dents in group K2 and in 100% of patients. 83% of people were deficient in muscle, 23% had preobesity, 6% 
were obese, and 5% had visceral obesity. Overweight by body mass index was in 30% of Pg1 patients, in 31% 
of Pg2 patients, in 30% of Pg3 patients, in 37% of Pg4 patients and obesity was in 32% of Pg1 patients, in 31% 
of Pg2 patients, in 25% of Pg3 patients, in 35% of Pg4 patients. Overweight in the percentage of fat was diag-
nosed in 17% of Pg1 patients, in 31% of Pg2 patients, in 21% of Pg3 patients, in 37% of Pg4 patients; obesity 
was in 37% of Pg1 patients, in 48% of Pg2 patients, in 56% of Pg3 patients, in 51% of Pg4 patients. Visceral 
obesity was diagnosed in 35% of Pg1 patients, in 56% of Pg2 patients, in 60% of Pg3 patients, in 77% of Pg4 
patients. Deficiency of muscle percentage was found in 85% of Pg1 patients, in 91% of Pg2 patients, in 89% 
of Pg3 patients, and in 88% of Pg4 patients. 

Conclusion. Instrumental impedance measurement shows clinical significance and should become a man-
datory method of Objective Structured Clinical Examination. The body composition of patients with non-com-
municable diseases is characterized by an increase in energy expenditure of the main metabolism, general 
and visceral obesity, muscle deficiency. The degree and number of cases of violation of body composition 
increases with the progression of the cardiovascular continuum.

Keywords: impedance measurement, non-communicable diseases, Objective Structured Clinical Exam-
ination.
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Раца В. В., Федів О. І.

ОСОБЛИВОСТІ ФІБРИНОЛІТИЧНОЇ ТА ПРОТЕОЛІТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ 
ПЛАЗМИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ З ХРОНІЧНИМ ПАНКРЕАТИТОМ, 

ПОЄДНАНИМ З ГІПОТИРЕОЗОМ
Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Мета – провести аналіз стану протеолітичної 
та фібринолітичної активності плазми крові у хво-
рих на хронічний панкреатит, поєднаний з гіпоти-
реозом.

Матеріал та методи. В даному дослідженні 
взяли участь 105 осіб, з них 1 групу склали хворі 
на хронічний панкреатит (n=27), 2 групу - хворі на 
гіпотиреоз (n=30), 3 групу - хворі на хронічний пан-
креатит, поєднаний із гіпотиреозом (n=28), 4 гру-
пу - практично здорові особи (n=20). Стан фібри-
нолітичної активності плазми крові досліджували 
за лізисом азофібрину з наступним визначенням 
сумарної фібринолітичної активності, нефермен-
тативної фібринолітичної активності та фермен-
тативної фібринолітичної активності. Оцінку стану 
системи протеолізу вивчали за лізисом азоальбу-
міну (розпад низькомолекулярних білків), азоказе-
їну (розпад високомолекулярних білків) та азоколу 
(розпад колагену).

 Результати дослідження. При аналізі резуль-
татів дослідження спостерігалось вірогідне зрос-
тання лізису азоальбуміну в 1,89, 1,96 та 2,16 раза 
(p<0,05) у 1, 2, 3 групах порівняно з групою прак-
тично здорових осіб. У пацієнтів із хронічним пан-
креатитом та гіпотиреозом відзначалася найбільш 
виражена деградація низькомолекулярних білків, 
яка була на 13,86 % та 9,75% (p<0,05) вищою, ніж у 
першій та другій групі. Показники лізису азоказеїну 
на 52,48%, 56,35% та на 95,03% (p<0,05) виявле-
но у 1, 2, 3 групі порівняно з практично здоровими 
особами. Лізис азоказеїну був вищим на 27,89 % 
та 24,73% (p<0,05) у пацієнтів із хронічним панкре-
атитом, поєднаним із гіпотиреозом, ніж в пацієнтів 
1 та 2 групи. Лізис азоколу був вірогідно вищим на 
10,85 %, 12,05%, 16,87%, (p<0,05) у 1, 2, 3 групі по-
рівняно з практично здоровими особами. У пацієн-
тів із коморбідною патологією спостерігалось зрос-
тання лізису азоколу на 5,3 % та 4,3 % (p<0,05) при 
порівнянні з першою та другою групами. Сумарна 
фібринолітична активність плазми крові була на 
8,3%, 6,7%, 16,26% (p<0,05) нижчою у хворих 1, 2, 
3 групи порівняно із практично здоровими особа-
ми. Неферментативна фібринолітична активність 
плазми крові була на 44,89%, 49,64%, 66,27% ви-
щою у 1, 2 та 3 групі, ніж у практично здорових осіб. 
Ферментативна фібринолітична активність плазми 
крові була на 44,28 %, 42,25%, 90,57% (p<0,05) 

нижчою у 1, 2, 3 групі порівняно з групою практич-
но здорові особи (p<0,05). Відзначалось зниження 
рівня ферментативної фібринолітичної активності 
плазми крові на 32,07% та 33,96% (p<0,05) у хво-
рих на хронічний панкреатит, поєднаний із гіпоти-
реозом при порівнянні з учасниками 1 та 2 групи 
без коморбідної патології.

Висновки. Встановлено найбільш виражені 
зміни протеолітичної (зростання лізису азоальбу-
міну, азоказеїну, азоколу) та фібринолітичної (зни-
ження сумарної, неферментативної та фермента-
тивної) активності плазми крові у пацієнтів із хро-
нічним панкреатитом, поєднаним із гіпотиреозом.

Ключові слова: хронічний панкреатит, гіпоти-
реоз, фібриноліз, протеоліз.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом планової 
науково-дослідної роботи кафедри внутрішньої 
медицини Буковинського державного медичного 
університету «Шляхи оптимізації діагностики та 
лікування патології органів травлення, поєднаної 
із захворюваннями інших внутрішніх органів», № 
державної реєстрації 0107U004051.

Вступ Поліморбідність визнано загальносві-
товою проблемою сучасної медичної науки, а її до-
слідження є одним із найважливіших шляхів вдо-
сконалення індивідуального підходу до лікування 
пацієнтів із поєднаною патологією та може покра-
щити масштабні соціально-економічні наслідки на 
популяційному рівні [1]. У цьому контексті виникає 
потреба дослідження коморбідності патології під-
шлункової та щитоподібної залози, питання по-
глибленого вивчення вікових аспектів хвороб ор-
ганів травлення заслуговує особливої уваги, адже 
відмічаємо загальносвітову тенденція до росту 
захворюваності на хронічний панкреатит (ХП) се-
ред дорослого населення, та, на жаль, серед осіб 
підліткового віку, а частота гіпотиреозу, останніми 
десятиріччями зросла з 0,5 до 2–3 % на популяцій-
ному рівні [2, 3, 4].

Згідно сучасних визначень, ХП - це хронічний 
запальний процес підшлункової залози (ПЗ), спри-
чинений повторними запальними епізодами, що 
характеризуються незворотними, деструктивними 
морфологічними змінами із заміщенням паренхі-
ми ПЗ волокнистою сполучною тканиною [5, 6, 7]. 
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Нові клінічні рекомендації Американської колегії 
гастроентерології описують ХП  як патологічний 
фіброзно-запальний синдром у ПЗ в осіб із різ-
ними факторами ризику (генетичними, збоку до-
вкілля, тощо), в яких розвивається стійка пато-
логічна відповідь на ураження паренхіми залози 
чи її перенавантаження, що призводить, до не-
зворотнього запального процесу в ПЗ, та, як на-
слідок, виникнення різного ступеня екзо- та ен-
докринної недостатності [8]. Залози внутрішньої 
секреції відіграють велику роль у регуляції тонких 
механізмів травлення та трофіки органів черевної 
порожнини, а деякі органи шлунково-кишкового 
тракту беруть участь у метаболізмі окремих гор-
монів, таким чином опосередковано впливаючи 
на функцію ендокринних залоз [10]. Зменшення 
функціонального стану щитоподібної залози (ЩЗ) 
позначається на всіх видах життєдіяльності, адже 
відмічається багатогранна дія тиреоїдних гормонів 
на обмінні процеси та метаболізм усього організ-
му [9]. В теперішній час у клініці внутрішніх хвороб 
активно вивчається вплив гормонів ЩЗ на органи 
шлунково-кишкового тракту [11]. Вивчаючи спільні 
ланки патогенезу варто звернути увагу на систему 
протеолізу, яка в нормі лежить в основі багатьох 
життєво важливих фізіологічних процесів (фібри-
ноліз, гемокоагуляція, активація комплементу), та 
відіграє ключову роль у підтриманні гомеостазу. 
Неспецифічні протеїнази та їх інгібітори, як окремі 
компоненти цілісної системи, можуть виконувати 
роль пошкоджуючих чинників, активуючи процеси 
гемокоагуляції, що призводить до безпосередньо-
го ураження судин мікроциркулярного русла [12]. 
Збільшення кількості випадків поєднаної тирео-
їдної дисфункції з гастропатологією потребує по-
глибленого дослідження причин взаємозв’язку цих 
процесів [13], а вивчення протеолітичної та фібри-
нолітичної активності плазми крові у пацієнтів із 
ХП та гіпотиреозом дозволяє чітко визначити їх 
роль у патогенезі цих коморбідних патологій.

Мета дослідження – про-
вести аналіз стану протео-
літичної та фібринолітичної 
активностей плазми крові у 
хворих на ХП, поєднаний з гі-
потиреозом. 

Матеріал та методи до-
слідження В даному дослі-
дженні взяли участь 105 осіб, 
з них 1 групу склали хворі на 
ХП (n=27), 2 групу - хворі на 
ГЗ (n=30), 3 групу - хворі на 
ХП поєднаний із ГЗ (n=28), 4 
групу - практично здорові осо-
би (ПЗО)(n=20). Всі пацієнти 
перебували на стаціонарному 

лікуванні в Чернівецькій обласній клінічній лікарні 
та в Чернівецькому обласному ендокринологічно-
му центрі. Вік обстежених хворих коливався від 45 
до 71 років, основний відсоток (57%) переважали 
особи працездатного віку від 47 до 58 років (серед-
ній вік – 52,54±1,68). Гендерний розподіл був по-
рівнянний у всіх групах. 

Діагноз ХП був встановлений згідно Наказу 
Міністерства охорони здоров’я України № 638 від 
10.09.2014 року [14], діагноз гіпотиреоз встанов-
лювали на підставі класичних клінічних симптомів, 
показників лабораторних досліджень (визначення 
рівня ТТГ, вільного Т4, вільного Т3, антитіл до ТПО 
крові), ехографічного дослідження щитоподібної 
залози. Згідно настанов місцевих етичних комітетів 
з питань біомедичних досліджень, керуючись зако-
нодавством України про охорону здоров’я та Гель-
сінської декларації 2000 р. всі учасники досліджен-
ня дали письмову інформовану згоду на участь у 
дослідженні, були інформовані щодо цілей, органі-
зації, методів дослідження та підписали інформо-
вану згоду щодо участі у ньому, також вжиті всі за-
ходи для забезпечення анонімності пацієнтів.

Стан фібринолітичної активності плазми кро-
ві досліджували за лізисом азофібрину (реактиви 
фірми Danish Ltd, Україна) з наступним визначен-
ням сумарної фібринолітичної активності (СФА), 
неферментативної (НФА) та ферментативної фі-
бринолітичної активності (ФФА) розрахунковим 
методом ФФА = СФА —  НФА. Оцінку стану систе-
ми протеолізу вивчали за лізисом азоальбуміну  
(розпад низькомолекулярних білків), азоказеїну 
(розпад високомолекулярних білків) та азоколу 
(розпад колагену) [15].

Статистичну та математичну обробку резуль-
татів дослідження проводилася з використанням 
програми статистичного аналізу «Statistica® 10.0» 
та бази даних «Microsoft Excel 2010» (Microsoft). 

Результати дослідження. Результати проте-
олітичної активності плазми крові представлені в 
табл. 1. 

Таблиця 1 – Характеристика протеолітичної активності плазми крові в до-
сліджених групах

Показники
Хворі на 

ХП
(n=27)

Хворі на 
гіпотиреоз

(n=30)

Хворі на ХП,
Поєднаний  

з гіпотиреозом
(n=28)

ПЗО
(n=20)

Лізис азоаль-
буміну,  
Е440/мл/год

2,67 ±0,18 * 2,77 ±0,12 * 3,04±0,11*/** 1,41±0,06

Лізис азоказеї-
ну, Е440/мл/год 2,76 ±0,12 * 2,83 ±0,15 * 3,53±0,17*/** 1,81±0,07

Лізис азоколу, 
Е440/мл/год 0,92 ±0,08* 0,93 ±0,06* 0,97±0,06*/** 0,83±0,02

Примітки: * – різниця вірогідна у порівнянні з показником у практично здорових 
осіб (р<0,05); ** – різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих на ХП 
(р<0,05).
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При аналізі результатів до-
слідження спостерігалось віро-
гідне зростання лізису азоаль-
буміну в 1,89, 1,96 та 2,16 раза 
(p<0,05) у 1, 2, 3 групах порів-
няно з групою ПЗО. У пацієнтів 
із ХП та гіпотиреозом відзна-
чалась найбільш виражена де-
градація низькомолекулярних 
білків, яка була на 13,86 % та 
9,75% (p<0,05) вищою, ніж у 
першій та другій групі.

Показники лізису азока-
зеїну на 52,48%, 56,35% та на 
95,03% (p<0,05) виявлено у 
1, 2, 3 групі порівняно з ПЗО. 
Лізис азоказеїну був вищим на 27,89 % та 24,73% 
(p<0,05) у пацієнтів із ХП, поєднаним із гіпотирео-
зом, ніж в пацієнтів 1 та 2 групи.

Лізис азоколу був вірогідно вищим на 10,85 %, 
12,05%, 16,87%, (p<0,05) у 1, 2, 3 групі порівняно 
з ПЗО. Крім того, у пацієнтів із коморбідною пато-
логією спостерігалося зростання лізису азоколу на 
5,3 % та 4,3 % (p<0,05) при порівнянні з першою, 
другою групою

Результати протеолітичної активності плазми 
крові представлені в табл. 2.

Оцінка показників СФА плазми крові була на 
8,3%, 6,7%, 16,26% (p<0,05) нижчою у хворих 1, 
2, 3 групи порівняно із ПЗО. У пацієнтів із комор-
бідною патологією спостерігалось зменшення по-
казників СФА на 6,5 % та 8,9 % (p<0,05) при по-
рівнянні з 1 та 2 групою учасників. НФА плазми 
крові була на 44,89%, 49,64%, 66,27% вищою у 1, 
2 та 3 групі, ніж у ПЗО.ФФА плазми крові була на 
44,28 %, 42,25%, 90,57% (p<0,05) нижчою у 1, 2, 3 
групі порівняно з групою ПЗО (p<0,05). Крім того, 
відзначалось зниження рівня ФФА плазми крові на 
32,07% та 33,96% (p<0,05) у хворих на ХП поєдна-
ний із гіпотиреозом при порівнянні з учасниками 1 
та 2 групи без коморбідної патології.

При огляді літератури часто трапляються дані 
щодо змін протеолітичної та фібринолітичної ак-
тивності плазми крові у пацієнтів з ХП порівняно 
із ПЗО. Зміни протеолітичної активності, на думку 

авторів, є можливими за рахунок декількох меха-
нізмів: підвищення активності протеаз (порушен-
ня ацинусів з феноменом «ухилення» ферментів 
підшлункової залози, дегрануляції нейтрофілів, 
генетичне порушення структури протеаз трип-
синазного типу); зниження активності інгібіторів 
протеаз (генетично запрограмованого порушення 
синтезу альфа-1-антитрипсину, порушення синте-
тичної функції печінки; наявність дисфункції ендо-
телію) [16, 17, 18]. Зменшення ФФА на тлі актива-
ції НФА плазми крові спостерігалося й у пацієнтів 
з гіпотиреозом, що, на думку авторів, пов’язано 
з підвищенням активності швидко- та повільно-
діючих антиплазмінів [19, 20]. Результати даного 
дослідження підтверджують дані літератури про 
негативний вплив коморбідного поєднання ХП та 
гіпотиреозу на стан системи протеолізу та фібри-
нолізу в цілому. 

Висновки. Встановлено найбільш виражені 
зміни протеолітичної (зростання лізису азоальбу-
міну, азоказеїну, азоколу) та фібринолітичної (зни-
ження сумарної, неферментативної та фермента-
тивної) активності плазми крові у пацієнтів із хро-
нічним панкреатитом, поєднаним із гіпотиреозом. 

Перспективи подальших досліджень вба-
чаємо в поглибленні дослідження особливостей 
перебігу та взаємовпливу цих нозологій, з метою 
оптимізації терапевтичних схем лікування, що до-
зволить уникнути розвитку ускладнень та інваліди-
зації.

Таблиця 2 – Характеристика фібринолітичної активності плазми крові в 
досліджених групах

Показники
Хворі на 

ХП
(n=27)

Хворі на 
гіпотиреоз

(n=30)

Хворі на ХП,
Поєднаний  

з гіпотиреозом
(n=28)

ПЗО
(n=20)

СФА, 
Е440/мл/ год 1,31±0,04* 1,34±0,02* 1,23±0,05*/** 1,43±0,04

НФА, 
Е440/мл/ год 0,61±0,02* 0,63±0,06* 0,7±0,02*/** 0,421±0,02

ФФА, 
Е440/мл/ год 0,7±0,04* 0,71±0,05* 0,53±0,04*/** 1,01±0,03

Примітки: * – різниця вірогідна у порівнянні з показником у практично здо-
рових осіб (р<0,05); ** – різниця вірогідна у порівнянні з показником у хворих 
на ХП (р<0,05).
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УДК 616.37-002.2-06:616.441-008.64:612.115.1
ОсОБЕННОсТИ ФИБРИНОЛИТИЧЕсКОЙ И ПРОТЕОЛИТИЧЕсКОЙ АКТИВНОсТИ
ПЛАЗМЫ КРОВИ У ПАЦИЕНТОВ с ХРОНИЧЕсКИМ ПАНКРЕАТИТОМ, 
сОЧЕТАННЫМ с ГИПОТИРЕОЗОМ
Раца В. В., Федив А. И.
Резюме. Цель работы - провести анализ состояния протеолитической и фибринолитической ак-

тивности плазмы крови у больных хроническим панкреатитом, сочетанным с гипотиреозом.
Материалы и методы исследования. В данном исследовании приняли участие 105 человек, из 

них 1 группу составили больные хроническим панкреатитом (n = 27), 2 группа – больные гипотиреозом  
(n = 30), 3 группа - больные хроническим панкреатитом, сочетанным с гипотиреозом (n = 28), 4 группу – 
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практически здоровые лица (n = 20). Состояние фибринолитической активности плазмы крови исследо-
вали по лизису азофибрина с последующим определением суммарной фибринолитической активности, 
неферментативной фибринолитической активности и ферментативной фибринолитической активно-
сти. Оценку состояния системы протеолиза исследовали по лизису азоальбумина (распад низкомоле-
кулярных белков), азоказеина (распад высокомолекулярных белков) и азокола (распад коллагена).

Результаты исследования. При анализе результатов исследования наблюдался достоверный 
рост лизиса азоальбумина в 1,89, 1,96 и 2,16 раза (p <0,05) в 1, 2, 3 группах по сравнению с группой 
практически здоровых лиц. У пациентов с хроническим панкреатитом и гипотиреозом отмечалась наи-
более выраженная деградация низкомолекулярных белков, которая была на 13,86% и 9,75% (p <0,05) 
выше, чем в первой и второй группе. Показатели лизиса азоказеина на 52,48%, 56,35% и на 95,03% 
(p <0,05) выявлены в 1, 2, 3 группе по сравнению с группой практически здоровых лиц. Лизис азоказе-
ина был выше на 27,89% и 24,73% (p <0,05) у пациентов с хроническим панкреатитом, сочетанным с 
гипотиреозом, чем у пациентов 1 и 2 группы. Лизис азокола был достоверно выше на 10,85%, 12,05%, 
16,87%, (p <0,05) в 1, 2, 3 группе по сравнению с по сравнению с группой практически здоровых лиц. 
У пациентов с коморбидной патологией наблюдался рост лизиса азокола на 5,3% и 4,3% (p <0,05) при 
сравнении с первой, второй группы. Суммарная фибринолитическая активность плазмы крови была 
на 8,3%, 6,7%, 16,26% (p <0,05) ниже у больных 1, 2, 3 группы по сравнению с практически здоровыми 
лицами. Неферментативная фибринолитическая активность плазмы крови была на 44,89%, 49 64%, 
66,27% выше в 1, 2 и 3 группе, чем у практически здоровых лиц. Ферментативная фибринолитическая 
активность плазмы крови была на 44,28%, 42,25%, 90,57% (p <0,05) ниже в 1, 2, 3 группе по сравнению с 
группой практически зоровых лиц (p <0,05). Отмечалось снижение уровня ферментативной фибриноли-
тической активность плазмы крови на 32,07% и 33,96% (p <0,05) у больных хроническим панкреатитом, 
сочетанной с гипотиреозом при сравнении с участниками 1 и 2 группы без коморбидной патологии.

Выводы. Установлены наиболее выраженные изменения протеолитической (рост лизиса азоаль-
бумина, азоказеина, азокола) и фибринолитической (снижение суммарной, неферментативной и фер-
ментативной) активностей плазмы крови у пациентов с хроническим панкреатитом, сочетанным с гипо-
тиреозом.

Ключевые слова: хронический панкреатит, гипотиреоз, фибринолиз, протеолиз.

UDC 616.37-002.2-06:616.441-008.64:612.115.1
Peculiarities of Fibrinolytic and Proteolytic Activity of Blood Plasma 
in Patients with Chronic Pancreatitis Combined with Hypothyroidism
Ratsa V. V., Fediv O. I.
Abstract. The purpose of the study is to analyze the state of proteolytic and fibrinolytic activities of blood 

plasma in patients with chronic pancreatitis combined with hypothyroidism.
Materials and methods. 105 people participated in our study, of which group 1 consisted of patients with 

chronic pancreatitis (n = 27), group 2 – patients with hypothyroidism (n = 30), group 3 – patients with chronic 
pancreatitis combined with hypothyroidism (n = 28), group 4 – almost healthy individuals (n = 20). The state 
of fibrinolytic activity of blood plasma was studied by lysis of azofibrin, followed by determination of total fibri-
nolytic activity, non-enzymatic fibrinolytic activity and enzymatic fibrinolytic activity. Assessment of the state 
of the proteolysis system was studied by lysis of azoalbumin (breakdown of low molecular weight proteins), 
azocasein (breakdown of high molecular weight proteins) and azocol (breakdown of collagen).

 Results. When analyzing the results of the study, we observe a probable increase in lysis of azoalbumin 
by 1.89, 1.96 and 2.16 times (p <0.05) in groups 1, 2, 3 compared with the group of almost healthy individuals. 
In patients with chronic pancreatitis and hypothyroidism, the most pronounced degradation of low molecular 
weight proteins was observed, which was 13.86% and 9.75% (p <0.05) higher than in the first and second 
groups. Indicators of azocasein lysis by 52.48%, 56.35% and 95.03% (p <0.05) were found in groups 1, 2, 
3 compared with almost healthy individuals. Azocasein lysis was higher by 27.89% and 24.73% (p <0.05) in 
patients with chronic pancreatitis combined with hypothyroidism than in patients in groups 1 and 2. Azocol lysis 
was significantly higher by 10.85%, 12.05%, 16.87% (p <0.05) in groups 1, 2, 3 compared with almost healthy 
individuals. In addition, in patients with comorbid pathology there was an increase in lysis of azocol by 5.3% 
and 4.3% (p <0.05) compared with the first and second groups. The total fibrinolytic activity of blood plasma 
was 8.3%, 6.7%, 16.26% (p <0.05) lower in patients of groups 1, 2, 3 compared with almost healthy individuals. 
Non-enzymatic fibrinolytic activity of blood plasma was 44.89%, 49.64%, 66.27% higher in groups 1, 2 and 3 
than in almost healthy individuals. Enzymatic fibrinolytic activity of blood plasma was 44.28%, 42.25%, 90.57% 
(p <0.05) lower in group 1, 2, 3 compared with the group of almost healthy individuals (p <0,05). There was 
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a decrease in the level of enzymatic fibrinolytic activity of blood plasma by 32.07% and 33.96% (p <0.05) in 
patients with chronic pancreatitis associated with hypothyroidism compared with participants in groups 1 and 
2 without comorbid pathology.

Conclusion. The most pronounced changes in proteolytic (increased lysis of azoalbumin, azocasein, azo-
col) and fibrinolytic (decrease in total, non-enzymatic and enzymatic) activities of blood plasma in patients with 
chronic pancreatitis associated with hypothyroidism were determined.

Keywords: chronic pancreatitis, hypothyroidism, fibrinolysis, proteolysis.
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Рождественська А. О., Железнякова Н. М.

КЛАСТЕРНИЙ АНАЛІЗ ЯК МЕТОД ОЦІНКИ ТЯЖКОСТІ ПЕРЕБІГУ 
НЕАЛКОГОЛЬНОЇ ЖИРОВОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ У ПАЦІЄНТІВ 

З ГІПЕРТОНІЧНОЮ ХВОРОБОЮ
Харківський національний медичний університет

Мета дослідження. Визначити можливості 
кластерного аналізу як методу оцінки тяжкості пе-
ребігу неалкогольною жировою хворобою печінки 
за умови її коморбідності з гіпертонічною хворобою.

Матеріали та методи. У кластерний аналіз 
були включені 63 пацієнти з неалкогольним стеа-
тогепатитом та гіпертонічною хворобою, у якості 
групи порівняння були обстежені 62 пацієнти з ізо-
льованим неалкогольним стеатогепатитом, а для 
контрольних результатів – 20 практично здорових 
осіб. Усім пацієнтам було виміряно об’єм талії, 
визначений систолічний та діастолічний артері-
альний тиск, проведені лабораторні дослідження, 
імуноферментним методом визначені плазматичні 
рівні калістатину, інтерлейкіну-1β (IL-1β) та інтер-
лейкіну-10 (IL-10). Для визначення товщини пра-
вої, лівої та хвостатої часток печінки проведене 
ультразвукове дослідження органів черевної по-
рожнини, а для визначення фібротичних змін пе-
чінки – двовимірна зсувнохвильова еластометрія 
з розрахуванням показника жорсткості печінкової 
паренхіми (E, кПа). Кластерний аналіз проводили 
за допомогою ієрархічного методу та алгоритму 
k-середніх з попередньою стандартизацією даних. 

Результати. За результатами кластеризації 
було виділено 3 підгрупи пацієнтів з неалкоголь-
ною жировою хворобою печінки та гіпертонічною 
хворобою. Кластер 1 відрізнявся низькими сис-
толічним та діастолічним артеріальним тиском, 
невеликим об’ємом талії, невисокими рівнями 
аланінамінотрансферази (АЛТ) та аспартатаміно-
трансферази (АСТ), середнім вмістом IL-1β, низь-
кою активністю калістатину та IL-10, ознаками ге-
патомегалії та підвищеною жорсткістю печінкової 
паренхіми. До кластера 2 були віднесені пацієнти 
з найвищими показниками систолічного та діасто-
лічного артеріального тиску, середнім об’ємом та-
лії, найвищими рівнями АЛТ, АСТ та IL-1β, низькою 
активністю калістатину та IL-10, найбільш вираз-
ними ознаками гепатомегалії на УЗД та найгірши-
ми результатами еластометрії печінки. Кластер 3 
відрізнявся середнім систолічним та діастолічним 
артеріальним тиском, мінімальним вмістом АЛТ, 
АСТ та IL-1β, найвищими рівнями калістатину та 
IL-10, мінімальними ознаками гепатомегалії та 
найнижчими значеннями жорсткості печінкової 

паренхіми. Кластери достовірно відрізнялись від 
групи контролю за всіма ознаками, від групи з ізо-
льованою неалкогольною жировою хворобою пе-
чінки – за усіма параметрами, окрім об’єму талії та 
IL-1β, а між собою варіювали щонайменше за 4, а 
якнайбільше – за 9 ознаками. 

Висновки. Основними маркерами вираженого 
печінкового фіброзу можна вважати підвищений 
систолічний та діастолічний артеріальний тиск, 
збільшення АЛТ та АСТ, зниження активності ка-
лістатину та IL-10 та ознаки гепатомегалії за дани-
ми УЗД. 

Ключові слова: неалкогольна жирова хворо-
ба печінки, неалкогольний стеатогепатит, гіперто-
нічна хвороба, кластерний аналіз, маркери фібро-
зу печінки

Зв’язок роботи з науковими програма-
ми, планами, темами. Дослідження виконане в 
рамках науково-дослідної роботи кафедри вну-
трішньої медицини №1 ХНМУ «Клінічне значення 
маркерів запалення та метаболічних порушень у 
хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки 
з урахуванням коморбідності», № державної реє-
страції 0118U000937.

Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печінки 
(НАЖХП) вражає близько 25% дорослого населен-
ня світу [1]. Захворювання у стадії неалкогольного 
стеатогепатиту (НАСГ) пов’язане зі значним ри-
зиком розвитку тяжких ускладнень для пацієнтів. 
Значна увага приділяється тісному взаємозв’язку 
між НАЖХП та гіпертонічною хворобою (ГХ), яка 
вражає близько 30% дорослого населення світу 
[2]. Відомо, що у пацієнтів з НАСГ значно зростає 
ризик серцево-судинної смертності, що доводить 
важливість раннього виявлення фібротичних змін 
печінки при НАЖХП [3]. 

Останнім часом активно проводяться пошуки 
нових сироваткових та плазматичних біомаркерів 
для неінвазивної діагностики НАЖХП [4]. Важли-
ву роль в патогенезі НАЖХП відіграють цитокі-
ни, зокрема, підвищений синтез прозапального 
інтерлейкіну-1β (IL-1β) обумовлює розвиток окис-
ного стресу, жирового запалення, формування за-
пальних інфільтратів, стеатозу та фіброзу [5; 6]. 
Водночас, існують дані, що інтерлейкін-10 (IL-10) 
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як протизапальний цитокін виконує захисну роль у 
печінковому фіброгенезі [7]. Доведено, що у паці-
єнтів з НАЖХП спостерігається дисбаланс проза-
пальних та протизапальних цитокінів, що посилю-
ється з прогресуванням змін печінкової паренхіми 
[8]. Також останнім часом при дослідженні НАЖХП 
вивчається роль калістатина – члена сімейства 
інгібіторів серинових протеаз (SERPIN), який син-
тезується та експресується переважно у печінці 
та розподіляється між структурами, які пов’язані з 
функцією серцево-судинної системи [9]. Доведено, 
що цей протеїн виконує протизапальну, антиокси-
дантну та антифібротичну функції, а також захи-
щає органи від ушкодження органів під впливом 
артеріальної гіпертензії [10; 11]. 

Одним з методом інтелектуального аналізу 
даних є кластеризація – ця техніка базується на 
розподілі параметрів на групи або кластери, при 
чому внутрішньокласова схожість сприймається 
як мінімум, а міжкласова схожість – як максимум. 
Кластерний аналіз може використовуватись для 
розробки багатьох інструментів автоматичної ме-
дичної діагностики і вважається, що він дозволяє 
знаходити закономірності у наборі даних пацієнтів 
із захворюваннями печінки [12].

Мета дослідження. Визначити можливості 
кластерного аналізу як методу оцінки тяжкості пе-
ребігу НАЖХП за умови її коморбідності з ГХ.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проводилося на базі ДУ «Національний 
інститут терапії ім. Л.Т. Малої НАМН України» з 
01.09.2018р. по 31.01.2020р. 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Дослідження було схвале-
но комісією з питань етики та біоетики Харківського 
національного медичного університету (протокол 
№8 від 03.10.2018р.). Всі учасники були інформо-
вані щодо цілей, організації, методів дослідження 
та підписали інформовану згоду щодо участі у ньо-
му, і вжиті всі заходи для забезпечення анонімності 
пацієнтів.

Було обстежено 115 хворих з НАЖХП на ста-
дії неалкогольного стеатогепатиту, яких було роз-
ділено на дві групи: основна – 63 пацієнти з ко-
морбідністю НАЖХП та ГХ (32 чоловіки та 31 жін-
ка, середній вік – 48,4 років (95% ДІ 47,2; 49,6)) 
та група порівняння – 52 пацієнти з ізольованою 
НАЖХП (25 чоловіків та 27 жінок, середній вік – 
48,3 (95% ДІ 46,8; 49,8)). Групу контролю склали 
20 практично здорових добровольців (12 жінок та 

8 чоловіків, середній вік – 47,1 років (95% ДІ 45,1; 
49,1). Статистично значущих відмінностей за віком 
(p = 0,908) та статтю (df = 1, χ2 = 0,084, p = 0,772) 
між групами пацієнтів не було. 

Усім пацієнтам було виміряно масу тіла, зріст 
та об’єм талії (ОТ), визначені цифри систолічного 
(САТ) та діастолічного артеріального тиску (ДАТ). 
За допомогою спектрофотометричних та колори-
метричних методів були визначені біохімічні показ-
ники (у тому числі, аланінамінотрансфераза (АЛТ), 
аспартатамінотрансфераза (АСТ). Рівні каліста-
тину, інтерлейкіну-1β та інтерлейкіну-10 в плазмі 
пацієнтів визначали за допомогою імунофермент-
ного аналізу з використанням відповідних наборів 
реактивів (Human SERPINA4 (Kallistatin) ELISA Kit 
(Elabscience, USA), Human IL-1β (Interleukin 1 Beta) 
ELISA Kit (Elabscience, USA) and the Human IL-10 
(Interleukin 10) ELISA Kit (Elabscience, USA)).

Ультразвукове обстеження органів черевної 
порожнини (УЗД ОЧП), а також двовимірну уль-
тразвукову стеатометрію та зсувнохвильову елас-
тографію/еластометрію печінки проводили за до-
помогою скануючої системи Soneus P7 (Ultrasign, 
Україна). Під час проведення УЗД ОЧП оцінювали 
такі параметри, як товщина правої (ТПЧ), лівої 
(ТЛЧ) та хвостатої (ТХЧ) часток печінки, діаметр 
портальної (VP), нижньої порожнистої (VCI) та 
центральної печінкової вен (ЦПВ), а також діаметр 
загального жовчного протоку (ЗЖП). За допомогою 
режиму «SE» виконували двовимірну еластоме-
трію зсувної хвилі – визначали показник жорсткості 
печінкової паренхіми (E, кПа) з ранжуванням ре-
зультатів за шкалою METAVIR для визначення ви-
раженості фіброзу печінки. 

Отримані результати були статистично об-
роблені за допомогою пакетів комп’ютерних про-
грам «Excel 2019» (Microsoft), «STATISTICA 8.0.» 
(StatSoft Inc.). Безперервні змінні величини пред-
ставлені у вигляді середнього (M) або медіани 
(Me) в залежності від відповідності вибірки закону 
нормального розподілу та довірчих інтервалів (ДІ) 
із заданою надійністю γ = 0,95 (95 % ДІ). Достовір-
ність відмінностей між відносними показниками у 
групах підтверджували за допомогою критерія χ2 
Пірсона.

З метою визначення найбільш значущих ха-
рактеристик для кластеризації пацієнтів з НАЖХП 
та ГХ попередньо використовували факторний 
аналіз, у який було включено 33 характеристики – 
дані анамнестичного, клінічного, лабораторного та 
інструментального обстеження. У кластерний ана-
ліз за допомогою ієрархічного агломеративного 
методу та ітераційного алгоритму k-середніх було 
включено 12 параметрів, які створювали макси-
мальне навантаження визначених факторів. Для 
ієрархічної кластеризації був використаний метод 
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Уорда, який розбиває сукупність даних на більшу 
кількість дрібних кластерів. 

З метою вирішення проблеми неоднорідності 
одиниць виміру параметрів застосовували метод 
Z-нормування змінних. Оптимальну кількість клас-
терів оцінювали за допомогою візуального аналізу 
дендрограми результатів ієрархічної кластеризації 
та за графічним зображенням списку поєднання 
параметрів методом Уорда. Аналіз достовірнос-
ті різниці між групами проводили за допомогою 
U-критерія Манна-Уітні. Критичним рівнем значу-
щості при перевірці статистичних гіпотез вважали 
р <0,05.

Результати дослідження. Для кластерно-
го аналізу були відібрані такі характеристики па-
цієнтів, як показники артеріального тиску (САТ, 
ДАТ), антропометричний маркер абдомінального 
ожиріння (ОТ), рівні печінкових трансаміназ (АЛТ, 
АСТ), прозапальні та протизапальні плазматичні 
біомаркери (калістатин (КС), IL-1β, IL -10), резуль-
тати виміру товщини часток печінки під час УЗД 
ОЧП (ТПЧ, ТЛЧ, ТХЧ), а також показник зсувнох-
вильової еластометрії (середня жорсткість парен-
хіми печінки, E).

На графіку у вигляді дендрограми (рис. 1) 
представлені кластери, отримані в процесі робо-
ти алгоритму ієрархічної кластеризації, а також їх 
«близькість» відносно один одного. Горизонтальна 
лінія обрізає дендрограму на рівні оптимального 
поділу даних, виділяючи три кластери. 

Рис. 1 – Дендрограма ієрархічної класифікації обсте-
жених пацієнтів з НАЖХП та ГХ (Евклідова відстань, 

метод Уорда)

Визначення точок перегину на графіку поєд-
нання параметрів методом Уорда (рис. 2) вияви-
ло, що за даними характеристиками доцільнім є 
розподіл пацієнтів з НАЖХП та ГХ на 2-3 кластери.

З огляду на дані візуального аналізу графіків 
при кластеризації методом k-середніх було закла-
дено розподіл даних на 3 кластери (рис. 3).

Перший кластер відрізнявся найнижчими циф-
рами САТ та ДАТ, найменшим значенням об’єму 
талії (ОТ) та середніми показниками активності 
печінкових трансаміназ. Рівень прозапального ци-
токіну IL-1β у першому кластері мав середні зна-
чення, а протизапальні біомаркери виявляли від-
носно низьку активність – рівень IL-10 у цій підгрупі 
пацієнтів був визначний як найнижчий. УЗД-ознаки 
збільшення печінки у пацієнтів, які були віднесені 
до першого кластера, були одними з найнесприят-
ливіших та майже сягали максимальних значень. 
Показники середньої жорсткості печінкової парен-
хіми у пацієнтів з першого кластера були достатньо 
високими (7,71 кПа (95% ДI 7,25; 8,31), стадія F2 за 
METAVIR), що свідчило про значну активність про-
цесів фіброзування у печінці.

До другого кластера у результаті аналізу були 
віднесені пацієнти з найвищими показниками САТ 
та ДАТ, однак ОТ у цій підгрупі обстежених не від-
різнявся від пацієнтів з першого кластеру. Значно 
підвищеними у цьому кластері виявились рівні 
печінкових трансаміназ – вміст АЛТ та АСТ у цій 

Рис. 2 – Графічне зображення залежності об’єктів та 
відстані між ними при кластеризації методом Уорда

Рис. 3 – Графічне зображення співвідношень стан-
дартизованих параметрів у кластерах пацієнтів з 

НАЖХП та ГХ
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підгрупі сягав максимальних значень. У пацієнтів 
2 кластера було виявлено найвищий рівень проза-
пального цитокіну IL-1β, найнижчу активність про-
тизапального біомаркера калістатина та відносно 
низький вміст IL-10 у поєднанні з найбільш вираз-
ними УЗ-ознаками гепатомегалії за всіма параме-
трами товщини часток печінки. Аналіз результатів 
еластометрії у цій підгрупі пацієнтів виявив най-
вищі показники жорсткості печінкової паренхіми  
(7,92 кПа (95% ДI 7,47; 9,06), стадія F2 за METAVIR), 
що свідчило про розвиток значних фібротичних 
змін печінки у цій підгрупі пацієнтів з НАЖХП та ГХ.

Пацієнти з третього кластера відрізнялись се-
реднім САТ та ДАТ та мінімальною активністю сте-
атогепатиту за критерієм вмісту печінкових транса-

міназ. У представників цієї підгрупи були виявлені 
найбільш помітні сприятливі зміни досліджуваних 
біомаркерів: прозапальна активність IL-1β була 
мінімальною у порівнянні з пацієнтами інших клас-
терів, у той час як рівні калістатину та IL-10 були 
найвищими, що зумовило найнижчу виразність за-
пальних змін печінкової паренхіми. Також у цьому 
кластері пацієнтів були визначені мінімальні зна-
чення товщини часток печінки за даними УЗД, а 
оцінка результатів еластографії свідчила про най-
нижчі результати виміру середньої жорсткості пе-
чінкової паренхіми (6,73 кПа (95% ДI 5,98; 7,14), 
стадія F1 за METAVIR) та, відповідно, найкращі 
прогнози за показниками процесу фіброзування пе-
чінки у цій групі пацієнтів з НАЖХП та ГХ (табл. 1).

Таблиця 1 – Характеристики кластерів пацієнтів з НАЖХП та ГХ, отриманих методом k-середніх

Параметр Кластер 1
(n = 19)

Кластер 2
(n = 12)

Кластер 3
(n = 11)

САТ, мм рт.ст. 135,00 (95% ДI 134,35; 137,87) 145,00 (95% ДI 141,79; 146,78) 140,00 (95% ДI 137,90; 141,64)
ДАТ, мм рт.ст. 80,00 (95% ДI 78,41; 82,70) 92,50 (95% ДI 88,66; 94,91) 85,00 (95% ДI 82,18; 86,91)

ОТ, см 84,00 (95% ДI 80,68; 86,43) 90,00 (95% ДI 80,39; 92,33) 87,50 (95% ДI 81,97; 90,76)
АЛТ, О/л 79,00 (95% ДI 77,13; 86,13) 100,00 (95% ДI 92,64; 105,08) 76,00 (95% ДI 71,25; 80,75)
АСТ, О/л 72,00 (95% ДI 67,26; 75,71) 95,00 (95% ДI 86,66; 101,06) 66,00 (95% ДI 63,50; 71,41)

КС, нг /мл 61,18 (95% ДI 56,99; 67,83) 57,80 (95% ДI 50,25; 67,94) 70,29 (95% ДI 66,44; 77,62)
IL-1β, пг/мл 18,34 (95% ДI 16,86; 21,16) 18,26 (95% ДI 16,35; 23,84) 16,30 (95% ДI 14,88; 18,25)
IL -10, пг/ мл 12,01 (95% ДI 11,15; 12,53) 11,68 (95% ДI 10,40; 13,56) 13,57 (95% ДI 12,91; 13,97)

ТПЧ, см 15,00 (95% ДI 14,82; 15,82) 15,05 (95% ДI 14,64; 16,55) 13,80 (95% ДI 13,14; 14,11)
ТЛЧ, см 10,20 (95% ДI 9,61; 10,59) 11,15 (95% ДI 9,65; 11,55) 8,45 (95% ДI 7,75; 8,84)
ТХЧ, см 2,50 (95% ДI 2,41; 2,62) 2,65 (95% ДI 2,51; 2,74) 2,10 (95% ДI 2,03; 2,20)
E, кПа 7,71 (95% ДI 7,25; 8,31) 7,92 (95% ДI 7,47; 9,06) 6,73 (95% ДI 5,98; 7,14)

Аналіз достовірності різниці між характеристи-
ками пацієнтів у кластерах свідчив, що пацієнти з 
виділених підгруп достовірно відрізнялись між со-
бою щонайменше за 4 параметрами (кластери 1 і 
2), а якнайбільше – за 9 ознаками (кластери 2 і 3). 
За показниками обсягу талії не було виявлено до-
стовірних відмінностей як між визначеними класте-
рами, так і між визначеними підгрупами пацієнта-
ми з НАЖХП та ГХ та групою ізольованої НАЖХП. 
Також не було визначено достовірних різниць між 
кластерами за вмістом IL-1β, однак у кластері 1 
рівень прозапального цитокіна був достовірно ви-
щим, ніж у групі з ізольованою НАЖХП. Також спо-
стерігались достовірні відмінності між усіма пара-
метрами у кластерах пацієнтів з НАЖХП та ГХ та 
контрольними значеннями (табл. 2).

Обговорення отриманих результатів. За до-
помогою кластерного аналізу групи пацієнтів були 
поділені на три кластери, які значимо різнились між 
собою за показниками вираженості артеріальної 
гіпертензії, антропометричними ознаками абдомі-
нального ожиріння, вмістом печінкових трансамі-
наз, прозапальних та протизапальних біомаркерів, 
ознаками гепатомегалії на УЗД та показниками 
жорсткості печінкової паренхіми. 

Низьку активність печінкових трансаміназ і ви-
сокий вміст калістатину та IL-10, а також відносно 
невеликі розміри печінки за даними УЗД, ймовір-
но, можна вважати ознаками незначних фібротич-
них змін печінки (кластер 3), у той час як суттєве 
збільшення артеріального тиску, активності АЛТ та 
АСТ, зниження активності протизапальних біомар-
керів та значне збільшення печінки за даними УЗД 
можна розглядати як основні маркери вираженого 
печінкового фіброзу (кластер 2). Також звертав на 
себе увагу факт, що навіть за умови відносно низь-
ких рівнів САТ та ДАТ та помірної лабораторної 
активності стеатогепатиту зниження вмісту проти-
запальних біомаркерів (калістатин, IL-10) та збіль-
шення розмірів печінки свідчили про посилення 
процесів фіброзування в печінці пацієнтів з комор-
бідністю НАЖХП та ГХ (кластер 1).

Отримані результати співпадають з думкою 
авторів про те, що САТ та ДАТ є незалежними 
факторами ризику прогресування НАЖХП [13; 
14]. Важливу роль печінкових трансаміназ у ви-
значенні фіброзу печінки підтверджують резуль-
тати численних робіт про взаємозв’язок між АЛТ, 
АСТ та їх співвідношення (АСТ/АЛТ) та ступенем 
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вираженості змін печінкової паренхіми у пацієнтів 
з НАЖХП [14; 15; 16]. 

Відсутність достовірної різниці між кластера-
ми за показниками ОТ та рівнем IL-1β може свідчи-
ти про важливість визначення додаткового впливу 
інших показників на перебіг НАЖХП на тлі ГХ при 
аналізі характеристик даної категорії пацієнтів. Лі-
тературні дані свідчать про більш важливу клінічну 
роль показника співвідношення ОТ до зросту у па-
цієнтів з НАЖХП [17], однак ізольовані результати 
виміру ОТ вважаються предикторами змін моделей 
харчування та розвитку ускладнень у даної катего-
рії пацієнтів [18; 19]. Клінічне значення результатів 
виміру товщини часток печінки у пацієнтів з неал-
когольним стеатогепатитом також підтверджують 
інші дослідники, що свідчить про правильний під-
бір параметрів для кластерного аналізу [20; 21]. 

Під час подібного кластерного розподілу па-
цієнтів з НАЖХП та ГХ Babak O. et al. також ви-
значили важливий вплив маркерів абдомінального 
ожиріння та рівнів артеріального тиску на класте-
ризацію даної категорії пацієнтів. Однак увага до-
слідників була зосереджена на ранжуванні випад-
ків за виразністю жирових змін печінкової паренхі-
ми і не враховувала ознаки фіброзування. Також 
у цьому дослідженні були враховані такі важливі 
параметри, як дотримання пацієнтами з НАЖХП 
та ГХ дієтичних рекомендацій та споживання ними 

алкоголевмісних напоїв, що може слугувати додат-
ковими факторами ризику прогресування жирового 
стеатозу та фіброзу печінки, і їх урахування може 
бути перспективою подальших досліджень [22]. 

Висновки. Обстежена в даній роботі група 
пацієнтів з НАЖБП і ГХ є неоднорідною за рядом 
аналізованих клінічних, лабораторних та інстру-
ментальних параметрів. Кластеризація результа-
тів обстеження пацієнтів демонструє статистично 
значущий розподіл груп відповідно до тяжкості фі-
брозу печінки. Основними маркерами виражено-
го печінкового фіброзу можна вважати підвищені 
рівні артеріального тиску, збільшення АЛТ та АСТ, 
зниження активності протизапальних біомаркерів 
(калістатин, IL-10) та ознаки гепатомегалії за дани-
ми УЗД. Кластерний розподіл пацієнтів з НАЖХП 
та ГХ відкриває перспективи в розробці нових ін-
тегральних методів оцінки тяжкості змін печінкової 
паренхіми, прогнозу перебігу та результату комор-
бідності НАЖХП та ГХ, а також вибору найбільш 
ефективної тактики ведення даної категорії паці-
єнтів.

Перспективи подальших досліджень. Век-
тором подальших досліджень може бути визна-
чення додаткових факторів для аналізу зазначеної 
категорії пацієнтів для більш точного визначення 
ризику розвитку та прогресування фіброзу печінки 
за умови коморбідності НАЖХП та ГХ.

Таблиця 2 – Достовірність різниці показників між кластерами пацієнтів з НАЖХП та ГХ та іншими групами за 
U-критерієм Манна-Уітні, p

Параметр
Достовірність різниці за U-критерієм Манна-Уітні, p

p1-2 p1-3 p2-3 p1-4 p2-4 p3-4 p1-5 p2-5 p3-5

САТ 0,000 0,018 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
ДАТ 0,001 0,016 0,001 0,000 0,000 0,000 0,035 0,000 0,000
ОТ 0,425 0,315 0,833 0,816 0,327 0,249 0,000 0,000 0,000

АЛТ 0,000 0,082 0,000 0,000 0,000 0,003 0,000 0,000 0,000
АСТ 0,000 0,084 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
КС 0,518 0,020 0,031 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000

IL-1β 0,630 0,117 0,095 0,041 0,056 0,804 0,000 0,000 0,000
IL-10 0,945 0,002 0,105 0,000 0,014 0,191 0,000 0,000 0,000
ТПЧ 0,741 0,000 0,001 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,000
ТЛЧ 0,131 0,000 0,000 0,000 0,000 0,020 0,000 0,000 0,000
ТХЧ 0,138 0,000 0,000 0,000 0,000 0,027 0,000 0,000 0,000

E 0,394 0,005 0,003 0,000 0,000 0,154 0,000 0,000 0,000

Примітки: p < 0,05 – різниця є статистично достовірною між групами; р1-2 – різниця між 1 та 2 кластерами пацієнтів 
з НАЖХП та ГХ; р1-3 – різниця між 1 та 3 кластерами пацієнтів з НАЖХП та ГХ; р2-3 – різниця між 2 та 3 кластерами 
пацієнтів з НАЖХП та ГХ; р1-4, р2-4, р3-4, – різниця між відповідними кластерами пацієнтів з НАЖХП та ГХ та групою 
пацієнтів з ізольованою НАЖХП; р1-5, р2-5, р3-5, – різниця між відповідними кластерами пацієнтів з НАЖХП та ГХ та 
групою контролю.
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УДК 616.36-003.826-078:616.12-008.331.1
КЛАсТЕРНЫЙ АНАЛИЗ КАК МЕТОД ОЦЕНКИ ТЯЖЕсТИ НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ У ПАЦИЕНТОВ с ГИПЕРТОНИЧЕсКОЙ БОЛЕЗНЬЮ 
Рождественская А. А., Железнякова Н. М.
Резюме. Целью исследования было определение возможностей кластерного анализа как метода 

оценки тяжести неалкогольной жировой болезни печени при условии ее коморбидности с гипертониче-
ской болезнью. 

Материал и методы. В кластерный анализ были включены 63 пациента с неалкогольным стеато-
гепатитом и гипертонической болезнью, в качестве группы сравнения были обследованы 62 пациента 
с изолированным неалкогольным стеатогепатитом, а для контрольных результатов – 20 практически 
здоровых лиц. Всем пациентам был измерен объем талии, определено систолическое и диастоличе-
ское артериальное давление, проведены лабораторные исследования, иммуноферментным методом 
(ELISA) определены плазматические уровни каллистатина, интерлейкина-1β (IL-1β) и интерлейкина-10 
(IL-10). Для измерения толщины правой, левой и хвостатой долей печени проведено ультразвуковое ис-
следование органов брюшной полости, а для определения фибротических изменений печени – двумер-
ная сдвиговолновая эластометрия с расчетом показателя жесткости печеночной паренхимы (E, кПа). 
Кластерный анализ проводили с помощью иерархического метода и алгоритма k-средних с предвари-
тельной стандартизацией данных. 

Результаты. По результатам кластеризации было выделено 3 подгруппы пациентов с неалкоголь-
ной жировой болезнью печени и гипертонической болезнью. Кластер 1 отличался низкими показате-
лями систолического и диастолического артериального давления, небольшим объемом талии, невы-
сокими уровнями аланинаминотрансферазы (АЛТ) и аспартатаминотрансферазы (АСТ), средним со-
держанием IL-1β, низкой активностью каллистатина и IL-10, признаками гепатомегалии и повышенной 
жесткостью печеночной паренхимы. К кластеру 2 были отнесены пациенты с высоким систолическим 
и диастолическим артериальным давлением, средним объемом талии, высокими уровнями АЛТ, АСТ и 
IL-1β, низкой активностью каллистатина и IL-10, наиболее выразительными признаками гепатомегалии 
на УЗИ и худшими результатами эластометрии печени. Кластер 3 отличался средним систолическим и 
диастолическим артериальным давлением, минимальным содержанием АЛТ, АСТ и IL-1β, высокими 
уровнями каллистатина и IL-10, минимальными признаками гепатомегалии и низкими значениями жест-
кости печеночной паренхимы. Кластеры достоверно отличались от группы контроля по всем признакам, 
от группы с изолированной неалкогольной жировой болезнью печени – по всем параметрам, кроме 
объема талии и IL-1β, а между собой варьировали не менее, чем по 4 признакам, а как максимум – по 
9 индикаторам. 

Выводы. Основными маркерами выраженного печеночного фиброза у пациентов с неалкогольной 
жировой болезни печени и гипертонической болезнью можно считать повышенные уровни систоличе-
ского и диастолического артериального давления, увеличение АЛТ и АСТ, снижение активности калли-
статина и IL-10 и признаки гепатомегалии по данным УЗИ.

Ключевые слова: неалкогольная жировая болезнь печени, неалкогольный стеатогепатит, гиперто-
ническая болезнь, кластерный анализ, маркеры фиброза печени.

UDC 616.36-003.826-078:616.12-008.331.1
Cluster Analysis as a Method of Assessing the Severity of Non-Alcoholic Fatty Liver Disease 

in Patients with Hypertension
Rozhdestvenska A. O., Zhelezniakova N. M.
Abstract. The purpose of the study was to determine the possibilities of cluster analysis as a method for 

assessing the severity of Non-alcoholic fatty liver disease in its comorbidity with hypertension.
Materials and methods. In the study, we examined 63 patients with non-alcoholic steatohepatitis and 

hypertension, 62 patients with isolated non-alcoholic steatohepatitis and 20 healthy individuals as a control 
group. All patients underwent anthropometric examinations, including determination of waist circumference, 
measuring systolic and diastolic blood pressure, performing routine laboratory tests, revealing plasma levels of 
kallistatin, interleukin-1β and interleukin-10 by enzyme-linked immunosorbent assay. Abdominal ultrasonogra-
phy was performed to determine the thickness of the right, left and caudal lobes of the liver, and 2-dimensional 
shear wave elastography with calculating the liver parenchyma stiffness (E, kPa) was performed to determine 
the fibrotic changes of the liver. Cluster analysis was performed in the program “STATISTICA 8.0.” using a 
hierarchical method and k-means algorithm with pre-standardized data.

Results and discussion. According to the results of clustering, 3 subgroups of patients with non-alcoholic 
fatty liver disease and hypertension were identified. Cluster 1 was characterized by low systolic and diastolic 
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blood pressure, waist circumference, low levels of alanine aminotransferase and aspartate aminotransferase, 
moderate interleukin-1β levels, low activity of kallistatin and interleukin-10, ultrasound signs of hepatomegaly 
and increased liver parenchyma stiffness. Cluster 2 included patients with the highest systolic and diastolic 
blood pressure, moderate waist circumference, highest alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase 
and interleukin-1β levels, low activity of kallistatin and interleukin-10, the most pronounced ultrasound hepato-
megaly signs and the worst liver elastography results. Cluster 3 was characterized by moderate systolic and 
diastolic blood, minimum alanine aminotransferase, aspartate aminotransferase and interleukin-1β content, 
highest kallistatin and interleukin-10 levels, minimum thickness of liver lobes and lowest liver parenchymal 
stiffness. Clusters differed significantly from the control group in all parameters, and from the isolated non-al-
coholic fatty liver disease group, significant differences were found in all characteristics except waist circum-
ference and interleukin-1β levels. The clusters varied in at least 4 parameters, and the maximum dissimilarity 
was found between clusters 2 and 3, which differed by 9 indicators.

Conclusion. Thus, the clustering of examination results of the patients with non-alcoholic fatty liver dis-
ease and hypertension showed a statistically significant distribution of groups according to the severity of liver 
fibrosis. The elevated systolic and diastolic blood pressure, increased alanine aminotransferase and aspartate 
aminotransferase, decreased activity of kallistatin and interleukin-10 and signs of hepatomegaly according to 
ultrasound data could be considered as markers of severe liver fibrosis. The cluster distribution of patients 
with non-alcoholic fatty liver disease and hypertension opens prospects for the development of new integrated 
methods in assessment of liver parenchyma changes severity in patients with this comorbidity.

Keywords: non-alcoholic fatty liver disease, non-alcoholic steatohepatitis, hypertension, cluster analysis, 
liver fibrosis markers.
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Храмцов Д. М.1,2, Ворохта Ю. М.1,2,3, Сазонов В. Ю.2, 
Грищенко Г. В.1, Котов С. А.2

ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНКИ ФУНКЦІЇ ВЕРХНЬОЇ КІНЦІВКИ  
У ХВОРИХ щО ПЕРЕНЕСЛИ ІНСУЛЬТ:  

ПРОГНОСТИЧНА РОЛЬ ЕКСТЕНЗІЇ ПАЛЬЦІВ КИСТІ
1 Чорноморський національний університет імені Петра Могили, Миколаїв, Україна

2 МЦ «Експерт Хелс», Одеса, Україна
3 Одеський міжнародний медичний університет, Одеса, Україна

Метою дослідження було визначення про-
гностичної ролі екстензії пальців кисті та оцінки 
функції верхньої кінцівки у хворих що перенесли 
інсульт.

Матеріал та методи. Дослідження виконане 
на базі МЦ «Експерт Хелс» та клінічних підрозді-
лів ЧМНУ ім. П. Могили впродовж 2020-2021 рр. 
Обстежено 89 пацієнтів, що перенесли гостре по-
рушення мозкового кровообігу за ішемічним типом 
з парезом верхньої кінцівки. Всі хворі були обсте-
жені у відповідності до чинних клінічних протоколів 
через 3 та 6 місяців після перенесеного гострого 
порушення мозкового кровообігу. Додатково паці-
єнтам проводили стандартний тест дослідження 
функції руки - Action Research Arm Test (ARAT), а 
також розширений тест – ARAT+у власній модифі-
кації (IsoTren LTD).

Результати. При оцінці функціонального ста-
ну пацієнтів середні значення за BI склали 65,4±1,4 
балів, що відповідало за mRS 2,7±0,3 балів. 

Основні труднощі спостерігалися щодо таких 
навичок як писання (d170), використання засобів 
комунікації (стаціонарним та мобільним телефо-
ном, комп’ютером, гаджетами – d360), рухів тонкої 
моторики (d440), приготування їжі (d630), прийо-
му їжі (d550), вмивання (d510), особистої гігієни 
(d520) та користування туалетом (d530), тощо. При 
оцінюванні за стандартним тестом ARAT через 3 
місяці після інсульту середній бал склав 39,9±1,5, 
за субтестом EFAT – 8,3±0,4 балів, що відповідає 
загальній оцінці за ARAT+48,1±1,4 балів. Через 6 
місяців оцінка за ARAT через 3 місяці після інсуль-
ту середній бал склав 43,4±1,2 балів (D=+8,8%), 
за субтестом EFAT – 9,9±0,4 балів (D=+19,3%), 
що відповідає загальній оцінці за ARAT+53,2±1,3 
балів(D=+10,6%)

Висновки. Розроблений оригінальний тест 
оцінки функції екстензорів має специфічність 
95,6% при чутливості 98,5% (J=0,95). Така оцін-
ка відповідає LR+=24,75, що дозволяє оцінювати 
прогностичну цінність екстензії пальців як дуже 
високу. При оцінці внутрішньої узгодженості стан-
дартного тесту ARAT та ARAT+встановлено, що 
aКронбаха = 0,87, що свідчить про високий ступінь 
узгодженості тестів.

Доцільне застосування тесту оцінки функції 
екстензорів разом із стандартним тестом ARAT 
(модифікований тест ARAT+). 

Ключові слова: функціональне відновлення, 
діагностика, верхня кінцівка, гостре порушення 
мозкового кровообігу

Вступ. Одним за найбільш важливих предик-
торів успішного реабілітаційного процесу є швид-
кість відновлення порушень моторної функції верх-
ньої кінцівки [1-3]. Якщо коркові зони, які контролю-
ють рухи у нижній кінцівці, кровопостачаються як 
з басейну середньої мозкової артерії, так й з ба-
сейну передньої мозкової артерії, то моторна кора, 
відповідальна за рухи верхньої кінцівки має лише 
одне джерело кровопостачання [4]. Таким чином, 
прогностична значущість оцінки функції верхньої 
кінцівки у хворих, що перенесли гостре порушення 
мозкового кровообігу (ГПМК), зростає.

За даними Копенгагенського дослідження ін-
сульту поширеність слабкості верхніх кінцівок при 
гострому інсульті становить приблизно 70% [5]. По-
дібні дані одержані й іншими авторами [6, 7]. З впро-
вадженням у практику системного тромболізису та 
інтервенційних технологій реваскуляризації часто-
та виявлення постінсультного моторного дефіциту 
з боку верхньої кінцівки дещо знизилася [8, 9].

Поряд із складнощами оцінки поширеності по-
стінсультних парезів верхньої кінцівки, певні мето-
дологічні труднощі пов’язані із кількісною оцінкою 
моторного дефіциту [1, 2, 10-12]. Важливість тес-
тування функцій верхньої кінцівки є беззапере-
чною, адже воно є невід’ємною частиною клінічно-
го моніторингу. Серед інструментів оцінки функції 
верхньої кінцівки використовуються такі методи, 
як SAFE, FMA-UE, ARAT, QuickDASH, FOT, JTHFT, 
MFT, MCA, MESUE, MSS, RLAFT-HUE, RMA, 
SMES, SIAS, STREAM, SHFT, SULCS, UMAQ, 
UEFT, WMFT [10-12]. Всі вони переважно оцінюють 
флексорну функцію верхньої кінцівки.

Nakayama et al. (1994) повідомляли, що для 
пацієнтів з інсультом з вираженим парезом рук з 
малою або відсутністю активності рух під час госпі-
талізації характерні наступні закономірності: у 14% 
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повністю відновлюється моторна функція, а у 30% - 
відбувається часткове відновлення [13]. Kwakkel 
et al. (2003) повідомили, що через 6 місяців 11,6% 
пацієнтів досягли повної функціональності віднов-
лення, тоді як 38% мали певну дисфункцію [14].

Потенційні провісники відновлення верхніх 
кінцівок включають активне розгинання пальців 
і відведення плеча. Виявлено, що активне розги-
нання пальців є сильним провісником коротко-, се-
редньо- та довгострокових постінсультних нападів 
відновлення (Smania et al. 2007) [15]. Мінімальне 
відведення плеча і верхній моторний контроль па-
ретичної кінцівки на початку реабілітації свідчать 
про добрі шанси відновити функції кінцівки, тоді 
як пацієнти без контролю проксимальних відділів 
руки мають поганий прогноз відновлення функції 
(Houwink et al. 2013) [16].

Дослідження EPOS показало, що пацієнти з 
деяким розгинанням пальців і відведенням плеча 
на другий день після початку інсульту мали 98% 
ймовірність досягти певного відновлення функцій 
через 6 місяців; на відміну від 25% серед тих, у 
кого довільний контроль над рухами було втраче-
но. Крім того, 60% пацієнтів з розгинанням пальців 
протягом 72 годин мали повне відновлення функ-
ції проксимальних відділів кінцівки через 6 місяців. 
(Nijland et al. 2010) [17].

Таким чином, збереження розгинання пальців 
кисті є важливим предиктором функціонального 
відновлення [18]. На жаль існуючі методи оцінки 
моторної функції руки не дозволяють повноцінно 
кількісно оцінити функцію екстензорів пальців кис-
ті у хворих, які перенесли гостре порушення моз-
кового кровообігу.

Метою дослідження було визначення про-
гностичної ролі екстензії пальців кисті та оцінки 
функції верхньої кінцівки у хворих що перенесли 
інсульт

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження виконане на базі МЦ «Експерт Хелс» та 
клінічних підрозділів ЧМНУ ім. П. Могили впродовж 
2020-2021 рр. Обстежено 89 пацієнтів, що перене-
сли ГПМК за ішемічним типом з парезом верхньої 
кінцівки. 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Всі хворі були обстежені у відповідности до 
чинних клінічних протоколів через 3 та 6 місяців 
після перенесеного ГПМК із визначенням функціо-
нального статуса за Бартел (ВІ) та модифікованою 
шкалою Ренкіна (mRS). Наявні функціональні по-
рушення кодували відповідно до Міжнародної кла-
сифікації функціонування [19].

Додатково пацієнтам проводили стандартний 
тест дослідження функції руки - Action Research 
Arm Test (ARAT) [10], а також розширений тест – 
ARAT+у власній модифікації (IsoTren LTD).

ARAT складається з 19 пунктів, які відображають 
координацію, спритність і функціонування руки. 
Тест має чотири підшкали (захват, стиснення, 
защип і грубі рухи), які розташовуються в порядку 
зменшення складності, спочатку вивчається більш 
складне завдання, а потім - менш складне. Вико-
нання завдань оцінюється за 4-бальною шкалою, 
починаючи від 0 (рух відсутній) до 3 (рух викону-
ється нормально).

3 – рух виконується нормально
2 – тест виконується, але з труднощами або 

вимагає більше часу
1 – тест виконується частково.
Для оцінки використовується правило Лайла: 

якщо пацієнт виконав перший (найскладніший) 
тест в серії, то може отримати 3 бали для всіх на-
ступних однотипних завдань. Однак якщо пацієнт 
набирає менше 3 балів, він виконує всі наступні 
тести. Якщо пацієнт не може виконати перший 
тест із серії (0 балів), все наступні тести серії оці-
нюються в 0 балів.

Для виконання тесту використовуються 
дерев’яні блоки різного розміру, крикетний м’яч, 
точильний камінь, металеві трубки, шайба і болт, 
2 склянки, шматок мармуру або іншого гладенько-
го матеріалу, кулькові підшипники, бляшана криш-
ка, стілець і стіл.

Повний комплект ARAT складається з:
1. Спеціально розроблений стіл 92x45x83 см 

заввишки, з полицею 93x10 см, розташо-
ваний на 37 см вище основної поверхні 
столу (Lyle, 1981; Hsueh et al., 2002a) [цит. 
за 10].

2. Стілець зі спинкою і без підлокітників, який 
слід розмістити на 44 см вище рівня під-
логи.

3. Дерев’яні бруски 2,5, 5, 7,5 та 10 см³ 
4. М’яч для крикету діаметром 7,5 см 
5. Дві трубки з легкого металевого сплаву: 

одна діаметром 2,25 см і довжиною 11,5 см, 
друга діаметром 1,0 см і довжиною 16 см.

6. Шайба і болт, який представляє собою тип 
гладенького гвинта з якорем.

7. Дві склянки 
8. Мармуровий брусок з перетином 1,5 см.
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9. Кульковий підшипник діаметром 6 мм.
10. Секундомір
11. Папір і олівець для оцінювача.
Методика виконання тесту є наступною. Паці-

єнт сидить на стільці з міцною спинкою і без підло-
кітників. Голова повинна знаходитися в нейтраль-
ному положенні, ступні стикаються з підлогою. 
Таку поставу тіла необхідно підтримувати протя-
гом усього періоду випробувань, при цьому тулуб 
контактує зі спинкою стільця. Зворотній зв’язок на-
дається в міру необхідності для запобігання спроб 
встати, зміститися в сторону або нахилитися впе-
ред.

Щоб гарантувати, що тестові завдання ви-
конуються в односторонньому порядку, і щоб не-
тестова рука залишалася видимою протягом всієї 
оцінки, пацієнта просять тримати руки на столі. Ви-
нятки з цього правила стосуються завдань, що від-
носяться до категорії грубого руху, які вимагають, 
щоб суб’єкт почав двосторонню пронацію перед-
пліччя і кисті, що лежать початково на колінах.

Потім лікар надає вказівкою суб’єкту для ви-
конання завдань в рамках підшкал захоплення, 
стиснення, защипа і грубого руху, при цьому оці-
нюючи стан пацієнта на основі їх виконання кож-
ного завдання. Лікар або особа, якій доручено 
проведення тесту, виконує вказівки, представлені 
на оціночному листі, коли інструктує суб’єкта при 
необхідному завданні.

Для виконання завдань із захватом (6 пред-
метів) випробовуваному доручають підняти мате-
ріали для тестування з поверхні столу на полицю, 
розташовану на 37 см над початковою точкою. 
Для задач, пов’язаних із стисненням (4 елементи), 
хворий захватує матеріали для тестування і пере-
міщує їх з одного боку столу до іншого. Завдання 
з защипом (6 предметів) вимагають від суб’єкта 
виконання подібних рухів, але із застосуванням 
більш тонкого моторного руху - защипа пальцями. 
Завдання на грубі рухи (3 пункти) вимагають, щоб 
пацієнт перемістив тестовану руку в різні положен-
ня, в тому числі на голову, на потилицю або на під-
боріддя (прикрити рот).

Оцінки ARAT можуть коливатися в межах 
0-57 балів, максимальний бал - 57 - вказує на най-
кращу ефективність моторної функції. Оцінки мен-
ше 10 балів, між 10-56 і 57 балами співвідносяться 
з поганим, помірним і гарним функціональним від-
новленням відповідно. 

До тесту ARAT+включено додатковий субтест, 
в якому оцінюють екстензію пальців. Оцінка суб-
тесту (тест оцінки функції екстензорів (ТОФЕ або 
EFAT (Extensors’ Function Assessment Test) може 
оцінюватися як окремо, так й разом з оцінкою за 
стандартним ARAT тестом. Він виконується у два 
етапи. 

Перший етап: Випрямлення пальців: вихід-
не положення: передпліччя фіксоване на столі, 
пальці зігнуті в проксимальних фалангах. Пацієнт 
повинен розігнути пальці долаючи силу тяжіння. 
При позитивному результаті тесту пацієнт отримує 
2 бали. При сумнівному результаті пацієнт одер-
жує 1 бал, а при негативному -0 балів

Другий етап: Гоніометричні тести виконують-
ся на спеціальному планшеті з гумовою підставою 
на якому закріплюється бланк тесту, зворотний 
бік якого містить таблицю оцінки класичного тесту 
ARAT, а лицьова є градуйованим транспортиром 
з відліком в обидві сторони від вертикальної лінії 
прийнятої за 0°. Ціна поділки - 5 °

Тест перший: гоніометрична оцінка розгинан-
ня мізинця, 4 і 5 пальців, 3,4 і 5 пальців, 2-5 паль-
ців. Більше 10 ° - 2 бали, до 10 ° - 1 бал, немає 
відведення - 0 °. Початкове положення кисті при 
фіксованому на столі передпліччя - супінація до 90 
° від площини стола (табл. 1). 

Таблиця 1 - Оцінка розгинання пальців
Рухова  

активність
5-й  

палець
4, 5-й  

палець
3, 4, 5  
пальці

2-5 
пальці

Немає рухів 0 0 0 0
До 10° 1 1 1 1
Більше 10° 2 2 2 2

Тест другий: відведення і протиставлення ве-
ликого пальця. Початкове положення при фіксова-
ному на столі передпліччя: долонею плазом. Біль-
ше 10 ° - 2 бали, до 10 ° - 1 бал, немає відведення - 
0 ° (рис. 1)

Таким чином, при виконанні всіх завдань до-
даткового субтесту пацієнт одержує 12 балів. 

Статистична обробка проводилася методами 
дисперсійного та кореляційного аналізу з викорис-
танням програмного забезпечення Statisica 13.0 
(TIBCO, США) [20].

Рис. 1 – Проведення тесту екстензії пальців
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Результати дослідження. У структурі обсте-
жених переважали чоловіки – 48 (53,9%) осіб. Се-
редній вік склав 61,2±1,4 років, середня оцінка за 
шкалою NIHSS на момент виписки - 6,5±0,7 балів. 
Пацієнти зверталися до МЦ впродовж 20-90 днів 
після дебюту ГПМК. Всі хворі були амбулаторні 
на момент включення у дослідження. За локалі-
зацією переважали парціальні інфаркти в басейні 
внутрішньої сонної артерії (PACI) – 72 випадки або 
80,9%. У значної частини хворих відзначалися ла-
кунарні інфаркти (LACI) – 17 (29,1%). Парез домі-
нуючої верхньої кінцівки відзначався у 63 (70,8%) 
хворих, недомінуючої – у 26 (29,2%).

При оцінці функціонального стану пацієнтів 
середні значення за BI склали 65,4±1,4 балів, що 
відповідало за mRS 2,7±0,3 балів. Таким чином, 
для більшості хворих основні трудноші складала 
саме дисфункція верхньої кінцівки. Основні труд-
нощі спостерігалися щодо таких навичок як писан-
ня (d170), використання засобів комунікації (стаці-
онарним та мобільним телефоном, комп’ютером, 
гаджетами – d360), рухів тонкої моторики (d440), 
приготування їжі (d630), прийому їжі (d550), вми-
вання (d510), особистої гігієни (d520) та користу-
вання туалетом (d530), тощо.

При оцінюванні за стандартним тестом ARAT 
через 3 місяці після інсульту середній бал склав 
39,9±1,5, за субтестом EFAT – 8,3±0,4 балів, що 
відповідає загальній оцінці за ARAT+48,1±1,4 ба-
лів. Через 6 місяців оцінка за ARAT через 3 міся-
ці після інсульту середній бал склав 43,4±1,2 ба-
лів (D=+8,8%), за субтестом EFAT – 9,9±0,4 балів 
(D=+19,3%), що відповідає загальній оцінці за 
ARAT+53,2±1,3 балів (D=+10,6%) (рис. 2).

Рис. 2 – Динаміка відновлення функції верхньої  
кінцівки

Таким чином, найбільш приріст показників ха-
рактерний для субтесту EFAT, який оцінює функ-
цію випрямлення пальців кисті. Ми вважаємо цю 
обставину вельми обнадійливою щодо відновлен-
ня функції верхньої кінцівки в цілому. Дійсно при 
подальшому аналізі діагностичної цінності EFAT 
встановлено, шо його специфічність складає 

95,6% при чутливості 98,5% (J=0,95). Така оцін-
ка відповідає LR+=24,75, що дозволяє оцінювати 
прогностичну цінність як дуже високу.

Кореляційний аналіз показав, що результати 
субтесту EFAT та ARAT значущо корелюють між 
собою (r=0,72 p<0,01).

При оцінці внутрішньої узгодженості стандарт-
ного тесту ARAT та ARAT+встановлено, що a Крон-
баха дорівнювала 0,87, що свідчить про високий 
ступінь узгодженості тестів.

Обговорення отриманих результатів. Від 
часу, коли пацієнт з інсультом потрапляє до від-
ділення невідкладної допомоги, та до того, як він 
знову повернеться додому, він може перебувати 
у різних медичних закладах, як стаціонарних так 
й амбулаторних. Документування процесу від-
новлення у таких умовах має бути якомога більш 
ретельним, при чому при виборі шкал та оцінок 
cлід віддавати найбільш універсальним, які вра-
ховують всі окремі патерни функціонального від-
новлення. Запропонований інструмент оцінки екс-
тензорної функції верхньої кінцівки доповнює вже 
існуючі стандартні шкали та дає змогу більш точно 
моніторувати процес відновлення. 

У консенсусному документі щодо загальних 
рекомендацій щодо оцінки ефективності реабі-
літації після перенесеного інсульту було зробле-
но висновок, що надмірна кількість інструментів 
оцінки є недоречною [1]. Термін «відновлення», 
який зазвичай використовується як синонім 
«відновлення рухової функції», повинен описувати 
регрес неврологічного дефіциту та реституцію [1, 
2, 19]. При цьому слід чітко диференціювати від-
мінності між відновленням та компенсацією рухо-
вох функції. Така диференціація потенційно може 
бути досягнута шляхом поєднання кінематичних 
показників та клінічних оцінок [3, 12, 19]. Однак 
кінематичні методи є ресурсомісткими, дороги-
ми і часто недоступними в клінічній реальності. 
Тому вдосконалення існуючих інструментів оцінки 
функції верхньої кінцівки у хворих що перенесли 
інсульт, має шляхом залучення додаткових субтес-
тів, спрямованих на оцінку прогностично значущих 
аспектів рухової діяльності, до яких належить на-
самперед екстензорна функція.

Реабілітація тісно пов’язана з одужанням та 
компенсацією. Він визначається як «процес актив-
них змін, за допомогою яких інвалід набуває зна-
ння та навички, необхідні для оптимальної фізич-
ної, психологічної та соціальної функції» [1, 3, 19]. 
Реабілітація може включати поліпшення функцій 
організму, що виходить за межі початкових (пере-
дінсультних) можливостей, явище, яке спостері-
гається особливо в більш пізні періоди часу після 
інсульту. Рекомендовані терміни збору даних були 
виведені з біологічних процесів після інсульту та 
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складають п’ять часових вікон відновлення [12]. 
До них належать надгостра стадія (0–24 години), 
гостра стадія (1–7 днів після інсульту), рання підго-
стра стадія (від 7 днів до 3 місяців після інсульту), 
пізня підгостра стадія (3–6 місяців після інсульту), 
та хронічна стадія для всіх періодів часу, що пере-
вищують 6 місяців [5]. 

Початкові місяці після інсульту піддаються 
множинним біологічним процесам і, таким чином, 
описуються трьома різними часовими вікнами. 
Гетерогенність даних під час набору первинного 
дослідження (тривалість часу від початку інсуль-
ту) окремих досліджень може істотно вплинути на 
його прогностичну точність [20]. Вікно відновлен-
ня також перевищує визначені раніше межі, що 
ще більше посилює необхідність функціональних 
вимірювань [1, 10-12]. Значний основний набір ви-
мірювань, спрямованих на відновлення функцій 
кисті та руки, повинен представляти всі стадії, від 
гострої до хронічної, тим більше що відновлення 
функцій верхніх кінцівок має вирішальне значення 
практично для всіх видів повсякденного життя.

Висновки
1. При оцінці функціонального стану па-

цієнтів середні значення за BI склали 
65,4±1,4 балів, що відповідало за mRS 
2,7±0,3 балів. 

2. Для більшості хворих основні трудноші 
складала саме дисфункція верхньої кінців-
ки. Основні труднощі спостерігалися щодо 
таких навичок як писання (d170), викорис-
тання засобів комунікації (стаціонарним 
та мобільним телефоном, комп’ютером, 

гаджетами – d360), рухів тонкої моторики 
(d440), приготування їжі (d630), прийо-
му їжі (d550), вмивання (d510), особистої 
гігієни (d520) та користування туалетом 
(d530), тощо.

3. При оцінюванні за стандартним тестом 
ARAT через 3 місяці після інсульту се-
редній бал склав 39,9±1,5, за субтестом 
EFAT – 8,3±0,4 балів, що відповідає загаль-
ній оцінці за ARAT+48,1±1,4 балів. Через 6 
місяців оцінка за ARAT через 3 місяці після 
інсульту середній бал склав 43,4±1,2 балів 
(D=+8,8%), за субтестом EFAT – 9,9±0,4 
балів (D=+19,3%), що відповідає загальній 
оцінці за ARAT+53,2±1,3 балів (D=+10,6%)

4. Розроблений оригінальний тест оцінки 
функції екстензорів має специфічність 
складає 95,6% при чутливості 98,5% 
(J=0,95). Така оцінка відповідає LR+=24,75, 
що дозволяє оцінювати прогностичну цін-
ність екстензії пальців як дуже високу.

5. Доцільне застосування тесту оцінки функ-
ції екстензорів разом із стандартним тестом 
ARAT (модифікований тест ARAT+). При 
оцінці внутрішньої узгодженості стандарт-
ного тесту ARAT та ARAT+встановлено, 
що aКронбаха = 0,87, що свідчить про високий 
ступінь узгодженості тестів.

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані із подальшою валідацією розроблених 
інструментів оцінки функції верхньої кінцівки у хво-
рих що перенесли інсульт, у різномовних середо-
вищах.
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УДК 615.82.1:615.825.6
ИНсТРУМЕНТЫ ОЦЕНКИ ФУНКЦИИ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОсТИ У БОЛЬНЫХ
ПЕРЕНЕсшИХ ИНсУЛЬТ: ПРОГНОсТИЧЕсКАЯ РОЛЬ ЭКсТЕНЗИИ ПАЛЬЦЕВ
Храмцов Д. М., Ворохта Ю., Сазонов В. Ю., Грищенко Г. В., Котов С. А.
Резюме. Целью исследования было определение прогностической роли экстензии пальцев кисти и 

оценки функции верхней конечности у больных перенесших инсульт.
Объект и методы. Исследование выполнено на базе МЦ «Эксперт Хелс» и клинических подра-

зделений ЧМНУ им. П. Могилы в течение 2020-2021 гг. Обследовано 89 пациентов, перенесших острое 
нарушение мозгового кровообращения по ишемическому типу с парезом верхней конечности. Все боль-
ные были обследованы в соответствии с действующим клинических протоколов через 3 и 6 месяцев 
после перенесенного острого нарушения мозгового кровообращения. Дополнительно пациентам прово-
дили стандартный тест исследования функции руки - Action Research Arm Test (ARAT), а также расши-
ренный тест - ARAT +в собственной модификации (IsoTren LTD).

Результаты. При оценке функционального состояния пациентов средние значения по BI состави-
ли 65,4±1,4 баллов, что соответствовали по mRS 2,7±0,3 баллам. Основные трудности наблюдались в 
отношении таких навыков как письмо (d170), использование средств коммуникации (стационарным и 
мобильным телефоном, компьютером, гаджетами - d360), движений тонкой моторики (d440), приготов-
ление пищи (d630), приема пищи (d550), умывания (d510 ), личной гигиены (d520) и пользования туа-
летом (d530) и тому подобное. При оценке по стандартному тесту ARAT через 3 месяца после инсульта 
средний балл составил 39,9±1,5, по субтестом EFAT - 8,3±0,4 баллов, что соответствует общей оценке 
по ARAT +48,1±1,4 баллов. Через 6 месяцев оценка по ARAT через 3 месяца после инсульта средний 
балл составил 43,4±1,2 баллов (D = +8,8%), за субтестом EFAT - 9,9±0,4 баллов (D = +19 3%), что соот-
ветствует общей оценке по ARAT +53,2±1,3 баллов (D = +10,6%)

252

https://www.icf-research-branch.org/download


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Клінічна медицина

Выводы. Разработан оригинальный тест оценки функции экстензоров имеет специфичность 95,6% 
при чувствительности 98,5% (J = 0,95). Такая оценка соответствует LR+= 24,75, что позволяет оцени-
вать прогностическую ценность экстензии пальцев как очень высокую. При оценке внутренней согла-
сованности стандартного теста ARAT и ARAT +установлено, что aКронбаха = 0,87, что свидетельствует о 
высокой степени согласованности тестов.

Целесообразно применение теста оценки функции экстензорах вместе со стандартным тестом 
ARAT (модифицированный тест ARAT +).

Ключевые слова: функциональное восстановление, диагностика, верхняя конечность, острое на-
рушение мозгового кровообращения.

UDC 615.82.1:615.825.6
Tools for Assessing the Function of the Upper Extremity in Patients with Stroke: 
the Prognostic Role of Finger Extension
Khramtsov D. M., Vorokhta Yu. M., Sazonov V. Yu., Grishchenko G. V., Kotov S. A.
Abstract. The purpose of the study was to determine the prognostic role of finger extension and to assess 

the function of the upper extremity in patients with stroke.
Materials and methods. The study was performed on the basis of the Medical Center «Expert Health» and 

clinical units of Petro Mohyla Black Sea National University, Mykolaiv, Ukraine during 2020-2021. 89 patients 
who underwent acute cerebrovascular accident by ischemic type with paresis of the upper extremity were 
examined. All patients were examined in accordance with current clinical protocols in 3 and 6 months after 
undergoing stroke. Additionally, patients underwent a standard hand function test – Action Research Arm Test, 
as well as an extended test – Action Research Arm Test +in its own modification (IsoTren LTD). Statistical 
processing was performed by methods of analysis of variance and correlation using Statisica 13.0 software 
(TIBCO, USA).

Results and discussion. When assessing the functional status of patients, the average values of Barthel 
Index were 65.4±1.4 points, which corresponded to 2.7±0.3 points by modified Rankin Scale. The main diffi-
culties were observed in such skills as writing (d170), use of means of communication (landline and mobile 
phone, computer, gadgets – d360), fine motor movements (d440), cooking (d630), eating (d550), washing 
(d510), personal hygiene (d520) and toilet use (d530), etc. When evaluated according to the standard Action 
Research Arm Test 3 months after the stroke, the average score was 39.9±1.5, according to the subtest of 
the Extensors’ Function Assessment Test – 8.3±0.4 points, which corresponds to the overall score for Action 
Research Arm Test +of 48.1±1.4 points. After 6 months, the score of the Action Research Arm Test 3 months 
after the stroke, the average score was 43.4±1.2 points (D = +8.8%), according to the subtest of the Extensors’ 
Function Assessment Test – 9.9±0.4 points (D = +19.3%), which corresponds to the overall score on Action 
Research Arm Test +of 53.2±1.3 points (D = +10.6%). Correlation analysis showed that the results of the sub-
test of the Extensors’ Function Assessment Test and Action Research Arm Test significantly correlate with each 
other (r = 0.72 p <0.01).

The developed original test to assess the function of extensors has a specificity of 95.6% with a sensitivity 
of 98.5% (J = 0.95). This estimate corresponds to LR += 24.75, which allows us to assess the prognostic value 
of finger extension as very high. When assessing the internal consistency of the standard test Action Research 
Arm Test and Action Research Arm Test +, it was found that aCronbach = 0.87, which indicates a high degree of 
consistency of the tests.

Conclusion. It is advisable to use the extensor function assessment test together with the standard Action 
Research Arm Test (modified Action Research Arm Test +).

Keywords: functional recovery, diagnosis, upper extremity, acute cerebrovascular accident.
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ПАТОМОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ МУКОПЕРІОСТУ 
ГАЧКОПОДІБННОГО ВІДРОСТУ ПРИ ОКРЕМИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ 

ВЕРХНЬОщЕЛЕПНОГО СИНУСУ
1 Державна наукова установа «Науково-практичний центр профілактичної  

та клінічної медицини» Державного управління справами, Київ, Україна
2 Національний університет охорони здоров’я імені П. Л. шупика, Київ, Україна

3 Національний медичний університете імені акад. О. О. Богомольця, Київ, Україна

Мета – вивчити гістологічні особливості му-
коперіосту та підлеглої кістки в ділянці остіомеа-
тального комплексу при окремих захворюваннях 
навколоносових синусів: хронічний риносинусит з 
назальними поліпами, кісти верхньощелепного си-
нусу, грибкове тіло синусу та післяопераційні руб-
цеві зміни в ділянці остіуму.

Матеріал та методи. Досліджено гістологічні 
особливості фрагментів гачкоподібного відростку, 
видалених при ендоскопічних втручаннях у 45 па-
цієнтів: при кістах верхньощелепного синуса – 12 
осіб (група 1), хронічному риносинуситі з назаль-
ними поліпами – 13 осіб (група 2), грибковому тілі 
синусу – 13 осіб (група 3), та при післяопераційних 
рубцевих змінах в ділянці остіомеатального комп-
лексу – 7 осіб (група 4). Оцінювався стан епіте-
ліального шару мукоперіосту, структури власної 
пластинки, періостального шару та підлеглої кістки.

Результати. У 91,67±0,08% пацієнтів з кіста-
ми верхньощелепного синусу відсутні ознаки змін 
мукоперіосту та кістки гачкоподібного відростка.

У більшості пацієнтів груп 2 та 3 виявлено на-
бряк мукоперіосту із переважною реакцією муко-
зального шару та власної пластинки. 

Фіброзні зміни гачкоподібного відростка най-
частіше виявлялись після виконаного втручання 
71,43±0,13% та при хронічному риносинуситі з на-
зальними поліпами - 53,85±0,14%. Це підтверджує 
значимість фактора травмування мукоперіосту із 
підлеглою кіскою для розвитку грубих адгезивних 
змін між періостом та кістковою тканиною. 

Остеїт гачкоподібного відростка виявлено у 
осіб 38,46±0,13% групи 2, 15,38±0,1% – групи 3, 
28,57±0,17% – групи 4.

Висновки. Ознаки періоститу та остеїту гачко-
подібному відростку частіше виявлялись у пацієн-
тів із нейтрофільною інфільтрацією мукоперіосту 
при хронічному риносинуситі з назальними полі-
пами та при грибкових тілах синусу. Наявність в 
анамнезі хірургічних втручань із травмою періосту 
та кістки сприяє розвитку рубців та призводить до 
формування щільного сполучення між кісткою та 
періостом (53,85±0,14%), що можна розцінювати 
як фактор ризику що до розривів останнього при 

його відшаруванні при синусліфтингу, тому при ви-
конанні хірургічних втручань на верхньощелепній 
пазусі, для збереження умов для можливої ден-
тальної імплантації, слід уникати надмірного трав-
мування періостального шару мукоперіосту.

Ключові слова: хронічний риносинусит з на-
зальними поліпами, кіста верхньощелепного сину-
су, грибкове тіло синусу, післяопераційний рубець, 
гачкоподібний відросток. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Удосконалення методів діагностики та ліку-
вання пацієнтів з окремими запальними та онко-
логічними захворюваннями вуха, носа та горла», 
№ держ. реєстрації 0117U006094; та «Оптимізація 
надання спеціалізованої та високоспеціалізованої 
медичної допомоги хірургічного профілю на прин-
ципах «хірургії швидкого шляху» при окремих за-
хворюваннях щитоподібної та прищитоподібних 
залоз, носоглотки, внутрішніх і репродуктивних ор-
ганів, черевної стінки, судин і суглобів, зокрема з 
використанням атомно-силової мікроскопії та із за-
стосуванням методу преламінації для обробки імп-
лантатів», № державної реєстрації 0119U001046.

Вступ. Важлива роль у фізіології та патофізіо-
логії носа та навколоносових синусів належить 
слизовій оболонці. Як відомо, порожнина носу та 
навколоносові синуси вкриті псевдобагатошаро-
вим епітелієм, в складі якого є миготливі, келихо-
видні, а також короткі та довгі вставні епітеліоцити 
[1].

Стан мукоперіосту верхньощелепного синусу 
(ВЩС) визначає реалізацію багатьох функцій но-
сової порожнини та приносових синусів, зокрема 
їх дренування, очищення та біологічний захист. 
Особливо часто виявляються зміни мукоперіосту 
в альвеолярній бухті ВЩС, що пов’язано із мож-
ливістю впливу в цій ділянці як риногенного. так і 
одонтогенного фактору внаслідок патології зубів 
верхньої щелепи. Разом з тим, стан мукоперіосту 
в гайморовій пазусі, зокрема в цій ділянці, є визна-
чальним при плануванні субантральної аугмента-
ції кістки перед дентальною імплантацією. 
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Так, за даними A.Insua at all. [2] ефективність 
синусліфтингу в значній мірі залежить від васкуля-
ризації періосту над ділянкою втручання та стану 
кровообігу в ньому. Це є одним із основних фак-
торів ризику виникнення ускладнень при субан-
тральній аугментації кістки верхньої щелепи. 

Таким чином, перед прийняттям рішення про 
можливість дентальної імплантації, особливо у 
випадках необхідності виконання синусліфтингу, 
у пацієнтів з хронічним запальним процесом в на-
вколоносових синусах важливо оцінити стан стінок 
ВЩС. Адже наявність мукозиту і потовщення сли-
зової оболонки, які є невід’ємною ознакою цього 
захворювання, можуть суттєво впливати на виник-
нення післяопераційних ускладнень таких, як пер-
форація мукоперіосту та міграція остеопластичних 
мас [2, 3].

Одним із різновидів хронічного риносинуситу 
(ХРС), який часто зустрічається в сучасній медич-
ні практиці – це синусит із грибковим тілом. Для 
грибкових процесів у приносових синусах, окрім 
мукоперіоститу, у 60 - 80% випадків характерне 
запалення прилеглої кістки – остеїт (зменшення 
щільності та збільшення товщини кістки, підлеглої 
до запаленого мукоперіосту) [4].

Якість кістки альвеолярного відростка верх-
ньої щелепи взаємопов’язана із прогнозом що до 
остеоінтеграції дентальних імплантів [5]. Тому, 
важливим при виконанні аугментації кістки у хво-
рих з хронічним риносинуситом є оцінка не лише 
змін у мукоперіості, а й в прилеглій кістці. 

За даними томографії, остеїт притаманний 
більше 80% пацієнтів з грибковим враженням си-
нусу і близько 40 % осіб з хронічним синуситом ін-
шої етіології [6]. 

Також важливе значення має стан мукопе-
ріосту після загоєння рани у пацієнтів, яким ви-
конувалось до цього хірургічне втручання. Адже 
травмуванням мукоперіосту та підлеглої кістки 
призводить до розвитку адгезивного процесу між 
залишками періосту та кістковою тканиною. Про 
необхідність ощадливого відношення до періосту 
при ендоскопічній хірургії синусів з приводу гриб-
кових тіл наголошує M. Sawatsubashi [7].

Зважаючи на особливості дренування верх-
ньощелепного синусу (через ділянку остіомеаталь-
ного комплексу) та типовий хід втручання з антрос-
томією в середньому носовому ході, обов’язковим 
елементом якого є часткове або повне видалення 
гачкоподібного відростка, доцільним є досліджен-
ня стану кістки та мукоперіосту цього анатомічного 
утворення, як приклад реакції ділянки респіратор-
ного миготливого епітелію на наявність окремих 
видів патології та травмування при хірургічних 
втручаннях. 

Мета дослідження. Вивчити гістологічні осо-
бливості мукоперіосту та підлеглої кістки в ділянці 
остіомеатального комплексу при окремих захво-
рюваннях навколоносових синусів: ХРС з назаль-
ними поліпами, кісти ВЩС, грибкове тіло ВЩС та 
післяопераційні рубцеві зміни ОМК.

Матеріал та методи дослідження. Було до-
сліджено фрагменти остіомеатального комплексу, 
видалені в ході виконання ендоскопічних хірургіч-
них втручань у 45 пацієнтів Державної наукової 
установи «Науково-практичний центр профілак-
тичної та клінічної медицини» Державного управ-
ління справами при таких патологічних процесах, 
як кісти верхньощелепного синуса - 12 осіб (гру-
па 1), хронічний риносинусит з назальними полі-
пами - 13 осіб ( група 2), грибкове тіло синусу - 13 
осіб (група 3), та при рубцях змінах (стан після ра-
ніше перенесених хірургічних втручань) в ділянці 
ОМК – 7 осіб (група 4 ). Із пацієнтів останньої групи 
(з рубцевими післяопераційними змінами в ділянці 
ОМК) - 4 хворих первинно прооперовані з приводу 
хронічного риносинуситу, 2 - з приводу кіст верх-
ньощелепного синусу, у одного пацієнта виконува-
лась пластика середньої носової раковини – кон-
хопластика.

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

В якості матеріалу для дослідження викорис-
товували фрагменти мукоперіосту із підлеглою 
кісткою гачкоподібного відростку, який видалявся 
в ході виконання ендоскопічного ендоназального 
втручання.

Досліджувані фрагменти фіксували в 10% 
розчині нейтрального формаліну, далі викону-
вали декальцинацію кісткової тканини в розчині 
Трилон-В. Після декальцинації матеріал проводи-
ли в гістопроцесорі карусельного типу STP-120, 
для заливки парафінових блоків використовували 
станцію EC-350. Різання парафінових блоків вико-
нували на ротаційному мікротомі серії HM - 340E, 
фарбували препарати гематоксиліном - еозином 
на апараті Robot-Stainer HMS-740 в автоматично-
му режимі. Вся зазначена апаратура виробництва 
фірми MICROM International GmbH. Вивчали гіс-
тологічні препарати під мікроскопом Axioskop 40 з 
фотокамерою Axio Cam MRc5 (Сarl Zeiss).
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Виявлені гістологічні особливості фрагментів, 
що досліджувались аналізували із врахуванням 
стану епітеліального шару мукоперіосту, структури 
власної пластинки, та розміщеного під нею пері-
остального шару. Враховувалась наявність ознак 
розширення того чи іншого шару, виявляли ділян-
ки інфільтрації клітинними елементами, оцінювали 
наявність та вираженість фіброзу між періостом і 
підлеглою кісткою. Також аналізувався стан кістки 
гачкоподібного відростку на предмет виявлення 
явищ остеїту.

Статистична обробка результатів наукових 
досліджень здійснювалася за допомогою методів 
варіаційної статистики, для чого використовувався 
непараметричний метод – точний критерій Фішера. 
Довірчий інтервал (ДІ) прийнятий за 95% (розра-
ховувався методом Вілсона з корекції на безпе-

рервність), граничний ризик помилки - менше 5% 
(р <0,05) [8].

Результати дослідження. В ході виконання 
дослідження виявлено, що у пацієнтів з різною па-
тологією притаманні свої особливості. Отримані в 
ході гістологічного дослідження дані представлені 
у таблиці 1.

Як видно з табл. 1, у осіб, оперованих з при-
воду кіст верхньощелепного синусу (група 1) зміни 
мукоперіосту гачкоподібного відростка практично 
не виявлялись. Лише у одного (8,33±0,08%) па-
цієнта було відмічено наявність набряку власної 
пластинки, що супроводжувалось її розширенням 
(потовщенням), при цьому мукозальний, періос-
тальний шар а також підлегла кістка не були зміне-
ними і відповідали таким, які описані у інших осіб 
цієї груп.

Таблиця 1 – Гістологічні особливості виявлені у кістково-мукоперіостальних блоках гачкоподібного відростку 
при захворюваннях верхньощелепного синусу

Групи пацієнтів  
(n- кількість осіб)

Частка осіб в групі з виявленою ознакою n(%) Значимість 
відмінностей 
(Р-критерій)

Група 1
n=12

Група 2
n=13

Група 3
n=13

Група 4
n=7

Набряк мукозального шару
0 (0,0%)

ДІ95 (0,0; 
30,13)

10 (76,92%)
ДІ95% 

(45,98;93,84)

6 (46,15%) 
ДІ95% (20,4; 

73,88)

2 (28,57%)
ДІ95 (5,11; 

69,74)

P1-2<0,05;
P1-3<0,05;

Набряк власної пластинки
1 (8,33%)

ДІ95 (0,44; 
40,24)

13 (100,0%)
ДІ95% (71,66; 

100,0)

8 (61,54%) 
ДІ95% (32,28; 

84,87)

2 (28,57%)
ДІ95 (5,11; 

69,74)

P1-2<0,05;
P1-3<0,05;

Набряк періосту 
0 (0,0%)

ДІ95 (0,0; 
30,13)

5 (38,46%) 
ДІ95% (15,13; 

67,72)

5 (38,46%) 
ДІ95% (15,13; 

67,72)

2 (28,57%)
ДІ95 (5,11; 

69,74)

P1-2<0,05;
P1-3<0,05;

Інфільтрація еозинофілами
0 (0,0%)

ДІ95 (0,0; 
30,13)

10 (76,92%)
ДІ95% 

(0,46;0,94)

0 (0,0%) 
ДІ95% (0,0; 

28,34)

2 (28,57%)
ДІ95 (5,11; 

69,74)

P1-2<0,05;
P2-3<0,05;

Інфільтрація нейтрофілами
0 (0,0%)

ДІ95 (0,0; 
30,13)

7 (53,85%)
ДІ95% (26,12; 

79,6)

5 (38,46%) 
ДІ95% (15,13; 

67,72)

1 (14,29%)
ДІ95 (0,75; 

58,0)

P1-2<0,05;
P1-3<0,05;

Фібороз періосту
0 (0,0%)

ДІ95 (0,0; 
30,13)

7 (53,85%)
ДІ95% (26,12; 

79,6)

2 (15,38%) 
ДІ95% (2,71; 

46,33)

5 (71,43%)
ДІ95 (30,26; 

94,89)

P1-2<0,05;
P1-4<0,05;
P2-3<0,05;
P3-4<0,05;

Адгезивні зміни кістки та 
періосту

0 (0,0%)
ДІ95 (0,0; 

30,13)

1 (7,69%) 
ДІ95% (0,4; 

37,91)

0 (0,0%) 
ДІ95% (0,0; 

28,34)

4 (57,14%)
ДІ95 (20,24; 

88,19)

Остеїт
0 (0,0%)

ДІ95 (0,0; 
30,13)

5 (38,46%) 
ДІ95% (15,13; 

67,72)

2 (15,38%) 
ДІ95% (2,71; 

46,33)

2 (28,57%)
ДІ95 (5,11; 

69,74)
P1-2<0,05;

У зразках інших пацієнтів з кістами верхньо-
щелепного синусу відмічалась гістологічна струк-
тура, яка притаманна слизовій оболонці ділянки 
ОМК (остіо-меатального комплексу) в нормі [9, 10]. 
Зокрема чітко ідентифікувались кісткова тканина 
та мукоперіост, який в свою чергу розділяється 
на періост, власну пластинку та мукозальний шар 
(рис. 1).

При аналізі гістологічних препаратів мукопері-
остальних блоків гачкоподібного відростка у паці-
єнтів інших груп виявлено, що архітектоніка епіте-
лію у всіх досліджуваних зразках була зміненою.

За результатами гістологічного аналізу слизо-
вої оболонки порожнини носа, у осіб з інших груп 
відмічався ряд особливостей, що відрізняло їх від 
нормальної будови. При аналізі даних пацієнтів 

257



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

групи 2 з хронічним риносинуситом з назальними 
поліпами (рис. 2), за типом клітин, які переважно 
інфільтрували мукоперіост, можна виділити на-
ступні варіанти: еозинофільний, нейтрофільний 
чи змішаний (еозинофільно-нейтрофільна інфіль-
трація). Встановлено, що у 6 (46,15±0,14%) осіб 
відмічається еозинофільна інфільтрація та у 3 
(23,08±0,12%) – нейтрофільна, а у 4 (30,77±0,13%) - 
змішана еозинофільна-нейтрофільна. 

У 6 (46,15±0,14%) зразках відмічався незна-
чний або помірний набряк тканин, переважно еози-
нофільна інфільтрація. Фіброзні зміни, виявлялись 
локально лише у одного з цих шести пацієнтів. Та-
кий тип гістологічної картини є подібним до такого, 
що описують при еозинофільному чи аутоімунно-
му запальному процесі. У 4 (30,77±0,13%) пацієн-
тів, відмічалась еозинофільна інфільтрація із скуп-

ченнями нейтрофілів у стромальних елементах на 
фоні помірного розширення lamina propria з досить 
вираженими фіброзними змінами. Наявність скуп-
чень нейтрофілів можна вважати маркером при-
єднання бактеріального запалення, яке очевидно 
у цієї групи пацієнтів має значення у патогенезі 
патологічного процесу. У 3 (23,08±0,12%) пацієн-
тів відмічалось інша гістологічна картина, яка ха-
рактеризувалась переважанням у стромі досить 
рівномірно розподілених лімфоплазмоцитарних 
та нейтрофільних клітинних елементів із рідкими 
включеннями еозинофілів, спостерігався набряк 
власної пластинки з теж вираженими фіброзними 
змінами. Покривний шар епітелію характеризував-
ся певною дезорганізацією із збільшенням кіль-
кості келихоподібних клітин при зменшенні частки 
війчастих клітинних елементів. 

Періостальний шар у пацієнтів з хронічним 
риносинуситом з поліпозом у пацієнтів підгрупи 
із нейтрофільною інфільтрацією був із ознаками 
запалення. При чому, серед цих пацієнтів спосте-
рігаються найбільш виражені явища фіброзу, але 
межа кістка/періост були не зміненими, без ознак 
дезорганізації будови. Також слід зауважити, що 
у 5 (38,46±0,13%) осіб з групи хронічного риноси-
нуситу з назальними поліпами відмічались зміни 
структури кістки, які можна охарактеризувати, як 
остеїт. При цьому у 1 пацієнта була еозинофільна 
інфільтрація, у 1 - еозинофільно-нейтрофільна а 3 
інших – нейтрофільна. У всіх цих 5 препаратах від-
мічено ознаки ремоделювання кістки - «розпушен-
ня її структури» з формуванням ділянок губчастої 
кістки в поверхневих та глибоких її шарах.

При дослідженні результатів біопсії у осіб 
з грибковими тілами синусів відмічено, що у 5 
(38,46±0,13%) випадках мукоперіост та підлегла 
кістка гачкоподібного відростку були практично не-
зміненими.

У 8 (61,54±0,13%%) пацієнтів спостерігаються 
зміни мукоперіосту гачкоподібного відростка різної 
вираженості, відмічалась наявність епітеліїту з ді-
лянками плазморрагіі, набряком і розпушенням 
власної пластинки слизової оболонки. При цьому у 
5 (38,46±0,13%) випадках відмічена інфільтрація її 
лейкоцитами, переважно нейтрофілами та макро-
фагами. Судини мікроциркуляторного русла паре-
тично розширені з різко вираженим повнокрів’ям, 
відмічаються дрібновогнищеві діапедезні та пери-
васкулярні крововиливи. Крім того, у групі осіб із 
наявністю реакції слизової оболонки був реактив-
но змінений періост. Так у 5 (38,46±0,13%) осіб від-
мічався його набряк і у двох з них - фіброзні зміни 
мукоперіосту (рис. 3). Кісткова основа гачкоподіб-
ного відростка у 2 (15,38±0,1%) пацієнтів цієї групи 
була з елементами реактивного остеїту (зменшен-
ня щільності кістки).

Рис. 1 – Муоперіостальний фрагмент гачкоподібного 
відростка пацієнта з кістою верхньощелепового си-
нусу. Гістологічна структура відповідає нормі. Озна-
ки патології періосту та кістки відсутні. Забарвлення 

гематоксиліном-еозином. Зб. Х200

Рис. 2 – Гіперплазія залозистих елементів В слизовій 
запальна інфільтрація нейтрофілами. Забарвлення 

гематоксиліном-еозином. Зб. х100
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Необхідно зазначити, що ознак інвазії грибка 
в слизову оболонку не виявлено у жодного із 13 
пацієнтів з грибковими тілами синусів. 

У зразках 7 осіб, у котрих в анамнезі було 
хірургічне втручання з маніпуляціями на гачко-
подібному відростку, що підтверджено даними 
передопераційної комп’ютерної томографії ви-
конувався аналіз стану кістково-періостального 
з’єднання у зразку. Встановлено що у пацієнтів цієї 
групи фіброзні зміни періостального шару відміча-
лись у 5 (71,43±0,17%) хворих з 7, при чому у 4 
(57,14±0,19%) - відмічено досить щільне з’єднання 
із порушенням гладкого контуру кортикального 
шару кістки (рис. 4). При цьому кістка мала озна-
ки ремоделювання і відновлення структури. Зміни 
власної пластинки та мукозального шару визна-
чався основним захворюванням з приводу якого 
виконувалось втручання. Так при реопераціях з 

приводу кіст верхньощелепного синусу (2 випад-
ка) слизова оболонка була практично без змін. 
Разом з тим у більш глибоких її шарах відмічено 
ознаки фіброзу. У одного пацієнта (14,29±0,13%), 
що був реоперований з приводу синехії середньо-
го носового ходу із порушенням евакуації слизу за 
рахунок рециркуляції з допоміжного отвору, відмі-
чались нормальна будова мукоперіосту із тонкою 
структурно правильною слизовою оболонкою. 

У 4-х пацієнтів, що реоперовані з приводу хро-
нічного риносинуситу у 3 –х осіб виявлено вира-
жені фіброзні зміни періосту зі щільним фіброзним 
з’єднанням із підлеглою кісткою. Шари мукоперіос-
ту, що розміщені вище мали подібні зміни, що у па-
цієнтів 2-ї групи – набряк та інфільтрація мукозаль-
ного шару і власної пластинки переважно еозино-
філами. Ознаки остеїту виявлено у 28,57±0,17% 
осіб цієї групи.

Обговорення отриманих результатів. 
Узагальнюючи отримані результати звертає на 
себе увагу те, що у переважаючої більшості 
(91,67±0,08%) пацієнтів з кістами верхньощелеп-
ного синусу відсутні ознаки змін зі сторони гачко-
подібного відростка, що може вказувати на те, що 
для обстежених пацієнтів, не було характерним 
наявність хронічного запального процесу із блоку-
ванням ОМК, як фактору розвитку виявлених у них 
кіст. Також на відсутність гістологічних та рентге-
нологічних змін у цій ділянці у пацієнтів з кістами 
синусів вказують інші автори [11, 12]. 

В той же час, для пацієнтів груп 2 та 3 із хро-
нічним риносинуситом із назальними поліпами та 
грибковим тілом синуса притаманні більш вира-
жені зміни мукоперіосту із переважною реакцією 
мукозального шару та власної пластинки, що відо-
бражає особливості патогенезу кожного із вищев-
казаних патологічних станів. 

Необхідно зазначити, що виявлене таке спів-
відношення підгруп хронічного риносинуситу за 
типом клітинної інфільтрації відрізняється від опи-
саних в публікаціях інших авторів [13, 14].

Це пояснюється тим, що критеріями виклю-
чення при наборі матеріалу, були пацієнти з ней-
трофільним типом запалення, у котрих із складні-
ше досягти контрольованості запального процесу 
складно, а отже вони не входили у когорту обсте-
жених.

Що ж до фіброзних змін періосту, то у осіб другої 
групи вони виявлялись досить часто 53,85±0,14%, 
в той час, як в третій – лише 15,38±0,1%, тоді, яку 
осіб після втручання – у переважаючої більшості – 
71,43±0,13% осіб, що достовірно більше ніж у осіб 
першої та третьої груп. Це підтверджує значимість 
фактору травмування мукоперіосту із підлеглою 
кіскою для розвитку грубих адгезивних змін між пе-
ріостом та кістковою тканиною. 

Рис. 3 – Хронічний риносинусит з грибковим тілом 
синуса в стадії загострення. Фіброзні зміни періос-
тального шару, ознаки реакції кісткової тканини з по-
рушення структури. Забарвлення гематоксиліном-ео-

зином. Зб. х200

Рис. 4 – Фіброзні зміни періосту, адгезія з кісткою в 
місці травмування. Забарвлення гематоксиліном-

еози ном. Зб. х100
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Частка осіб з остеїтом гачкоподібного від-
ростка була найбільшою у осіб другої групи – 
38,46±0,13%, а в третій склала лише 15,38±0,1% 
За даними літератури зміни кістки стінки синусів 
характерні для обох цих станів але з більшою час-
тотою зустрічаються при грибкових тілах синусів 
ніж при хронічних риносинуситах з назальними по-
ліпами [6, 15]. Цю відмінність можна пояснити тим, 
що при грибковому процесу остеїт розвивається 
первинно в кістці у ділянці контакту грибкового тіла 
із мукоперіостом, в даному ж дослідженні аналізу-
вався стан тканин остіомеатального комплексу. 
При хронічному риносинуситі відмічається більш 
дифузні зміни мукоперіосту а отже і реакція кістки 
може виявлятись у різних ділянках в тому числі і у 
гачкоподібному відростку.

Таким чином можна узагальнити, що гістоло-
гічні особливості виявлені на рівні періостального 
шару в різних групах та контакт його із підлеглою 
кісткою є фактором, який визначає еластичність та 
адгезію періосту. Слід зазначити, що подібні його 
зміни мають важливе значення для безпечності від-
шарування при субантральній аугментації кістки. 
Адже при помірному фіброзі можна сподіватись на 
збільшення щільності періосту а отже і збільшен-
ня стійкості його до розривів під час відшарування. 
Але чим більш виражений фіброз, тим менша його 
еластичність, а отже ризик розривів при відшару-
ванні та елевації періосту для введення під нього 
остеогенного матеріалу зростає. Наявність ділянок 
із більш щільною адгезією між періостом та приле-
глою кісткою вказує на необхідність прикладання 
хірургом більших зусиль для його елевації, що зви-
чайно збільшує ризик виникнення перфорацій. 

Висновки
1. Зміни періосту та кістки більш притаманні 

пацієнтам із нейтрофільною інфільтрацією 
мукоперіосту при хронічному риносинуситі 
з назальними поліпами та при грибкових 
процесах. 

2. Наявність в анамнезі хірургічних втручань 
із травмою періосту та кістки сприяє роз-
витку рубців та призводить до формуван-
ня щільного сполучення між кісткою та 
періостом (53,85±0,14%), що можна роз-
цінювати як фактор ризику що до розривів 
останнього при його відшаруванні при си-
нусліфтингу.

3. При виконанні хірургічних втручань на 
верхньощелепній пазусі, для збереження 
умов для можливої дентальної імпланта-
ції, слід уникати надмірного травмування 
періостального шару мукоперіосту з ме-
тою уникнення грубого рубцювання, що 
значно погіршує прогноз щодо ефектив-
ного імплантаційного відновлення зубного 
ряду.

Перспективи подальших досліджень. Про-
довження дослідження шляхом порівняння гіс-
тологічних та рентгенологічних особливостей 
гачкоподібного відростка та порівняння стану му-
коперіосту цієї ділянки із такою в просвіті синусів 
дозволить поглибити знання про патогенез захво-
рювань верхньощелепного синусу та підвищити 
ефективність медикаментозного і хірургічного ліку-
вання пацієнтів із досліджуваними захворювання-
ми синуса. 
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УДК 616-08-035;616.216.1-089.87
ПАТОМОРФОЛОГИЧЕсКИЕ ОсОБЕННОсТИ МУКОПЕРИОсТА 
КРЮЧКОВИДНОГО ОТРОсТКА ПРИ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ 
ВЕРХНЕЧЕЛЮсТНОГО сИНУсА
Шкорботун Я. В., Курык Е. Г.
Резюме. Цель - изучить гистологические особенности мукопериоста и прилежащей кости в области 

остиомеатального комплекса при отдельных заболеваниях околоносовых синусов: хронический рино-
синусит с назальными полипами, кисты верхнечелюстного синуса, грибковым телом и послеоперацион-
ные рубцовые изменения в области остиума.

Материал и методы. Исследованы гистологические особенности фрагментов крючкообразного 
отростка, удаленных при эндоскопических вмешательствах у 45 пациентов: при кистах синуса – 12 
пациентов (группа 1), хроническом риносинусите с назальными полипами – 13 пациентов (группа 2), 
грибковом теле синуса – 13 пациентов (группа 3) и послеоперационными рубцовыми изменениями в 
области остиомеатального комплекса – 7 пациентов (группа 4). Оценивалось состояние эпителиаль-
ного слоя мукопериоста, структуры собственной пластинки, периостального слоя и подлежащей кости.

Результаты. У 91,67±0,08% пациентов с кистами верхнечелюстного синуса отсутствовали измене-
ния мукопериоста и кости крючкообразного отростка.

У большинства пациентов групп 2 и3 обнаружено отек мукопериоста с преимущественной реакци-
ей мукозального слоя и собственной пластинки.

Фиброзные изменения крючкообразного отростка чаще всего определялись после выполнения вме-
шательства 71,43±0,13% и при хроническом риносинусите с назальными полипами - 53,85±0,14%. Это 
подтверждает значимость фактора травматичности мукопериоста с подлежащей костью для развития 
грубых адгезивных изменений между периостом и костной тканью. Остеит крючкообразного отростка 
выявлено у пациентов 38,46±0,13% группы 2, 15,38±0,1% - группы 3, 28,57±0,17% - группы 4.

Выводы. Признаки периостита и остеита крючкообразного отростка чаще всего выявлялись у па-
циентов с нейтрофильной инфильтрацией мукопериоста при хроническом риносинусите с назальными 
полипами и при грибковых телах синуса. Наличие в анамнезе хирургического вмешательства с травмой 
периоста и кости способствует развитию рубцов и приводит к формированию плотного соединения 
между костью и периостом (53,85±0,14%), что можно расценивать как фактор риска по отношению 
разрыва последнего при его отслоении при синуслифтинге, поэтому при выполнении хирургического 
вмешательства на верхнечелюстном синусе, для сохранения условий для возможной дентальной им-
плантации, следует избегать чрезмерного травмирования периостального слоя мукопериоста.

Ключевые слова: хронический риносинусит с назальными полипами, виста верхнечелюстного си-
нуса, грибковое тело синуса, послеоперационный рубец, крючковидный отросток.
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Pathomorphological Features of the Mucoperiostasis of the Processus Uncinatus 
in Discrete Diseases of the Maxillary Sinus
Shkorbotun Ya. V., Kuryk O. G.
Abstract. The state of the mucoperiostasis of the maxillary sinus is one of the important factors that affect 

the effectiveness of dental implantation, especially in case of need for augmentation of the maxillary bone. 
Chronic rhinosinusitis with nasal polyps, chronic rhinosinusitis with fungal bodies, and sinus cysts are among 
the most common pathological processes in the maxillary sinus that are encountered when performing sub-
antral augmentation. In addition, a separate category of patients is made up of those with a history of sinus 
surgery in their anamnesis.The condition of sinus mucoperiosteum can be estimated based on results of pro-
cessus uncinatus research, because it has a similar histological structure, directly contacts with all maxillary 
sinus excretion and, as usual, gets removed while endoscopic sinusotomy. 

The purpose of the work was to study the histological features of mucoperiostasis and adjacent bone in 
the ostiomeatal complex in discrete diseases of paranasal sinuses: chronic rhinosinusitis with nasal polyps, 
maxillary sinus cysts, fungal balls and postoperative scar changes in the ostium.

Materials and methods. Histological features of processus uncinatus fragments removed during endo-
scopic interventions in 45 patients were investigated: with sinus cysts – 12 patients (group 1), chronic rhinosi-
nusitis with nasal polyps – 13 patients (group 2), sinus fungal body – 13 patients (group 3) and postoperative 
scarring changes in the ostiomeatal complex – 7 patients. The condition of the epithelial layer of the mucoperi-
osteum, the structure of its own plate, the periosteal layer and the bone to be treated were evaluated.

Results and discussion. In 91.67 ± 0.08% of patients with maxillary sinus cysts, there were no changes 
in the mucoperiostasis and the bone of processus uncinatus. Most patients in groups 2 and 3 showed muco-
periostal edema with a predominant reaction of the mucosal layer and lamina propria. Fibrous changes of the 
processus uncinatus were most often detected after the intervention was performed at 71.43 ± 0.13% and in 
chronic rhinosinusitis with nasal polyps – 53.85 ± 0.14%. This confirms the significance of the mucoperiostasis 
injury factor with the underlying bone for the development of gross adhesive changes between the periosteum 
and bone tissue. Osteitis of the processus uncinatus was detected in 38.46 ± 0.13% of patients in group 2, 
15.38 ± 0.1% in group 3, and 28.57 ± 0.17% in group 4.

Conclusion. Signs of periostitis and processus uncinatus osteitis were most often detected in patients with 
neutrophilic mucoperiosteum infiltration in chronic rhinosinusitis with nasal polyps and in fungal balls sinus. 
History of surgery with periosteal and bone trauma promotes scarring and results in a tight connection between 
bone and periosteum, which can be regarded as a risk factor in relation to the rupture of the later in its peeling 
off during sinus lifting procedure. Therefore, when performing surgery on the maxillary sinus, in order to main-
tain conditions for possible dental implantation, excessive trauma of the periosteal layer of mucoperiosteum 
should be avoided.

Keywords: chronic rhinosinusitis with nasal polyps, maxillary sinus cysts, sinus fungal balls, postopera-
tive scar, processus uncinatus.

ORCID and contributionship:
Yaroslav V. Shkorbotun: 0000-0002-3103-7194 A,B,C,D,F

Elena G. Kuryk : 0000-0003-3093-4325 B, E 

_______________________________________________________________________________

A – Work concept and design, B – Data collection and analysis, 
C – Responsibility for statistical analysis, D – Writing the article, 
E – Critical review, F – Final approval of the article

CORRESPONDING AUTHOR
Yaroslav V. Shkorbotun
State Institution of Science «Research and Practical Center of Preventive and Clinical Medicine» 
State Administration Department, 
Scientifical Department of Miniinvasive Surgery
5, Verkhnja Str., Kyiv 01014, Ukraine
tel: +380679322784, e-mail: lorkiev@ukr.net

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 29.08.2021 р.
Рекомендована до друку на засіданні редакційної колегії після рецензування

262

mailto:lorkiev@ukr.net


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Клінічна медицина

DOI: 10.26693/jmbs06.05.263
UDC 616.127–005.4:616–052–08–042.1:616–084
Shuper V. O.1, Shuper S. V. 2, Trefanenko I. V.1, Shumko G. I.1, Reva T. V.1

Investigation of the Adherence to Prescribed Treatment  
of the Patients with Coronary Heart Disease
1 Bucovinian State Medical University, Chernivtsi, Ukraine
2 Yuriy Fedkovych Chernivtsi National University, Ukraine

The purpose of the study was to investigate 
the adherence to secondary prevention medications 
among patients with coronary heart disease and iden-
tify factors associated with it.

Materials and methods. We examined 40 pa-
tients diagnosed with coronary heart disease of more 
than 50 years old, who were prescribed with optimal 
medication for 1 year during hospitalization. Patients` 
adherence was defined according to MMS-8 Morisky 
values for secondary prevention medications pre-
scribed by doctors. Also, questionnaires about indi-
vidual reasons of non-compliance and for individual 
patient`s opinion about importance and usefulness of 
knowledge according to risk factors of the increase of 
cardiovascular mortality were designed and proposed 
to the patients. Simple descriptive statistics were used 
to elucidate the characteristics of the patient popula-
tion and results from individual adherence tools. Final 
score was analyzed and correlation between patients’ 
data and level of adherence to prescribed treatment 
were identified. A correlation matrix (using Spear-
man’s coefficient) was reviewed for any evidence of 
collinearity.

Results and discussion. Our study demonstrated 
higher level of non-adherence with secondary pre-
vention medications in patients with coronary heart 
disease (60.0%). This fact can be explained by the 
socioeconomic reasons, less informative strategies 
from the medical staff to the patients. Severe regress 
of adherence was demonstrated after discharge from 
the hospital due to subjective improvement of the 
patients` condition with absence of supervision by 
out-patient specialists.

Demographic characteristics of the patients 
suggested that some non-modified factors can af-
fect compliance with the prescribed treatment. Bet-
ter adherence was demonstrated by female married 
patients with higher educational level, with family 
history about cardiovascular death. Also, too much 
prescribed medications with difficult regime of usage 
with non-adequate out-patient supervision may sig-
nificantly decrease adherence causing development 
of complications which may lead to re-hospitalizations 
and cardiovascular death. 

Our investigation demonstrated also non-com-
plete information of the patients about lifestyle and 

medical risk factors of the cardiovascular mortality 
increase. 

Conclusion. The results of our study can provide 
useful practical information on the prevalence and se-
verity of non-adherence among patients with coronary 
heart disease. Analysis of the factors influencing the 
adherence demonstrated the main reasons from pa-
tients and healthcare professionals affecting the lev-
el of compliance with the prescribed treatment. The 
step towards improving adherence can be initiated by 
the healthcare professional to overcome the patient’s 
concerns about the prescribed medication. It is im-
portant to continue personal monitoring of patients by 
healthcare professionals in the form of regular inspec-
tions of intentional and unintentional non-adherence, 
including factors and reasons that may change and 
lead to such behavior. 

Keywords: non-adherence, coronary heart dis-
ease, secondary prevention medications.

Research relation to the plans, programs 
and department themes. This article is a fragment 
of scientific-research work “Features of the comorbid 
course of diseases of internal organs: risk factors, 
mechanisms of development and mutual burden, 
pharmacotherapy”, the state registration number is 
0114U002475.

Introduction. Nearly 80% of all cases of deaths 
all over the world can be caused by chronic diseas-
es, leading the World Health Organization to empha-
size prevention of chronic diseases and to increase 
affordability and accessibility of medications that help 
extend the lives of people with chronic conditions 
(World Health Organization, 2017) [1]. The chronic 
conditions included asthma, hypertension, conges-
tive heart failure, coronary heart disease, cardiac ar-
rhythmias, hyperlipidemia, cerebrovascular disease, 
arthritis, cancer, chronic kidney disease, chronic ob-
structive pulmonary disease, diabetes, hepatitis, HIV, 
and osteoporosis. Approximately half of patients with 
chronic diseases do not take their medication as pre-
scribed. Across a range of approaches to medication 
adherence (MA) measurement, researches have 
shown that poor MA can lead to increased morbidity 
and mortality, and to significantly increase the cost of 
healthcare [2].
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The WHO defines adherence to long term thera-
py as “the extent to which a person’s behavior – tak-
ing medication, following a diet, and / or executing life-
style changes corresponds with agreed recommen-
dations from a healthcare provider” [2, 3]. The term 
“compliance to medicine” is defined as “the extent to 
which a patient acts in accordance with the prescribed 
interval and dose of the dosing regimen” reported as 
a percentage of prescribed doses taken at the pre-
scribed time interval [3]. Most of the studies on ad-
herence have been undertaken in developed coun-
tries. However, healthcare access, cultural beliefs, 
education about chronic illnesses and the functions 
of medication, the nature of patient-physician interac-
tions and social support, among many other factors, 
are very different in developing countries compared to 
developed countries and may profoundly affect rates 
of medication adherence [4]. Determinants of MA 
can be classified into five factors: social-economic, 
healthcare team- and system-related (reimbursement 
by health insurance plans), condition-related (severi-
ty of symptoms), therapy-related and patient-related 
factors (forgetfulness) [1, 5].

With the improvement of living standards of pop-
ulation, coronary heart disease (CHD) has increas-
ingly become a global health problem and a primary 
cause of morbidity and premature death worldwide. A 
number of risk factors contribute to the increased risk 
of CHD including hypertension, hyperlipidemia, aging, 
and diabetes. According to the 2016 World Health 
Organization global disease assessment report, car-
diovascular diseases (CVDs) have been the leading 
cause of death in the last 10 years [6].

Patients with CHD are typically prescribed sec-
ondary prevention medicines (SPMs), such as angio-
tensin converting enzyme (ACE) inhibitors, angioten-
sin receptor blockers (ARB), beta-blockers, statins, 
antiaggregant medications. The benefits of SPMs are 
well established, and their use is recommended in na-
tional and international guidelines. However, non-ad-
herence to medicines remains a key challenge, limit-
ing overall benefits and often leading to poor health 
outcomes, lower quality of life and increased demand 
for healthcare [7].

A number of studies have reported high levels of 
non-adherence among patients with CHD, typically in 
the range of 33%-50%. Non-adherence to SPMs has 
been associated with a 10%-40% relative increase in 
the risk of cardiac hospitalization and a 50%-80% rel-
ative increase in mortality [6, 7].

Non-adherence is often a hidden problem, not 
recognized by medical staff and not necessarily dis-
closed by patients. Healthcare professionals should 
assess, elicit and explore patients’ beliefs and ex-
periences with their medications to help them make 
informed choices and decrease non-adherence. This 

requires the use of specific tools that can be deployed 
in clinical practice to explore and address barriers to 
proper medications usage [8, 9].

The purpose of the work was to investigate 
the adherence to secondary prevention medications 
among patients with coronary heart disease and iden-
tify factors associated with it.

Materials and methods. We examined 40 pa-
tients diagnosed with CHD using complex medical 
treatment during hospitalization. All patients also were 
encouraged to comply with drug and healthy lifestyles. 
The inclusion criteria were age more than 50 years 
old, diagnosed stable CHD that has been treated with 
optimal medications for 1 year. The demographic data 
included age, gender, educational level, marital status 
and family history of cardiovascular death. The data 
was completed with a patient medical history obtained 
from medical records regarding the history of diabetes 
mellitus, hypertension, heart failure, and stroke.

Patients` adherence was defined according to 
MMS-8 Morisky values for secondary prevention 
medications prescribed by doctors, with a value <6 
defined as poor adherence, and ≥6 defined as good 
adherence. The questionnaire about individual rea-
sons of non-compliance uses six statements about 
forgetting to take medicines, not taking medicines for 
reasons other than forgetfulness, changing medicines 
due to feeling unwell or feeling that the condition is 
better controlled and feeling hassled about sticking to 
their treatment plan [10].

In addition, data regarding the history of treat-
ment, intervention, and echocardiography were also 
obtained from the medical record added to the ques-
tionnaire data. Simple descriptive statistics were used 
to elucidate the characteristics of the patient popula-
tion and results from individual adherence tools. The 
questionnaire for individual patient`s opinion about 
importance and usefulness of knowledge according 
to risk factors of the increase cardiovascular mortality 
was designed and proposed to the patients (Table 1).

Final score was analyzed, and correlation be-
tween patients’ data and level of adherence to pre-
scribed treatment were identified. A correlation matrix 
(using Spearman’s coefficient) was reviewed for any 
evidence of collinearity.

Results and discussion. The demographic 
profile of investigated patients was summarized in 
Table 2. The median age was 65.3±4.7 years (range: 
50-84), 23 patients (57.5%) were male, 17 patients 
(42.5%) were female. The average total number of 
medications prescribed to patients (including non-sec-
ondary prevention medications) was 7 (range: 4-12), 
and the average number of individual daily doses 
was 6 (range 3-18). The median number of daily ad-
ministration times was twice daily (range: 1-4 times  
daily). 
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Table 1 – The questionnaire about importance and usefulness of knowledge according to risk factors of the increase 
cardiovascular mortality

Absolutely 
agree,

5

Partially 
agree,

4

No 
opinion,  

3

Disagree

2

Absolutely 
disagree,

1

1 High blood pressure level increases cardio-
vascular mortality 

2 High blood sugar level increases cardiovas-
cular mortality

3 High blood cholesterol level increases car-
diovascular mortality

4 High body weight level increases cardiovas-
cular mortality

5 Low level of physical activity increases car-
diovascular mortality

6 Smoking increases cardiovascular mortality

7 Drinking alcohol increases cardiovascular 
mortality 

8
Skipping or unauthorized cancellation of 
prescribed medications increases cardio-
vascular mortality

Table 2 – Patients` characteristics

Characteristics Patients  
(N=40)

Age (years), median 65.3±4.7  
years

Male, n (%) 23 (57.5)
Female, n (%) 17 (42.5)

Educational level 
High 18 (40.0)
Secondary 22 (60.0)

Marital status
Married 33 (82.5)
Single 7 (17.5)

Family history of cardiovascular death 11 (27.5)
Underlying conditions/comorbidities, n (%)

Myocardial infarction 7 (17.5)
Arterial hypertension 34 (85.0)
COPD 8 (20.0)
Diabetes Mellitus 22 (55.0)

Secondary prevention medications prescribed, n (%)
Statin 32 (80.0)
Antiaggregant 40 (100.0)
Beta-blocker 24 (60.0)

ACE inhibitor 31 (77.5)

ARA 9 (22.5)
Total number of medications, median (range) 7 (4-12)
Number of individual daily doses, median (range) 6 (3-18)
Number of daily administration times, median (range) 2 (1-4)
Dosing frequency of medicines, n (%)

All once daily 18 (45.0)
At least one medicine taken twice daily 16 (40.0)
At least one medicine taken more than twice daily 6 (15.0)

Patients` adherence for secondary pre-
vention medications prescribed by specialists 
we assessed according to MMS-8 Morisky 
values. Results (Table 3) demonstrate total 
prevalence of non-adherent patients (60%). 
Inside of them, more often non-adherence 
corresponded to male sex, younger age, not 
married, low educational level, comorbidities, 
more than 5 medications prescribed. 

Within non-adherent patients we analyzed 
the most often reasons of their deficient com-
pliance to prescribed secondary prevention 
medications (Table 4). It was found out that 
mostly patients stopped or change the regime 
of using prescribed medications after improve-
ment of their condition (usually after discharge 
from the hospital). Also, in more than half of re-
spondents, financial problems caused non-ad-
herence appearance. Most non-adherent pa-
tients demonstrated more than one significant 
reason of deficient compliance.

We analyzed results of the questionnaire 
for individual patient`s opinion about impor-
tance and usefulness of knowledge according 
to risk factors of the increase of cardiovascu-
lar mortality (Table 5). It was shown, that ad-
herent patients significantly stronger agreed 
with proposed statements about risk factors 
in comparing with non-adherent respondents. 
Female married persons with high education 
level and comorbidities demonstrated almost 
always complete agreement with statements, 
which highly correlated with higher compli-
ance to prescribed secondary prevention 
medications for the treatment of CHD.
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Our study demonstrated higher level of non-ad-
herence with secondary prevention medications in 
patients with CHD (60.0%) than was broadly consis-
tent in the modern literature data [7, 8, 11, 12]. This 
fact can be explained by the socioeconomic reasons, 
less informative strategies from the medical staff to 
the patients, especially general practitioners. Severe 
regress of adherence was demonstrated after dis-
charge from a hospital due to subjective improvement 
of the patients` condition and absence of close super-
vision by out-patient specialists.

Demographic characteristics of the examined pa-
tients suggested that some non-modified factors can 
affect compliance with the prescribed treatment. Bet-
ter adherence was demonstrated by female patients 
with higher educational level, if they were married, 
known about negative consequences of cardiovascu-
lar diseases in their families. 

If analyze modified affecting reasons, it could 
be suggested that too many prescribed medications 
with difficult regime of usage (twice or trice daily) with 
non-adequate outpatient supervision may significant-
ly decrease adherence causing development of com-
plications, that may lead to re-hospitalizations and 
cardiovascular death, which corresponds to literature 
data [13, 14]. 

Our investigation demonstrated also non-com-
plete information of the patients with CHD about life-
style and medical risk factors of the cardiovascular 
mortality increase. This fact may represent insuffi-
cient work of medical personnel in special training of 
patients for secondary prevention of cardiovascular 
pathology, which also negatively affects adherence to 
the treatment [15, 16].

In addition, according to the literature data, ad-
herence may change over time, and shifting beliefs 
about medications can often underlie this: over the 
first year of treatment, around 20% of patients may 
experience a significant increase in concern about 
their complex treatment [17].

Conclusion and perspective for further re-
search. Despite a rather small and short-term study, 
received results can provide useful practical informa-
tion on the prevalence and severity of adherence dis-
orders among patients with coronary heart disease. 

Analysis of the factors influencing the adherence 
of cardiovascular patients has demonstrated the main 
reasons from patients and healthcare professionals 
affecting the level of compliance with the prescribed 
treatment. 

The step towards improving adherence can be 
initiated by the healthcare professional to overcome 
the patient’s concerns about the prescribed medica-
tion (taking into account the amount and level of in-
formation tailored to individual needs) and to improve 
understanding of the disease and medication, which 

Table 3 – Characteristics of the patients` adherence for 
secondary prevention medications

Characteristics
Adher-
ence,  
n (%)

Non- 
adhernce, 

n (%)
Male 6 (26.1) 17 (73.9)
Female 10 (58.8) 7 (41.2)
Educational  
level 

High 10 (55.6) 8 (44.4)
Secondary 6 (27.3) 16 (72.7)

Marital
status

Married 14 (42.4) 19 (57.6)
Single 2 (28.6) 5 (71.4)

Family history 
of cardiovascular death 8 (72.7) 3 (27.3)

Comorbidities 12 (35.3) 22 (64.7)
Number of 
medications 
prescribed

> 5 7 (30.4) 16 (69.6)

≤ 5 9 (52.9) 8 (47.1)

Table 4 - Reasons of individual patient`s non-adherence 
to prescribed secondary prevention medications

Reason
Non-adherent 

patients  
(n ₌ 24)

Forgetfulness 12 (50.0%)
Worry that medications will do more 
harm than good 10 (41.7%)

Stopped medications after feeling 
worse 7 (29.2%)

Not convinced enough about the im-
portance of medications 11 (45.8%)

Stopped medications after improve-
ment of condition 18 (75%)

Felt financially burdened by cost of 
medications 14 (58.3%)

Table 5 – Results of the questionnaire for individual 
patient`s opinion about importance and usefulness of 
knowledge according to risk factors of the increase of 
cardiovascular mortality

Characteristics Adherence, 
M±m score

Non-
adhernce, 
M±m score

Male 30.3±2.7 22.3±3.2 *
Female 34.6±2.2 28.4±3.7 
Educational 
level 

High 35.1±3.2 24.5±2.4 *
Secondary 28.6±2.5 20.2±1.7 

Marital status
Married 36.6±1.3 18.4±3.3 *
Single 27.3±2.8 16.2±4.1 

Family history 
of cardiovascular death 32.3±4.7 21.6±2.2 *

Comorbidities 34.3±4.5 14.6±2.8 *
Number of 
medications 
prescribed

> 5 33.3±2.7 16.6±3.1 *
≤ 5 28.3±3.2 21.9±2.7 

Note: * – difference is significant (p <0.05).
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will help solve the problem of clear continuation of 
prescribed treatment.

Non-compliance with treatment may not be di-
rected to the whole complex but to partial drugs. 
This necessitates personal monitoring of patients 
by healthcare professionals in the form of regular in-

spections of intentional and unintentional non-adher-
ence, including factors and reasons that may change 
and lead to such behavior. Concerns and difficulties  
with medication should be addressed even to patients 
who have the adherent behavior to prescribed treat-
ment.
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УДК 616.127–005.4:616–052–08–042.1:616–084
ИссЛЕДОВАНИЕ ПРИВЕРЖЕННОсТИ К ЛЕЧЕНИЮ ПАЦИЕНТОВ 
с ИшЕМИЧЕсКОЙ БОЛЕЗНЬЮ сЕРДЦА 
Шупер В. О., Шупер С. В., Трефаненко И. В., Шумко Г. И., Рева Т. В. 
Резюме. Целью работы было исследование приверженности к препаратам вторичной профилакти-

ки среди пациентов с ишемической болезнью сердца и выявление влияющих факторов. 
Материал и методы. Было обследовано 40 пациентов с диагнозом ишемическая болезнь сердца 

в возрасте старше 50 лет, которым было назначено оптимальное лечение в течение 1 года после госпи-
тализации. Приверженность пациентов к лечению определялась по шкале MMS-8 Morisky для препара-
тов вторичной профилактики. Были разработаны и предложены пациентам анкеты об индивидуальных 
причинах нарушения приверженности к терапии и для оценки индивидуального мнения пациента о важ-
ности и полезности знаний о факторах риска увеличения смертности от сердечно-сосудистых заболе-
ваний. Простая описательная статистика использовалась для оценки демографических характеристик 
пациентов и результатов оценки приверженности к терапии. Был проанализирован суммированный бал 
по опросникам и выявлена   корреляция между данными анкет пациентов и уровнем приверженности к 
назначенному лечению. 

Результаты. Данное исследование продемонстрировало высокий уровень несоблюдения режима 
лечения вторичными профилактическими препаратами у пациентов с ишемической болезнью сердца 
(60,0%). Этот факт можно объяснить социально-экономическими причинами, недостаточным информи-
рованием медицинским персоналом пациентов по поводу рисков нарушения режима назначенной те-
рапии. Серьезный регресс приверженности был продемонстрирован после выписки из больницы из-за 
субъективного улучшения состояния пациентов при отсутствии наблюдения со стороны специалистов 
поликлинического звена. 

Демографические характеристики пациентов свидетельствуют о том, что некоторые немодифици-
руемые факторы могут влиять на соблюдение режима лечения. Лучшая приверженность была проде-
монстрирована женщинами, состоящими в браке, с более высоким уровнем образования, имеющими 
негативный семейный анамнез по поводу смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Кроме того, 
избыточное количество прописываемых лекарств с усложненным режимом их применения и неадек-
ватным амбулаторным наблюдением может значительно снизить приверженность к лечению, вызывая 
развитие осложнений, которые могут привести к повторной госпитализации и смерти от сердечно-сосу-
дистых заболеваний.

Исследование показало также недостаточное информирование пациентов о нездоровом образе 
жизни и медицинских факторах риска повышения смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. 

Выводы. Результаты данного исследования могут предоставить полезную практическую информа-
цию о распространенности и серьезности несоблюдения режима лечения среди пациентов с ИБС. Ана-
лиз факторов, влияющих на приверженность, выявил основные причины со стороны пациентов и меди-
цинских работников, влияющие на уровень соблюдения назначенного лечения. Улучшение привержен-
ности может быть инициировано медицинскими работниками для преодоления сомнений пациента по 
поводу назначенного лекарства. Важно продолжать персональный мониторинг пациентов со стороны 
медицинских работников в форме регулярных проверок преднамеренного и непреднамеренного несо-
блюдения режима лечения, включая факторы и причины, которые могут привести к такому поведению.

Ключевые слова: несоблюдение режима лечения, ишемическая болезнь сердца, препараты вто-
ричной профилактики.

УДК 616.127–005.4:616–052–08–042.1:616–084
ДОсЛІДЖЕННЯ ПРИХИЛЬНОсТІ ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ 
З ІшЕМІЧНОЮ ХВОРОБОЮ сЕРЦЯ 
Шупер В. О, Шупер С. В., Трефаненко І. В., Шумко Г. І., Рева Т. В. 
Резюме. Метою роботи було дослідження прихильності до препаратів вторинної профілактики се-

ред пацієнтів з ішемічною хворобою серця і виявлення факторів, що на неї впливають. 
Матеріал та методи. Було обстежено 40 пацієнтів з діагнозом ішемічна хвороба серця у віці стар-

ше 50 років, яким було призначено оптимальне лікування протягом 1 року після госпіталізації. Прихиль-
ність пацієнтів до лікування визначалася за шкалою MMS-8 Morisky для препаратів вторинної профілак-
тики. Розроблені і запропоновані пацієнтам анкети про індивідуальні причини порушення прихильності 
до терапії і для оцінки персональної думки пацієнта про важливість і корисність знань про чинники ризи-
ку збільшення смертності від серцево-судинних захворювань. Проста описова статистика використову-
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валася для аналізу демографічних характеристик пацієнтів і результатів оцінки прихильності до терапії. 
Проаналізовано підсумований бал по опитувальникам, і виявлена   кореляція між даними анкет пацієнтів 
та рівнем прихильності до призначеного лікування. 

Результати. Дане дослідження продемонструвало високий рівень недотримання режиму лікуван-
ня препаратами вторинної профілактики у пацієнтів з ішемічною хворобою серця (60,0%). Цей факт 
можна пояснити соціально-економічними причинами, недостатнім інформуванням медичним персона-
лом пацієнтів з приводу ризиків порушення режиму призначеної терапії. Серйозний регрес прихильності 
був продемонстрований після виписки з лікарні через відчуття суб’єктивного поліпшення стану пацієнтів 
при відсутності спостереження з боку фахівців поліклінічної ланки. 

Демографічні характеристики пацієнтів свідчать про те, що деякі немодіфіковані чинники можуть 
впливати на дотримання режиму лікування. Краща прихильність була продемонстрована жінками, які 
перебувають у шлюбі, з більш високим рівнем освіти, які мають негативний сімейний анамнез з приводу 
смерті від серцево-судинних захворювань. Крім того, надмірна кількість призначених ліків з ускладне-
ним режимом їх застосування і неадекватним амбулаторним наглядом може значно знизити прихиль-
ність до лікування, викликаючи розвиток ускладнень, які можуть призвести до повторної госпіталізації і 
смерті від серцево-судинних захворювань.

Дослідження показало також недостатнє інформування пацієнтів про нездоровий спосіб життя та 
медичні фактори ризику підвищення смертності від серцево-судинних захворювань. 

Висновки. Результати проведеного дослідження можуть надати корисну практичну інформацію про 
поширеність і серйозність недотримання режиму лікування серед пацієнтів з ішемічною хворобою сер-
ця. Аналіз факторів, що впливають на прихильність, виявив основні причини з боку пацієнтів і медичних 
працівників, що впливають на рівень дотримання призначеного лікування. Поліпшення прихильності 
може бути ініційовано медичними працівниками для подолання сумнівів пацієнта з приводу медика-
ментозного лікування. Важливо продовжувати персональний моніторинг пацієнтів з боку медичних пра-
цівників у формі регулярних перевірок навмисного і ненавмисного недотримання режиму лікування, 
включаючи фактори і причини, які можуть привести до такої поведінки.

Ключові слова: недотримання режиму лікування, ішемічна хвороба серця, препарати вторинної 
профілактики.
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МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА СКЛАДОВА МЕДИЧНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ: 
УДОСКОНАЛЕННЯ МОДЕЛІ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
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Мета дослідження – обґрунтувати, розробити 
та впровадити удосконалену функціонально-орга-
нізаційну модель надання медичної допомоги ді-
тям з інфекційно-запальними захворюваннями се-
човидільної системи на регіональному рівні. 

Матеріали та методи. Вивчено офіційні 
статистичні дані, досліджено сучасну етіологічну 
структуру уропатогенів - збудників інфекційно-за-
пальних захворювань сечовидільної системи се-
ред дітей Чернівецької області: клініко-лабора-
торне обстеження 3089 дітей (0-17 років), вивчено 
регіональний спектр чутливості до антибактері-
альних препаратів серед основних груп збудників 
інфекцій сечовивідних шляхів; проаналізовано їхні 
вікові, статеві та адміністративно-територіальні 
відмінності серед дитячого населення регіону. Ви-
користовувалися інформаційно-аналітичні, клінічні 
та статистичні методи; соціологічний метод, мето-
ди концептуального та описового моделювання, 
організаційного експерименту та метод експертних 
оцінок.

Результати. Впродовж 2012-2017 рр. відмі-
чене суттєве зростання (на 23,0%) захворюваності 
на хвороби групи інфекційно-запальних захворю-
вань сечовидільної системи серед дітей 0-14 років 
при тому, що серед підлітків, водночас, спостері-
галося інтенсивніше зменшення показників (на 
40,0%) порівняно з 2006-2011 рр. – 8,7%. Співвід-
ношення показників, їх динаміки дозволяють при-
пустити, що зростання хворих підлітків пояснюєть-
ся більшою мірою недостатньою результативністю 
надання медичної допомоги, тоді як дітей 0-14 ро-
ків підпорядковується й обумовлюється низькою, 
недостатньою профілактикою їх розвитку.

Удосконалена модель надання медичної до-
помоги дітям з інфекційно-запальними захворю-
ваннями сечовидільної системи на регіональному 
рівні містить, поряд з існуючими та функціонально 

зміненими елементами (удосконалений клінічний 
маршрут пацієнта, який забезпечує комплексну 
взаємодію закладів охорони здоров’я різних видів 
та етапів надання медичної допомоги; клінічна та 
наукова база для системи безперервного після-
дипломного навчання медичних працівників, які 
надають медичну допомогу дітям з інфекційно-за-
пальними захворюваннями сечовидільної систе-
ми: лікарів загальної практики-сімейних лікарів, 
лікарів-педіатрів, дитячих нефрологів), якісно нові 
елементи: регіональний/міжрегіональний центр 
спеціалізованої медичної допомоги дітям з інфек-
ційно-запальними захворюваннями сечовидільної 
системи.

Висновки. Впровадження елементів запро-
понованої удосконаленої моделі в частині раці-
онального розподілу функцій з медичного спо-
стереження хворих на етапах медичної допомоги 
скоротило тривалість перебування пацієнта на не-
фрологічному ліжку на 11,40% та середню трива-
лість лікування пацієнтів із інфекційно-запальними 
захворюваннями сечовидільної системи на 2,93%. 
Ефективність впровадження окремих елементів 
запропонованої моделі та її відповідність стратегії 
реформування медичної галузі дозволяє рекомен-
дувати удосконалену функціонально-організаційну 
модель надання медичної допомоги дітям з інфек-
ційно-запальними захворюваннями сечовидільної 
системи на регіональному рівні до впровадження 
в систему охорони здоров’я України.

Ключові слова: якість медичної допомоги, ін-
фекція сечовидільної системи, антибіотикорезис-
тентність, діти.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Наукове забезпечення реалізації Європей-
ської політики ЗДВ-21 в умовах оптимізації сис-
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Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

теми охорони здоров’я України», № державної 
реєстрації 0112U002809, та «Науковий супровід, 
моніторинг та оцінка моделей розвитку сфери охо-
рони здоров’я в Україні на регіональному рівні», № 
державної реєстрації 0115U002852.

Вступ. Аналіз стану здоров’я дитячого насе-
лення України впродовж останнього десятиріччя 
свідчить про його погіршення. Рівні поширеності 
хвороб та захворюваності дітей (0-17 р.) залиша-
ються достатньо високими та випереджають єв-
ропейські показники. Зокрема, інфекційно-запаль-
ні захворювання органів сечовидільної системи 
розглядаються як актуальна проблема педіатрії в 
зв’язку з високим рівнем поширеності в дитячій по-
пуляції та суттєвими коливаннями частоти цієї па-
тології в структурі загальної захворюваності дітей 
різних регіонів України [1-3]. Зростаючі потреби у 
медичній допомозі дітям з інфекційно-запальними 
захворюваннями сечовидільної системи обумов-
люють необхідність підвищення її якості з вико-
ристанням доказових лікувально-діагностичних та 
організаційних технологій, відповідного ресурсного 
забезпечення, зокрема, високотехнологічних утру-
чань [4-6].

Відсутність комплексних системних дослі-
джень з проблеми відповідності існуючої системи 
надання медичної допомоги потребам дитячого 
населення, зокрема, з інфекційно-запальними за-
хворюваннями сечовидільної системи, за кращи-
ми світовими та європейськими зразками клінічної 
практики, з урахуванням регіональних (адміністра-
тивно-територіальних) особливостей обумовили 
актуальність даного дослідження, визначили його 
мету і завдання.

Метою дослідження було обґрунтувати, 
розробити та впровадити удосконалену функціо-
нально-організаційну модель надання медичної 
допомоги дітям з інфекційно-запальними захворю-
ваннями сечовидільної системи на регіональному 
рівні.

Матеріал та методи дослідження. Осно-
ву дослідження склав матеріал офіційних форм 
медичної статистичної звітності за 2006-2017 рр. 
(Центру медичної статистики МОЗ та звіти про 
стан медичної допомоги дітям у Чернівецькій об-
ласті). Впродовж 2009-2016 рр. досліджено сучас-
ну етіологічну структуру уропатогенів – збудників 
інфекційно-запальних захворювань сечовидільної 
системи серед дітей Чернівецької області. Прове-
дено клініко-лабораторне обстеження 3089 дітей 
(0-17 років) у Чернівецькій області, вивчено регі-
ональний спектр чутливості до антибактеріальних 
препаратів серед основних груп збудників інфекцій 
сечовивідних шляхів; проаналізовано їхні вікові, 
статеві та адміністративно-територіальні відмін-
ності серед дитячого населення регіону. Викорис-

товувалися інформаційно-аналітичні, клінічні та 
статистичні методи; соціологічний метод, методи 
концептуального та описового моделювання, ме-
тод організаційного експерименту та метод екс-
пертних оцінок. 

Статистична обробка матеріалів досліджен-
ня здійснювалася із використанням програмних 
продуктів Microsoft Excel 10.0 і Statistica 10.0 for 
Windows та QuattroPro 12.0 for Windows. Розра-
ховувалися середні показники абсолютних вели-
чин та їх похибка, вірогідність різниці оцінювали 
за критерієм Стьюдента при рівні p <0,05; оціню-
вання процентних часток – за допомогою кутового 
перетворення Фішера, відмінності частот у групах 
оцінювали за допомогою критерію хі-квадрат (c2) 
Пірсона.

Результати дослідження. Згідно з отрима-
ними даними, у формуванні здоров’я дітей Черні-
вецької області, значний внесок мають інфекцій-
но-запальні захворювання сечовидільної системи, 
небезпечні своїми ускладненнями. На зазначе-
ну патологію хворіють 4,5% підлітків та 2,2% ді-
тей віком 0-14 років області проти 2,2% та 1,5% 
населення відповідного віку загалом по Україні. 
Встановлено тенденції стійкого зростання за 2006-
2017 рр. поширеності групи інфекційно-запальних 
захворювань сечовидільної системи серед дітей 
регіону з перевищенням галузевих показників, що 
засвідчило накопичення хронічної патології в ди-
тячій популяції, а отже, низьку насторогу медичних 
працівників до своєчасності її профілактики, вияв-
лення та лікування. На противагу загальноукраїн-
ським тенденціям у зниженні кількості госпіталіза-
цій, чисельність госпіталізованих дітей з приводу 
хвороб групи інфекційно-запальних захворювань 
сечовидільної системи в регіоні зросла за період 
спостереження з 733±17,0 до 817±6,0 та з 240±9,0 
до 259±15,0 відповідно, що вказувало на нераці-
ональний розподіл обсягу медичної допомоги між 
закладами вторинної й третинної медичної до-
помоги, амбулаторним і стаціонарним етапами, 
низьку ефективність роботи нефрологічного ліжка. 
Поглиблювали проблеми дефіцит і застаріла база 
візуалізуючого рентгенологічного обладнання та 
витратних матеріалів, низький рівень доступності 
інструментально-діагностичних досліджень для ді-
тей з патологією сечовидільної системи [7-9].

Клінічними дослідженнями встановлено від-
мінності у видовому складі збудників інфекційно-
запальних захворювань сечовидільної системи в 
залежності від гендерних, вікових характеристик 
дітей та місця проживання (p<0,01); виявлена хви-
леподібність динамічних змін антибіотикорезис-
тентності уропатогенів родини Enterobacteriaceae 
до препаратів патогенетичної терапії інфекційно-
запальних захворювань сечовидільної системи: 
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Медичні науки

пеніцилінів (р < 0,01), цефалоспоринів ІІ-ІІІ поко-
лінь (р < 0,01). Обґрунтовано підходи до корекції 
антибактеріальної терапії інфекційно-запальних 
захворювань сечовидільної системи у дітей з ура-
хуванням даних регіонального моніторингу, до-
ведено, що при неускладненій інфекції сечової 
системи у дітей доцільно уникати застосування 
антибіотиків широкого спектра дії й використову-
вати альтернативні підходи – призначати антибак-
теріальні препарати рослинного походження або 
урологічні вакцини [10, 11].

Соціологічними дослідженнями роботи вста-
новлено, що попри загалом високий (92,0%) рі-
вень задоволеності медичною допомогою батьків 
(родичів) дітей з інфекційно-запальними захворю-
ваннями сечовидільної системи у Чернівецькій об-
ласті, нижчі її рівні мають місце у батьків (родичів) 
дітей – мешканців сільської місцевості (88,7±4,3%) 
за рахунок обмеження її доступності. Рівень задо-
воленості батьків дітей м. Чернівці та міст район-
ного підпорядкування медичною допомогою дітям 
на амбулаторному етапі також виявився нижчим 
(79,2±5,9%) в зв’язку з недоліками її організації. 
Підтверджено доцільність удосконалення органі-
зації надання медичної допомоги дітям з інфек-
ційно-запальними захворюваннями сечовиділь-
ної системи з боку 76,0±2,6% опитаних лікарів та 
62,68±5,87% керівників закладів охорони здоров’я 
[12, 13].

Обговорення отриманих результатів. Отри-
мані результати аналізу проблеми [1-6, 14-16] та 
результатів виконаних досліджень довели необ-
хідність внесення змін у існуючу систему надан-
ня медичної допомоги дітям з інфекційно-запаль-
ними захворюваннями сечовидільної системи та 
покладались в основу обґрунтування й розробки 
її удосконаленої функціонально-організаційної 
моделі (рисунок). Удосконалена модель надан-
ня медичної допомоги дітям з інфекційно-запаль-
ними захворюваннями сечовидільної системи на 
регіональному рівні містить, поряд з існуючими 
та функціонально зміненими елементами (удо-
сконалений клінічний маршрут пацієнта, який за-
безпечує комплексну взаємодію закладів охорони 
здоров’я різних видів та етапів надання медичної 
допомоги; клінічна та наукова база для системи 
безперервного післядипломного навчання медич-
них працівників, які надають медичну допомогу 
дітям з інфекційно-запальними захворюваннями 
сечовидільної системи, якісно нові елементи: ре-
гіональний/міжрегіональний центр спеціалізованої 
медичної допомоги дітям з інфекційно-запальними 
захворюваннями сечовидільної системи; електро-
нний реєстр хворих та електронно-інформацій-
на система як складові регіональної комплексної 
цільової програми збереження здоров’я дітей 
Чернівецької області. Інтеграція запропонованих 
елементів із раніше існуючими та функціонально 

Рисунок. Удосконалена функціонально-організаційна модель надання медичної допомоги дітям  
з інфекційно-запальними захворюваннями сечовидільної системи на регіональному рівні 

(на прикладі Чернівецької області)
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зміненими надала удосконаленій моделі нових 
якостей для спроможності забезпечувати надання 
медичної допомоги, відповідної до потреб дітей з 
інфекційно-запальними захворюваннями сечови-
дільної системи.

Висновки. Впровадження елементів запропо-
нованої моделі в частині раціонального розподілу 
функцій з медичного спостереження хворих на ета-
пах медичної допомоги дозволило скоротити три-
валість перебування пацієнта на нефрологічному 
ліжку на 11,40% та середню тривалість лікування 
пацієнтів із інфекційно-запальними захворювання-
ми сечовидільної системи на 2,93%. Ефективність 
впровадження окремих елементів запропонованої 
моделі, при позитивній оцінці незалежними екс-
пертами, та її відповідність стратегії реформуван-
ня галузі дозволяє рекомендувати удосконалену 

функціонально-організаційну модель надання ме-
дичної допомоги дітям з інфекційно-запальними 
захворюваннями сечовидільної системи на регіо-
нальному рівні до впровадження в систему охоро-
ни здоров’я України.

Перспективи подальших досліджень в за-
значеному напрямку полягає в дослідженні ефек-
тивності реструктуризації ліжкового фонду закла-
дів охорони здоров’я, в яких надається вторинна 
(спеціалізована) і третинна (високоспеціалізована) 
нефрологічна медична допомога дитячому насе-
ленню з концентрацією його у обласних (регіональ-
них) спеціалізованих центрах нефрологічної допо-
моги для забезпечення надання якісної, доступної, 
висококваліфікованої медичної (нефрологічної та 
урологічної) допомоги дитячому населенню регі-
ону відповідно до загальнодержавних стандартів.
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УДК 616.6-002-022.7-08-053.2:614.2:005
МЕДИКО-сОЦИАЛЬНАЯ сОсТАВЛЯЮЩАЯ МЕДИЦИНсКОГО МЕНЕДЖМЕНТА:
сОВЕРшЕНсТВОВАНИЕ МОДЕЛИ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНсКОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ
с ИНФЕКЦИОННО-ВОсПАЛИТЕЛЬНЫМИ ЗАБОЛЕВАНИЯМИ 
МОЧЕВЫДЕЛИТЕЛЬНОЙ сИсТЕМЫ
Безрук В. В., Веля М. И., Макарова Е. В., Юркив О. И., Юрнюк С. В.
Резюме. Цель исследования - обосновать, разработать и внедрить усовершенствованную функци-

онально-организационную модель оказания медицинской помощи детям с инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями мочевыделительной системы на региональном уровне.

Объект и методы. Изучены официальные статистические данные, исследована современная 
этиологическая структура уропатогенов - возбудителей инфекционно-воспалительных заболеваний 
мочевыделительной системы среди детей Черновицкой области: клинико-лабораторное обследование 
3089 детей (0-17 лет), изучено региональный спектр чувствительности к антибактериальным препара-
там среди основных групп возбудителей инфекций мочевыводящих путей, проанализированы их воз-
растные, половые и административно-территориальные различия среди детского населения региона. 
Использовались информационно-аналитические, клинические и статистические методы; социологиче-
ский метод, методы концептуального и описательного моделирования, организационного эксперимента 
и метод экспертных оценок.

Результаты. В течение 2012-2017 гг. отмечен существенный рост (на 23,0%) заболеваемости бо-
лезнями группы инфекционно-воспалительных заболеваний мочевыделительной системы среди детей 
0-14 лет при том, что среди подростков одновременно наблюдалось интенсивное уменьшение пока-
зателей (на 40,0 %) по сравнению с 2006-2011 гг. - 8,7%. Соотношение показателей и их динамики по-
зволяют предположить, что рост больных подростков объясняется в большей степени недостаточной 
результативностью оказания медицинской помощи, тогда как детей 0-14 лет обуславливается низкой и 
недостаточной их профилактикой.

Усовершенствованная модель оказания медицинской помощи детям с инфекционно-воспалитель-
ными заболеваниями мочевыделительной системы на региональном уровне содержит, наряду с суще-
ствующими и функционально измененными элементами (усовершенствованный клинический маршрут 
пациента, который обеспечивает комплексное взаимодействие учреждений здравоохранения различ-
ных видов и этапов оказания медицинской помощи; клиническая и научная база для системы непре-
рывного последипломного образования медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь 
детям с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы, качественно 
новые элементы: региональный / межрегиональный центр специализированной медицинской помощи 
детям с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы.

Выводы. Внедрение элементов предложенной модели в части рационального распределения 
функций сократило продолжительность пребывания пациента на нефрологической койке на 11,40% и 
среднюю продолжительность лечения пациентов с инфекционно-воспалительными заболеваниями мо-
чевыделительной системы на 2,93%. Эффективность внедрения отдельных элементов предложенной 
модели и ее соответствие стратегии реформирования медицинской отрасли позволяет рекомендовать 
усовершенствованную функционально-организационную модель оказания медицинской помощи детям 
с инфекционно-воспалительными заболеваниями мочевыделительной системы на региональном уров-
не к внедрению в систему здравоохранения Украины.

Ключевые слова: качество медицинской помощи, инфекция мочевыделительной системы, анти-
биотикорезистентность, дети.

UDC 616.6-002-022.7-08-053.2:614.2:005
Medical and Social Component of Medical Management:
Improving the Model of Providing Medical Aid for Children 
with Infectious-Inflammatory Diseases of the Urinary System
Bezruk V. V., Velia M. I., Makarova O. V., Yurkiv O. Y., Yurniuk S. V.
Abstract. The purpose of the study was to substantiate and develop the improved model of the special-

ized nephrology care for the children with infectious inflammatory diseases of the urinary system at the re-
gional level.
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Materials and methods. The official statistical data have been studied (reports on the state of medical 
care for children in the Chernivtsi region and data from the Center of medical statistics of the Ministry of 
Healthcare from 2006 to 2017), information-analytical and statistical methods have been used. The modern 
etiological structure of uropathogens – urinary tract infection pathogens among the children of the Chernivtsi 
region (2009-2016) was studied. Clinical and laboratory examination of 3,089 children (0-17 years old) was 
conducted in the region; the regional spectrum of sensitivity to antibacterial drugs was determined among the 
main groups of urinary tract infection pathogens; their age, gender and administrative-territorial differences 
among the children’s population of the region are analyzed.

Results and discussion. During 2012-2017 there was a significant increase (by 23.0%) in the incidence 
of infectious and inflammatory groups of the urinary system diseases among children of 0-14 years old, while 
among adolescents there was simultaneously an intensive decrease in indicators (by 40.0%) compared to 
8.7% in 2006-2011. The ratio of indicators and their dynamics suggests that the growth of sick adolescents is 
largely due to the insufficient effectiveness of medical care, while children of 0-14 years old is due to their low 
and insufficient prevention.

The data formed the foundation for substantiation and development of an improved functional-organiza-
tional model of the system. In addition to the existing and functionally changed elements the model contains 
new elements: regional/inter-regional center of specialized medical aid for children with infectious-inflammato-
ry diseases of the urinary system.

Conclusion. Implementation of the elements of the suggested improved model in a part of a rational ap-
proach in distribution of functions concerning medical observation of patients at the stages of providing medical 
aid enabled to make the period of hospitalization of nephrological patients by 11.40% shorter and an average 
period of treatment of patients with infectious-inflammatory diseases of the urinary system by 2.93% shorter. 
Efficiency of implementation of certain elements of the suggested model with its positive evaluation by inde-
pendent experts and its compliance with the strategy of branch reforms enables to recommend the improved 
functional-organization model of providing medical aid for children with infectious-inflammatory diseases of the 
urinary system at the regional level to be introduced into the health care system of Ukraine.

Keywords: quality of the medical care, urinary tract infections, antibiotic resistance, children.
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Клименко І. А., Толстанов О. К.

МІЖДИСЦИПЛІНАРНИЙ ПІДХІД  
ДО УДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ХІРУРГІЧНОЇ ДОПОМОГИ 

ПАЦІЄНТАМ З ПАТОЛОГІЄЮ щИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. шупика,  

Київ, Україна

Мета: дослідити стан організації діяльності 
мультидисциплінарних команд з надання хірургіч-
ної допомоги хворим з патологією щитоподібної 
залози та запропонувати підходи до її удоскона-
лення. 

Матеріали і методи: форми № 003/о за 2019 
рік (1208 од.); установчі й розпорядчі документи 
по закладу, положення про відділення, посадо-
ві інструкції, клінічні маршрути пацієнтів (усього 
15 од.). База дослідження: КНП «Київський міський 
клінічний ендокринологічний центр». Методи: сис-
темного підходу; медико-статистичний; медико-ге-
ографічний; контент-аналізу; графічний. 

Результати. Пацієнти відділення ендокрин-
ної хірургії представляли майже всі регіони Укра-
їни. Направлені лікарем загальної практики-сімей-
ним лікарем 3,5% пацієнтів, лікарем-ендокрино-
логом – 55,7%, самостійно звернулись – 40,1%. 
Злоякісне новоутворення щитоподібної залози 
виявлено у 33,9% пацієнтів, нетоксичний багато-
вузловий зоб – у 25,2%, доброякісне новоутворен-
ня – у 16,3%. У 448 (37,1%) хворих виявлені 687 
супутніх захворювань та ускладнень, з них 40,0% – 
хвороби системи кровообігу, 3,1% – ока, 2,0% – 
нервової системи. З метою задоволення потреб 
пацієнтів проведені інструментальні та лаборатор-
ні дослідження, консультативні огляди, консиліуми 
та оперативні утручання. Виявлено низький рівень 
комунікацій лікарів стаціонару з лікарями амбу-
латорної ланки, що обумовило надмірний термін 
перебування на ліжку – 12,6±2,7 днів, та відокрем-
лену участь лікарів-спеціалістів у супроводі паці-
єнтів в стаціонарі. Запропоновано надання офі-
ційного статусу та розробку типового положення 
про мультидисциплінарну команду спеціалістів; 
сумісне обговорення, дискусії, обмін даними все-
редині команди та з лікарями амбулаторної ланки; 
забезпечення діяльності команди корпоративною 
інформацією та координація роботи уповноваже-
ними працівниками. 

Висновки. Підвищення ефективності діяльнос-
ті мультидисциплінарних команд можливо шляхом 
посилення співпраці всередині команди та комуні-
кацій з лікарями амбулаторної ланки.

Ключові слова: міждисциплінарна команда, 
пацієнт, медичні працівники, співпраця, хірургічна 
допомога.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота відповідає загально-
му напряму науково-дослідної роботи кафедри 
управління охороною здоров’я та публічного адмі-
ністрування Національного університету охорони 
здоров’я України імені П. Л. Шупика «Обґрунтуван-
ня інноваційних моделей управління та оптимізації 
організаційних форм діяльності органів, підпри-
ємств та закладів охорони здоров’я», № державної 
реєстрації 01200U101680.

Вступ. Патологія щитоподібної залози часто 
потребує хірургічного втручання. Тіреоїдна хірур-
гія в своєму історичному розвитку з часом набула 
статусу окремої галузі клінічної хірургії. Але само-
стійний шлях її становлення, започаткований ще 
в 1646 р. Wilhelm Fabricus, який виконав першу в 
світі струмектомію, постійно гальмувався високим 
ризиком інтра- та післяопераційних ускладнень, 
актуальність яких не втрачається і сьогодні. За да-
ними вітчизняних авторів [1], відсоток післяопера-
ційних ускладнень внаслідок хірургічних утручань 
на щитоподібній залозі дорівнює від 1,8 до 4,5 і 
вище в окремих випадках. 

Сучасна ендокринна хірургія, зокрема, тіре-
оїдна, характеризується активним впроваджен-
ням нових діагностичних і лікувальних технологій: 
тонкоголкової пункційної аспіраційної біопсії під 
контролем ультразвукового дослідження з моле-
кулярно-біологічним і генетичним дослідженням 
цитологічного матеріалу; лабораторної діагности-
ки з визначенням концентрації тиреоїдних гормо-
нів і тиреотропного гормону гіпофіза; комп’ютерної 
томографії з високоточною топічною діагностикою 
новоутворів, рецепторної сцинтіграфії, позитрон-
ної емісійної томографії (ПЕТ) та їх поєднань; 
щадних органозберігаючих технологій оператив-
них утручань з мінімальною травматичністю [2-5].

Для пацієнтів з патологією щитоподібної зало-
зи характерна коморбідна патологія, найчастіше – 
це хвороби системи кровообігу, нервової системи, 
ока та інші [6-8].
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Усе вищезазначене потребує високопрофе-
сійної підготовки й сумісної роботи лікарів різних 
клінічних спеціальностей і організаторів охорони 
здоров’я. Такий підхід у світовій медицині, зокре-
ма, онкохірургії, знайшов своє втілення у функці-
онуванні мультидисциплінарних команд спеціаліс-
тів, на противагу традиційному лікуванню пацієнта 
одним лікарем [9]. 

Кардинальний перехід до структурованої ба-
гатопрофільної допомоги хворим з онкологічною 
патологією на основі оптимальної координації ді-
яльності різних структурних підрозділів і спеціаліс-
тів для лікування конкретного пацієнта був вклю-
чений до Європейської програми «Партнерство за 
боротьбу з раком» ще на початку 2000-х років [10]. 
На сьогодні ефективність міждисциплінарного під-
ходу як золотого стандарту організації медичної 
допомоги хворим з онкологічною патологією не 
викликає сумнівів, про що свідчать дані численних 
досліджень [11-14].

Однак є дослідження з висновками про те, що 
концепція міждисциплінарного підходу в реальних 
умовах часто виглядає як функціонування групи 
фахівців, які працюють незалежно один від одно-
го й лише іноді підтримують професійні зв’язки 
[15], недостатньо використовують технологічні та 
інформаційні системи, що негативно впливає на 
прийняття клінічних рішень [16 ].

В Україні функціонування мультидисциплі-
нарних команд, до складу яких входять медичні 
працівники, на законодавчому рівні задекларова-
но для сфери соціальних послуг [17, 18]. В сфері 
охорони здоров’я започатковано надання медич-
ної допомоги мультидисциплінарними командами 
пацієнтам, які перебувають у невідкладних станах, 
зокрема за напрямами «ендокринологія», «хірур-
гія» [19], реабілітаційної допомоги – пацієнтам у 
гострому, післягострому та довготривалому періо-
ді різних захворювань [20], психіатричної допомо-
ги [21], а також радіологічне та хіміотерапевтичне 
лікування й супровід пацієнтів з онкологічними за-
хворюваннями у стаціонарних і амбулаторних умо-
вах за Програмою медичних гарантій-2021 [22]. 

Однак форми і методи організації роботи цих 
команд, канали і способи комунікацій спеціалістів 
у нормативних документах не деталізовані, що по-
требує подальших наукових розробок і обумовлює, 
таким чином, актуальність даного дослідження.

Мета роботи: дослідити стан організації діяль-
ності мультидисциплінарних команд спеціалістів з 
надання хірургічної допомоги хворим з патологією 
щитоподібної залози та запропонувати підходи до 
її удосконалення. 

Матеріал та методи дослідження. В якості 
матеріалів дослідження з метою визначення по-
треб хворих з патологією щитоподібної залози у 

хірургічній допомозі використані форми № 003/о 
«Медична карта стаціонарного хворого» відділен-
ня ендокринної хірургії Комунального неприбутко-
вого підприємства (КНП) «Київський міський клініч-
ний ендокринологічний центр» за 2019 рік в кіль-
кості 1208 од., що складало 78,9% медичних карт 
усіх пролікованих пацієнтів (1532 особи). Дослі-
дження регламентування та організації діяльнос-
ті мультидисциплінарних команд проводилось на 
основі контент-аналізу установчих та розпорядчих 
документів по закладу (2 од.), положення про від-
ділення ендокринної хірургії, посадових інструкцій 
працівників (4 од.), локальних протоколів медичної 
допомоги (клінічних маршрутів пацієнтів), що вико-
ристовуються у відділенні (8 од.). Обсяг діяльності 
закладу визначався за даними статистичних мате-
ріалів офіційного вебсайту КНП «Київський міський 
клінічний ендокринологічний центр» (http://kmkec.
com.ua/blog/news/107-kiyivskomu-mskomu-centru-
hrurg-ta-reabltac-hvorih-z-patologyeyu-schitovidno-
zalozi-25-rokv.html). 

КНП «Київський міський клінічний ендокрино-
логічний центр» обрано базою дослідження як за-
клад охорони здоров’я, де здійснюється найбіль-
ша кількість оперативних утручань на ендокринній 
системі серед закладів охорони здоров’я м. Киє-
ва (89,3% від загальної кількості у 2019 році), та 
на щитоподібній залозі – серед закладів охорони 
здоров’я, що надають медичну допомогу ендо-
кринологічного профілю, підпорядкованих НАМН 
України, МОЗ України та Департаменту охорони 
здоров’я КМДА (1326 оперативних утручань у 2017 
році проти: 1235 операцій, проведених у ДУ «Інсти-
тут ендокринології та обміну речовин ім. В. П. Ко-
місаренка НАМН України»; 919 оперативних утру-
чань, здійснених в Українському науково-практич-
ному центрі ендокринної хірургії, трансплантології 
ендокринних органів і тканин МОЗ України; 514 
операцій, проведених у КНП «Київська міська клі-
нічна лікарня № 3»). 

Застосовувались методи: системного підходу; 
медико-статистичний за допомогою ліцензованого 
програмного забезпечення з використанням паке-
ту описової статистики Microsoft Office Excel 10; 
медико-географічний; контент-аналізу документів; 
графічний.

Результати дослідження. Медико-географіч-
ні характеристики пацієнтів засвідчили, що із 1208 
госпіталізованих 1205 пацієнтів були жителями 
України (99,8%), 3 пацієнта (0,2%) – іноземцями. 
Пацієнти надходили до відділення ендокринної 
хірургії з усіх адмiнiстративно-територiальних оди-
ниць України, крім Харківської області та м. Севас-
тополь. Проживали в містах 910 пацієнтів - жителів 
України (75,3% від усього числа жителів України), 
з них 426 осіб були киянами, що складало 46,8% 
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від усіх міських жителів, або 35,4% від усіх паці-
єнтів України. Із сільської місцевості надійшли до 
стаціонару 295 пацієнтів (24,5% від усіх пацієнтів – 
громадян України). 

За демографічними характеристиками пере-
важну чисельність вибірки складали жінки – 1049 
осіб, або 86,8%; чоловіків нараховувалось 159 
осіб, або 13,2% від усієї кількості пацієнтів. Серед-
ній вік усіх хворих складав 48,1±13,1 років; зокре-
ма, чоловіків – 45,9±13,2 років, жінок – 48,4±13,0 
років. Більш старший вік жінок підтверджено на 
статистично значущому рівні (t=0,029750252 при 
p≤0,05).

Встановлено, що усі хворі госпіталізовані в 
плановому порядку, з них 1131 пацієнт (93,6%) – 
вперше, 77 пацієнтів – повторно (6,4%). 

Шляхи надходження пацієнтів на стаціонарне 
лікування до відділення ендокринної хірургії пред-
ставлені в табл. 1.

Нозологічна структура пацієнтів за основними 
діагнозами за класами хвороб МКХ-10 представ-
лена в табл. 2.

Крім основного, у 448 (37,1%) пацієнтів ви-
явлені 687 супутніх захворювань та ускладнень 
основного захворювання, або 1,5 патологій на кож-
ного із зазначених хворих. Нозологічна структура 
цих захворювань відображена у табл. 3. 

Виявлено, що з метою задоволення потреб 
пацієнтів у медичній допомозі в установчих до-
кументах закладу задекларована командна про-
фесіональна співпраця усіх фахівців, а клінічними 
маршрутами пацієнтів передбачено: госпіталізація 
хворих за направленням лікарів-ендокринологів 
закладів охорони здоров’я України після консуль-
тативного огляду лікаря/ів КНП «Київський місь-
кий клінічний ендокринологічний центр»; в день 
госпіталізації обов’язкові огляди пацієнтів ліку-
ючим лікарем, ендокринологом, анестезіологом, 

завідувачем відділення, за показаннями – консуль-
тації інших спеціалістів; доопераційне ведення 
хворого покладається на медичний персонал від-
ділень ендокринної хірургії, анестезіології з ліжка-
ми для інтенсивної терапії та реабілітації хворих 
з патологією щитоподібної залози; проведення 
хірургічного втручання покладається на лікарів та 
медичний персонал відділень ендокринної хірургії, 
анестезіології з ліжками для інтенсивної терапії та 
операційного блоку, а післяопераційне ведення – 
на лікарів та медичний персонал відділення ендо-
кринної хірургії; виписка здійснюється під нагляд 
онколога, ендокринолога, якого обирає пацієнт.

Записи лікарів у формах № 003/о «Медична 
карта стаціонарного хворого» засвідчили про до-
тримання вимог локальних документів на кожному 
крокові клінічного маршруту пацієнта. Консульта-
тивні огляди лікарями-спеціалістами проведені 
1140 хворим (94,4% від усієї кількості пацієнтів), 
зокрема, ендокринологом оглянуті усі пацієнти, 
кардіологом – 76 хворих (6,7% від усього числа па-
цієнтів, яким призначені консультації спеціалістів), 
ортопедом-травматологом – 22 пацієнта (1,9%), 

Таблиця 1 – Шляхи надходження пацієнтів з патоло-
гією щитоподібної залози до відділення ендокринної 
хірургії у 2019 році

Ким направлений
Абсолютна 
кількість  
пацієнтів

Відсоток від 
загальної 
кількості 

госпіталізо-
ваних (%)

Лікарем загальної 
практики-сімейним 
лікарем

42 3,5

Лікарем-ендокриноло-
гом закладу вторинної 
медичної допомоги

673 55,7

Іншими спеціалістами 9 0,7
Самостійне звернення 484 40,1
Разом 1208 100,0

Таблиця 2 – Нозологічна структура хворих, госпіта-
лізованих до відділення ендокринної хірургії в 2019 
році (за основними діагнозами)

Рубрики,  
підрубрики,  

нозології

Абсолютна 
кількість 
пацієнтів

Відсоток від 
загальної 

кількості гос-
піталізованих 

(%)
С73 Злоякісне новоут-
ворення щитоподібної 
залози 

410 33,9

Е04.2 Нетоксичний 
багатовузловий зоб 304 25,2

D34 Доброякісне но-
воутворення щитопо-
дібної залози 

197 16,3

E05.0 Тиреотоксикоз з 
дифузним зобом 118 9,8

Е05.2 Тиреотоксикоз 
з багатовузловим зо-
бом

112 9,3

D35.1 Доброякісне 
новоутворення пара-
щитоподібної залози 
(аденома) 

22 1,8

Е04.1 Нетоксичний 
одновузловий зоб 18 1,5

Е05.1 Тиреотоксикоз з 
токсичним одновузло-
вим зобом 

14 1,2

Е06.3 Аутоімунний 
тиреоїдит 

13 1,0

Разом 1208 100,0
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Таблиця 3 – Нозологічна структура супутніх захворювань та ускладнень основного захворювання у пацієн-
тів відділення ендокринної хірургії в 2019 році

Рубрики, підрубрики, нозології

Абсолютна кількість 
супутніх хвороб та 

ускладнень основної 
патології

Відсоток від загальної 
кількості супутніх  

хвороб та ускладнень 
основної патології (%)

Хвороби ендокринної системи, розладу харчуван-
ня та порушення обміну речовин 349 50,8

Е00-Е06 Хвороби щитоподібної залози
334

Е10-Е11 Цукровий діабет 13
Е 66 Ожиріння та інші наслідки надлишкового харчу-
вання 2

Хвороби системи кровообігу 275 40,0
I11-I15 Гіпертонічна хвороба 147
I20-I25 Ішемічна хвороба серця 74
I30-I52 Інші хвороби серця 30
I60-I69 Ураження судин головного мозку 22
I83.9 Варикозне розширення вен нижніх кінцівок без 
виразки або запалення 2

Ураження сльозового апарату та очниці при хво-
робах, класифікованих в інших рубриках 21 3,1

Н06.2 Екзофтальм при порушенні діяльності щитопо-
дібної залози 21

Новоутворення 16 2,3
D34 Доброякісне новоутворення щитоподібної залози 12
D35.1 Доброякісне новоутворення паращитоподібної 
залози 4

Хвороби нервової системи 14 2,0
G20 Хвороба Паркінсона 1
G31.9 Дегенеративна хвороба нервової системи, не-
уточнена 9

G40.9 Епілепсія, неуточнена 2
G45.9 Транзиторна церебральна ішемічна атака, не-
уточнена 1

G63.3 Полінейропатія при інших ендокринних хворобах 
та порушеннях обміну речовин 1

Інші хвороби 12 1,8
Разом 687 100,0

офтальмологом – 21 (1,8%), невропатологом – 15 
(1,3%), судинним хірургом оглянутий один пацієнт.

Консиліуми у складі хірурга, анестезіолога, 
ендокринолога, невропатолога, кардіолога прове-
дені 72 пацієнтам (6,0% від загальної чисельності 
вибірки) у зв’язку з важкістю стану та складністю 
патології.

Оперативне лікування отримали 1205 паці-
єнтів (99,8% від усієї кількості пацієнтів вибірки), 
троє хворих проліковані консервативним спосо-
бом. Оперативне втручання забезпечувалось лі-
карями-хірургами, анестезіологами, персоналом зі 
спеціальною медичною освітою відділення анесте-
зіології з ліжками для інтенсивної терапії та опера-
ційного блоку. 

В цілому, відповідно до консультативних за-
писів лікарів та результатів досліджень, представ-
лених у формах № 003/о, до ведення пацієнтів 
відділення дотичні, крім лікуючого лікаря і лікарів-
спеціалістів, лікарі з функціональної діагностики, 
ультразвукової діагностики, лікарі-лаборанти, па-
тологоанатом (в частині проведення патогістоло-
гічних досліджень під час оперативного втручання). 

За результатами лікування виписані під амбу-
латорний нагляд лікарів-спеціалістів закладів вто-
ринної медичної допомоги: з повним одужанням 
858 пацієнтів (71,0% від усієї вибірки), з покращан-
ням – 345 осіб (28,6%), без змін – 5 хворих (0,4%). 

Обговорення отриманих результатів. Ре-
зультати дослідження засвідчили, що в закладі, 
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обраному базою дослідження, на організаційному 
рівні запроваджені базові умови для забезпечення 
мультидисциплінарного підходу до ведення хворих 
з патологією щитоподібної залози та надання ви-
сококваліфікованої хірургічної допомоги з ураху-
ванням нозологічної структури хворих, коморбід-
ності патології, потенційних ризиків оперативного 
втручання та наявних технологічних і кадрових 
ресурсів. 

Разом з тим, за окремими позиціями органі-
зація діяльності лікарів та медичного персоналу 
у відділенні ендокринної хірургії та загалом по за-
кладу стосовно забезпечення їх ефективної співп-
раці може бути удосконалена.

Так, аналізуючи шляхи надходження пацієнтів 
з патологією щитоподібної залози до відділення 
ендокринної хірургії в 2019 році, слід звернути ува-
гу на значний відсоток пацієнтів, госпіталізованих 
за самозверненнями, – 40,1%, та низький відсоток 
хворих, госпіталізованих за направленням лікарів 
загальної практики-сімейної медицини, – 3,5%. 
Оскільки пацієнти відділення географічно пред-
ставляють всю Україну, це свідчить про низку про-
блем, які існують в цілому в сфері охорони здоров’я 
та віддзеркалюють її слабку пацієнторієнтованість: 
низький рівень довіри та/або комунікацій між паці-
єнтами, з одного боку, та лікарями первинної лан-
ки, лікарями-спеціалістами (ендокринологами) за-
кладів вторинної медичної допомоги, з іншого. Як 
наслідок, госпіталізація за самозверненням паці-
єнта перекладає частину обсягу медичної допомо-
ги на догоспітальному етапі (рутинні обстеження) 
на стаціонар, що є ризиком подовження тривалості 
дороговартісного цілодобового перебування хво-
рого на ліжку. Даний ризик реалізований на рівні 
відділення, що підтверджується середньою трива-
лістю перебування хворого на ліжку – 12,6±2,7 днів 
у 2019 році. За статистичними даними КНП «Київ-
ський міський клінічний ендокринологічний центр», 
у 2015-2018 роках цей показник також був високим 
і коливався від 12,3 до 13,0 днів. 

У той же час, за інформацією Європейської 
бази даних «Здоров’я для всіх», представленої 
на порталі European Health Information Gateway 
[https://gateway.euro.who.int/en/indicators/hfa_540-
6100-average-length-of-stay-all-hospitals/], у 2014 
році діапазон показника середньої тривалості пе-
ребування на стаціонарному ліжку у країнах Євро-
пейського регіону ВООЗ коливався від 4,0 до 11,6 
днів. Тобто, налагодження більш тісної взаємодії 
КНП «Київський міський клінічний ендокринологіч-
ний центр» з лікарями загальної практики-сімей-
ної медицини та спеціалістами закладів охорони 
здоров’я вторинної медичної допомоги, а також 
усіх зазначених закладів з пацієнтами може сприя-
ти скороченню тривалості перебування хворого на 

ліжку, а отже, більш ефективному використанню 
ліжкового фонду. 

Важливо, що в 2019 році в Україні лише стар-
тувала Програма медичних гарантій. На сьогодні 
вона є потужним регулятором наступності в роботі 
закладів охорони здоров’я різних видів медичної 
допомоги, оскільки за умови скерування пацієнта 
до стаціонару лікарем загальної практики-сімей-
ним лікарем або лікарем-спеціалістом забезпе-
чується фінансова доступність пацієнтів до діа-
гностики і лікування, в тому числі, до хірургічних 
утручань. При плановій госпіталізації, яка практи-
кується у КНП «Київський міський клінічний ендо-
кринологічний центр», налагодження ефективної 
співпраці з лікарями амбулаторної ланки медичної 
допомоги стане свідоцтвом втілення принципів па-
цієнтцентричності та раціонального використання 
ресурсів як характеристик якості медичної допо-
моги.

Зроблені висновки відповідають завданням, 
представленим висококваліфікованими експерта-
ми – головними позаштатними ендокринологами 
областей України, щодо подолання бар’єрів не-
ефективної взаємодії лікарів-ендокринологів з лі-
карями загальної практики-сімейної медицини з 
метою забезпечення безперервного спостережен-
ня та надання медичної допомоги пацієнтам з па-
тологією щитоподібної залози [23].

Наступна позиція, що заслуговує обговорення, 
стосується механізмів внутрішньої взаємодії між 
лікарями-спеціалістами, дотичними до ведення 
хворих. Незважаючи на залучення до лікувально-
діагностичного процесу фахівців різних спеціаль-
ностей, відповідно до медичних потреб хворих, що 
задекларовано у розпорядчих документах по за-
кладу, записи в формах № 003/о свідчать про збе-
реження традиційної форми відокремленої участі 
лікарів шляхом консультативного огляду пацієнта 
та/або проведення досліджень. Частина останніх 
здійснюється або при безпосередньому контак-
ті спеціаліста з пацієнтом, або з його біологічним 
матеріалом. Тобто, між фахівцями, дотичними до 
лікування й обстеження конкретного хворого, від-
сутній безпосередній діалог, дискусія, практика су-
місного обговорення й прийняття клінічного рішен-
ня. Дані форми співпраці мають місце лише під 
час проведення консиліумів, які охоплювали 6,7% 
пацієнтів, та під час оперативних утручань, які ви-
конуються обмеженим переліком спеціалістів. 

Виписка пацієнтів здійснюється під диспан-
серний нагляд лікарів- спеціалістів (онколога, ен-
докринолога). Роль і значення лікаря загальної 
практики-сімейної медицини у спостереженні паці-
єнта після оперативного лікування патології щито-
подібної залози, таким чином, недооцінюється. 
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У той же час, світові наукові дослідження на 
рівні доказової практики сучасного менеджменту 
свідчать про важливість ретельного спілкування 
між фахівцями різних спеціальностей, об’єднання 
їх зусиль, інтеграції діяльності різних структурних 
підрозділів, що займаються лікуванням конкрет-
ного хворого, через налагоджений інформаційний 
потік на усіх етапах надання медичної допомоги – 
доопераційному, інтра- та після операційному. Збір 
даних, їх візуалізація, обмін між фахівцями в режи-
мі реального часу та дискусія щодо вибору найкра-
щих доказових практик для конкретного хворого 
можуть покращити координацію догляду за пацієн-
тами, а також слугувати інструментом підвищення 
кваліфікації на робочому місці [24-26]. 

Світова практика містить дані про ефектив-
ність щотижневих зустрічей членів мультидис-
циплінарних команд за умови організації цих зу-
стрічей та попереднього забезпечення інформа-
ційними матеріалами спеціально вповноваженою 
особою – координатором, яким може бути праців-
ник із спеціальною медичною освітою [27].

На думку авторів, реальними кроками на шля-
ху поліпшення організації діяльності КНП «Київ-
ський міський клінічний ендокринологічний центр» 
на основі міждисциплінарного підходу мають бути 
прийняті управлінські рішення щодо надання офі-
ційного статусу мультидисциплінарним командам 
спеціалістів, як функціонально-структурним еле-
ментам закладу, з формуванням їх складу відпо-
відно до потреб пацієнтів. Необхідно розробити 
типове положення про мультидисциплінарну ко-
манду спеціалістів закладу, на основі якого працю-
ватимуть такі об’єднання у кожному відділенні для 
надання медичної допомоги конкретному пацієнту. 
Формою роботи мультидисциплінарної команди 
має бути ділова зустріч, а метою зустрічі – при-
йняття клінічного рішення стосовно лікувально-діа-
гностичних та профілактичних утручань, а також 
організації ведення пацієнта. Останнім бажано пе-
редбачити вихід роботи команди або діяльності її 
окремих учасників за межі закладу з метою налаго-
дження безперервності спостереження пацієнта на 
амбулаторному етапі після виписки із стаціонару. 

Комунікаційними ресурсами для забезпечення 
роботи команди мають стати цифрові технології, 
а саме, електронні медичні карти стаціонарних 
хворих, доступні до кожного робочого місця спе-
ціаліста – учасника команди, та сучасні доказові 
бази даних медичних технологій за спеціальностя-
ми учасників команди з розробленими міждисци-
плінарними локальними клінічними протоколами 
медичної допомоги. 

Комунікації як всередині команди, так і з ліка-
рями амбулаторного етапу можуть здійснюватися 
за допомогою дистанційних технологій, а регулю-

вання дати, часу, кількості і тривалості зустрічей 
– за графіками, складеними спеціально уповно-
важеними координаторами з попереднім інфор-
муванням учасників команди та забезпеченням 
їх необхідними матеріалами або посиланнями на 
їх сховища. Це потребує, в свою чергу, розробки, 
впровадження і підтримки функціонування корпо-
ративної бази даних з інформацією про пацієнтів, 
освітніми, науковими ресурсами, директивними 
вказівками, контактною, довідковою, обліковою та 
іншою інформацією, необхідною для ефективних 
комунікацій і підтримки прийняття клінічних і орга-
нізаційних рішень.

Висновки
1. У напрямку удосконалення медичної допо-

моги хворим з різними клінічними потреба-
ми в Україні поступово запроваджується 
міждисциплінарний підхід, який знайшов 
своє втілення як на законодавчому рівні, 
так і в практиці діяльності закладів охоро-
ни здоров’я.

2. Надання хірургічної допомоги хворим з па-
тологією щитоподібної залози у КНП «Ки-
ївський міський клінічний ендокриноло-
гічний центр» – одному з найпотужніших 
закладів охорони здоров’я України ендо-
кринологічного профілю – забезпечується 
групами фахівців різних спеціальностей з 
урахуванням основного та супутніх пато-
логічних станів пацієнта, ризиків периопе-
раційних ускладнень, необхідності забез-
печення широкого спектру діагностичних 
утручань. 

3. Виявлені резерви для подальшого удо-
сконалення міждисциплінарного підходу в 
організації хірургічної допомоги хворим з 
патологією щитоподібної залози: надання 
офіційного статусу та розробка типового 
положення по закладу про мультидисци-
плінарну команду спеціалістів; посилення 
комунікаційної складової функціонуван-
ня команди з виходом за межі установи з 
використанням цифрових технологій, що 
забезпечить тісну співпрацю всередині ко-
манди та з лікарями закладів первинної і 
вторинної допомоги; забезпечення діяль-
ності команди корпоративною інформа-
цією для підтримки прийняття клінічних 
рішень; координація роботи команди упо-
вноваженими працівниками.

Перспективи подальших досліджень у цьо-
му напрямку автори вбачають у вивченні психоло-
гічної складової діяльності мультидисциплінарних 
команд спеціалістів та розробки заходів з удоско-
налення регулювання рольових позицій учасників 
команд.
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Подяка
Автори висловлюють свою глибоку повагу і подяку керівництву КНП «Київський міський клінічний 

ендокринологічний центр» за представлені матеріали та підтримку при проведенні дослідження
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УДК 614.2:616-082
МЕЖДИсЦИПЛИНАРНЫЙ ПОДХОД К сОВЕРшЕНсТВОВАНИЮ ОРГАНИЗАЦИИ 
ХИРУРГИЧЕсКОЙ ПОМОЩИ ПАЦИЕНТАМ с ПАТОЛОГИЕЙ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Клименко И. А., Толстанов А. К.
Резюме. Цель: исследовать состояние организации деятельности мультидисциплинарных команд 

по оказанию хирургической помощи больным с патологией щитовидной железы и предложить подходы 
к ее совершенствованию. 

Материалы и методы: формы № 003/у за 2019 год (1208 ед.), учредительные и распорядительные 
документы по учреждению, положение об отделении, должностные инструкции, клинические маршруты 
пациентов (всего 15 ед.). База исследования: КНП «Киевский городской клинический эндокринологиче-
ский центр». Методы: системного подхода; медико-статистический; медико-географический; контент-
анализа; графический. 

Результаты. Пациенты отделения эндокринной хирургии представляли почти все регионы Украи-
ны. Направлены врачом общей практики 3,5% пациентов, врачом-эндокринологом – 55,7%, самостоя-
тельно обратились – 40,1%. Злокачественное новообразование щитовидной железы выявлено у 33,9% 
пациентов, нетоксичный многоузловой зоб – у 25,2%, доброкачественное новообразование – у 16,3%. 
У 448 (37,1%) больных выявлены 687 сопутствующих заболеваний и осложнений, из них 40,0% – бо-
лезни системы кровообращения, 3,1% – глаз, 2,0% – нервной системы. С целью удовлетворения по-
требностей пациентов проведены инструментальные и лабораторные исследования, консультативные 
осмотры, консилиумы и оперативные вмешательства. Выявлено низкий уровень коммуникаций врачей 
стационара с врачами амбулаторного звена, что обусловило избыточную длительность пребывания 
на койке – 12,6±2,7 дней, и обособленное участие врачей-специалистов в сопровождении пациентов 
в стационаре. Предложено формализовать официальный статус и разработать типичное положение о 
мультидисциплинарной команде специалистов; совместное обсуждение, дискуссии, обмен данными 
внутри команды и с врачами амбулаторного звена; обеспечение деятельности команды корпоративной 
информацией и координация работы уполномоченными работниками. 

Выводы. Повышение эффективности деятельности мультидисциплинарных команд возможно пу-
тем усиления сотрудничества внутри команды и коммуникаций с врачами амбулаторного звена.

Ключевые слова: мультидисциплинарная команда, пациент, медицинские работники, сотрудниче-
ство, хирургическая помощь.
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UDC 614.2:616-082
Interdisciplinary Approach to Improving the Organization 
of Surgical Care for Patients with Thyroid Pathology 
Klimenko I. A., Tolstanov O. K.
Abstract. The interdisciplinary approach is recognized as the gold standard for organizing medical care 

for patients with oncological pathology. It is declared at the normative level in Ukraine, but the forms and 
methods of work, channels and methods of communication of specialists are not detailed. This requires further 
research, in particular, when providing surgical care to patients with thyroid pathology. 

The purpose of the study was to investigate the state of activity organization of multidisciplinary teams in 
the provision of surgical care to patients with thyroid pathology and to propose approaches for its improvement.

Materials and methods: accounting forms No. 003 for 2019 (1208 units), constituent and administrative 
documents for the institution, department regulations, job descriptions, clinical pathway of patients (15 units in 
total). The base of research was communal non-profit enterprise «Kiev City Clinical Endocrinological Center». 
The methods, which were used, are systematic approach, medical and statistical, medical and geographical 
methods, content analysis, graphic. 

Results and discussion. Patients of the Department of Endocrine Surgery were from almost all regions 
of Ukraine. 3.5% of patients were referred by a general practitioner, 55.7% - by an endocrinologist, 40.1% - 
independently applied. Malignant neoplasm of the thyroid gland was detected in 33.9% of patients, non-toxic 
multinodular goiter – in 25.2%, benign neoplasm – in 16.3%. In 448 (37.1%) patients, 687 concomitant diseas-
es and complications were identified. Their structure consisted of diseases of the heart and circulatory system 
– 40.0%, eye diseases – 3.1%, diseases of the nervous system – 2.0%. In order to meet the needs of patients, 
instrumental and laboratory studies, consultative examinations, consultations and surgical interventions were 
carried out. The low level of communication between inpatient doctors and outpatient doctors has been shown. 
This was the reason for the excessive length of stay in bed – 12.6 ± 2.7 days. There is a separate participation 
of specialist doctors in accompanying patients in the hospital. It was proposed to formalize the official status 
and develop a typical provision for a multidisciplinary team of specialists; joint discussion, debate, data ex-
change within the team and with outpatient doctors; afford access to corporate information for the team and 
coordinate the work of authorized employees. 

Conclusion. Improving the efficiency of multidisciplinary teams is possible by strengthening collaboration 
within the team and communication with outpatient doctors. 

Keywords: multidisciplinary team, patient, healthcare professionals, collaboration, surgical care.
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Круть А. Г.

КРИТЕРІЇ ТА ІНДИКАТОРИ ЯКОСТІ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ:  
СТАН РОЗРОБКИ ТА ВИКОРИСТАННЯ

Національний університет охорони здоров’я України імені П. Л. шупика,  
Київ, Україна

Мета – дослідити підходи до розробки та ви-
користання критеріїв і індикаторів якості стомато-
логічної допомоги в закладах охорони здоров’я 
стоматологічного профілю. 

Матеріали та методи. Плани роботи за 2010-
2019 роки, розпорядчі документи (накази), карти 
експертних оцінок, «Настанова з якості», протоко-
ли внутрішніх аудитів (усього 149 од.) трьох облас-
них закладів охорони здоров’я стоматологічного 
профілю. Методи: системного і процесного підходу, 
контент-аналізу, порівняльного аналізу, графічний. 

Результати та їх обговорення. В кожному за-
кладі критерії та індикатори якості розробляються 
й відстежуються на рівні лікаря, лінійних керівни-
ків, генерального директора та медичної ради. Лі-
нійними керівниками проводиться експертна оцін-
ка якості, на рівні генерального директора форму-
ються узагальнені «моделі кінцевих результатів». 
Сформовані деталізовані набори критеріїв якості 
процесу стоматологічної допомоги, допоміжних 
процесів та системи управління якістю. Прово-
диться кількісна оцінка відповідних їм результатів 
за бальною шкалою та окремих показників – у від-
сотках. Загалом набір критеріїв і індикаторів якості 
надмірний за їх чисельністю, не відповідає крите-
ріям якості, визначеним стандартами на системи 
управління якістю, містить переважно показники 
традиційної галузевої звітності. В той же час сві-
тові доказові технології стоматологічної практики 
містять клінічні індикатори, що відображають за-
стосування утручань, які мають доведений вплив 
на якість стоматологічної допомоги, очікуваної па-
цієнтом, та якими забезпечується ефективне вико-
ристання ресурсів. 

Висновки. З метою удосконалення підходів до 
розробки критеріїв і індикаторів якості необхідно 
забезпечити впровадження доказових технологій у 
стоматологічну практику, використовувати моніто-
ринг клінічних процесів і аудит відповідності діяль-
ності, проводити експертну оцінку при виявленні 
дефектів. 

Ключові слова: доказові технології, стомато-
логічна практика, пацієнти, заклади стоматологіч-
ного профілю, стандарти, моніторинг і оцінка якості.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота відповідає темі науко-

во-дослідної роботи кафедри управління охоро-
ною здоров’я та публічного адміністрування Націо-
нального університету охорони здоров’я України 
імені П. Л. Шупика «Обґрунтування інноваційних 
моделей управління та оптимізації організаційних 
форм діяльності органів, підприємств та закла-
дів охорони здоров’я», № державної реєстрації 
01200U101680.

Вступ. З метою отримання відповіді на запи-
тання, наскільки ефективною є система управлін-
ня якістю медичної допомоги відповідно до постав-
лених цілей та наскільки адекватно вона реагує на 
фактори зовнішнього та внутрішнього середови-
ща, вимогами міжнародного стандарту до систем 
управління якістю в сфері охорони здоров’я та його 
вітчизняного аналогу запроваджені такі управ-
лінські інструменти як моніторинг, вимірювання 
та оцінка якості [1, 2]. Як організаційні технології 
«зворотного зв’язку» в системах управління якіс-
тю, вони мають бути постійними і спрямовуватись 
на покращення результатів охорони здоров’я [3].

Моніторинг і оцінка передбачають викорис-
тання критеріїв і відповідних їм індикаторів якос-
ті – кількісних та/або якісних показників, форму-
вання яких розпочинається на етапі цілепокладан-
ня, тобто, планування цільових показників якості, 
до якого має прагнути заклад охорони здоров’я. 
Отримання керівниками фактичних індикаторів та 
їх порівняння з плановими з наступним аналізом 
причин відхилень дозволяє вносити корективи з 
метою покращення діяльності надавачів медичних 
послуг та її результатів для здоров’я пацієнтів [4]. 

Індикатори якості можуть використовуватися 
з метою покращення якості медичної допомоги за 
багатьма напрямками, як свідчать дані [5]: вимірю-
вання якості медичної допомоги для певних груп 
населення; встановлення пріоритетних напрямків 
для поліпшення якості; підтримки розробки місце-
вих інформаційних панелей ефективності діяль-
ності провайдерів медичних послуг; використання 
в локальних системах з метою порівняння з націо-
нальними даними; з метою демонстрації прогресу 
місцевих систем управління якістю щодо поліп-
шення результатів тощо.

Значення критеріїв і індикаторів якості для 
оцінки ефективності системних змін і поліпшен-
ня результатів для пацієнтів є предметом уваги 
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багатьох наукових досліджень, зокрема, при оцін-
ці якості стоматологічної допомоги як невід’ємної 
складової системи охорони здоров’я [6]. Разом з 
тим, дослідження підходів до формування закла-
дами охорони здоров’я критеріїв та індикаторів 
якості в умовах реальної вітчизняної стоматологіч-
ної практики поодинокі [7], в чому полягає актуаль-
ність даної роботи. 

Актуальність значною мірою посилюється 
низьким рівнем доступності, як одного з критеріїв 
якості, лікарів і населення до найкращих доказо-
вих практик з метою отримання очікуваного резуль-
тату стоматологічних утручань, оскільки в Україні 
до лютого 2020 року на нормативному рівні були 
запроваджені протоколи надання стоматологічної 
допомоги, розроблені на основі фахового консен-
сусу. Сила доказів таких технологій мінімальна, 
отже, не гарантує якість стоматологічної допомоги. 
До складу цих протоколів не входили клінічні інди-
катори якості для оцінки результативності наданої 
стоматологічної допомоги. На сьогодні клінічних 
протоколів стоматологічної допомоги за основни-
ми стоматологічними захворюваннями, розробле-
них на основі доказової медицини та адаптованих 
до вітчизняної сфери охорони здоров’я, в Україні 
взагалі не існує.

Таким чином, питання підходів до розробки та 
використання критеріїв і відповідних їм індикаторів 
якості стоматологічної допомоги, у т. ч., таких важ-
ливих, як доступність якісної стоматологічної до-
помоги на основі доказових технологій, вимагають 
додаткових наукових досліджень. 

Мета роботи: дослідити підходи до розроб-
ки та використання критеріїв і індикаторів якос-
ті стоматологічної допомоги в закладах охорони 
здоров’я стоматологічного профілю. 

Матеріал та методи дослідження. Матеріа-
лами дослідження слугували документи закладів 
охорони здоров’я стоматологічного профілю трьох 
регіонів України (КНП «Житомирське обласне сто-
матологічне медичне об’єднання»; КНП Харків-
ської обласної ради «Обласна стоматологічна по-
ліклініка»; КНП «Чернігівська обласна стоматоло-
гічна поліклініка Чернігівської обласної Ради»), які 
підтверджують розробку та використання критеріїв 
і індикаторів якості стоматологічної допомоги (річні 
плани роботи закладів та їх структурних підрозділів 
за 2010-2019 роки; розпорядчі документи (накази); 
карти експертних оцінок; документи («Настанова 
з якості»; протоколи аудитів) системи управління 
якістю, яка функціонує в кожному закладі, відпо-
відно до вимог національного стандарту ДСТУ ISO 
9001:2015 для сфери охорони здоров’я (далі – 
стандарт), що засвідчено відповідними сертифіка-
тами. Усього проаналізовано 149 од. зазначених 
документів. 

Методи: системного підходу, процесного під-
ходу, контент-аналізу, порівняльного аналізу, гра-
фічний. 

Результати дослідження. Результатами до-
слідження встановлено, що підходи до моніто-
рингу, вимірювання, аналізування та поліпшення 
якості задекларовані для кожного з досліджуваних 
закладів в «Настанові з якості» – документі, де міс-
титься опис системи управління якістю відповідно 
до вимог стандарту. Зазначені види діяльності 
мають охоплювати усі процеси, що відбуваються 
в закладах, зокрема, основний процес – надання 
стоматологічних послуг. Моніторингу, вимірюван-
ню та оцінці підлягають також результативність 
системи управління якістю, ступінь задоволеності 
пацієнтів, результати планування (досягнення ці-
лей), якість постачання продуктів і послуг шляхом 
аутсорсингу, результати дій щодо ризиків і можли-
востей, потреби в поліпшенні системних заходів. 

Контент-аналіз локальних документів, де за-
свідчені розробка і використання критеріїв і ін-
дикаторів якості, показав, що в кожному закладі 
вони розробляються та відстежуються відповідно 
до 4-хступеневої системи контролю якості на рів-
ні: 1) лікаря (самооцінка діяльності); 2) завідувача 
відділення; 3) заступника генерального директора 
з медичної частини; 4) генерального директора та 
медичної ради закладу. 

Установлено, що в кожному закладі на рівні 
завідувача відділення, заступника генерального 
директора з медичної частини, медичної ради ви-
користовується експертна оцінка якості, а на рівні 
генерального директора – «моделі кінцевих ре-
зультатів» діяльності закладу. Дані методи оцінки 
до використання затверджені адміністративним 
рішенням – наказом по закладу.

Спостерігались певні відмінності серед закла-
дів щодо переліку та чисельності критеріїв якості й 
відповідних їм індикаторів.

Так, у КНП «Житомирське обласне стомато-
логічне медичне об’єднання» прийнятий деталізо-
ваний набір критеріїв якості для експертної оцінки 
медичних карт амбулаторних і стаціонарних хво-
рих з кількісною оцінкою відповідності результатів 
у балах (ні – якщо критерій не витримано, оцінка 
0 балів; так – 1 або 2 бали, в залежності від вагової 
цінності критерію). 

Набір критеріїв якості у даному закладі обра-
ний однаковим для проведення експертної оцінки 
на усіх вище зазначених рівнях управління та ди-
ференційований за місцем надання стоматологіч-
ної допомоги (поліклініка-стаціонар). 

Критеріями якості процесу стоматологічної до-
помоги слугують зміст діяльності лікаря під час на-
дання стоматологічної допомоги: дотримання по-
казань до госпіталізації; правильність обстеження 
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пацієнта (повнота анамнезу, дотримання прото-
колу і термінів обстежень та їх обґрунтованість); 
правильність і своєчасність встановлення клініч-
ного діагнозу; відповідність лікування (дотриман-
ня стандартів і протоколів лікування, адекватність 
дози та тривалості прийому лікарських засобів); 
результати лікування (покращення стану пацієн-
та, відсутність ускладнень лікування), дотриман-
ня критеріїв виписки – для стаціонарних хворих, 
якість наданих рекомендацій при виписці; якість 
ведення медичних карт хворих та листів лікар-
ських призначень. 

Сума в межах 24-25 балів прийнята за високий 
рівень якості, 23 бали – як середній рівень, менше 
23 балів – низький.

У даному закладі проводиться також екс-
пертна оцінка якості роботи завідувачів клінічних 
відділень та структурних підрозділів, під час якої 
оцінюється якість клінічних (за вказаними вище) та 
допоміжних процесів (за критеріями: дотримання 
стандартів інфекційного контролю; плинність ка-
дрів; своєчасність метрологічного контролю засо-
бів вимірювальної техніки тощо). 

Виокремлені критерії самооцінки роботи ліка-
рів-стоматологів за «вузькими» спеціальностями 
(терапевта, пародонтолога, ортодонта, хірурга-
стоматолога амбулаторного прийому, хірурга-сто-
матолога стаціонару, стоматолога-ортопеда) в 
зв’язку з особливостями змістовності утручань та 
виконуваних процедур. Наприклад, для лікаря-те-
рапевта такими критеріями встановлені: кількість 
відвідувань за зміну; кількість пломб за зміну; кіль-
кість санованих пацієнтів за зміну; кількість відвід-
увань на одну санацію; відсоток санованих пацієн-
тів від числа тих, хто звернувся вперше; відсоток 
зубів, вилікуваних за одне відвідування, з приводу 
ускладненого карієсу; відсоток пломб із сучасних 
пломбувальних матеріалів; кількість умовних оди-
ниць працеємності за зміну; виконання фінансово-
го плану (за умови роботи на спецрозрахунку). 

Затверджені критерії оцінки якості виготовлен-
ня зубних протезів в залежності від матеріалів, з 
яких вони виготовляються, з детальним описом по-
слідовності процедури виготовлення.

Критеріями якості діяльності на рівні закла-
ду прийняті відповідні позиції форм державної 
статистичної звітності, а індикаторами – фактич-
ні дані, які вносяться до цих форм за визначений 
звітний період. 

Проводиться опитування пацієнтів за розро-
бленою анкетою, зміст запитань якої націлений на 
визначення рівня задоволеності пацієнтів: став-
ленням медичного персоналу; умовами надання 
стоматологічної допомоги; доступністю ліків, про-
тезування, вартості послуги. 

Набір критеріїв якості стоматологічної допомо-
ги КНП Харківської обласної ради «Обласна сто-
матологічна поліклініка» містить аналогічні крите-
рії для оцінки лікувально-діагностичного процесу, 
а також додаткові: кількість впроваджених сучас-
них лікувально-діагностичних технологій і стомато-
логічних матеріалів; питома вага профілактичних 
заходів стосовно постійних зубів у дітей 6-12 років 
у загальному обсязі профілактичної роботи; хірур-
гічна активність; середня кількість днів непрацез-
датності за нозологічними формами; питома вага 
бюгельних протезів до частково знімних протезів; 
питома вага зубних протезів, виготовлених за су-
часними технологіями, від загального числа усіх 
виготовлених протезів; кількість виготовлених зуб-
них протезів на одного лікаря; число осіб, які отри-
мали зубні протези, на одного лікаря; наявність об-
ґрунтованих скарг пацієнтів.

У зазначеному закладі прийняті також крите-
рії результативності процесів, ідентифікованих як 
допоміжні: управління товарно-матеріальними цін-
ностями (відсоток виконаних заявок до загальної 
кількості заявок, що надійшли, на закупівлю то-
варно-матеріальних цінностей; своєчасність вико-
нання заявок на закупівлю товарно-матеріальних 
цінностей; кількість неякісних закуплених товар-
но-матеріальних цінностей; кількість неякісних за-
куплених товарно-матеріальних цінностей, повер-
нутих постачальнику; відсоток випадків порушень 
правил зберігання і складування товарно-матері-
альних цінностей); управління засобами вимірю-
вальної техніки (відсоток засобів вимірювальної 
техніки, що пройшли перевірку, від запланованої 
кількості; відсоток забезпеченості структурних під-
розділів засобами вимірювальної техніки від по-
треби), управління персоналом (плинність кадрів, 
своєчасність скерування медичних працівників на 
навчання), внутрішній аудит (відсоток проведених 
внутрішніх аудитів до числа запланованих; відсо-
ток позапланових внутрішніх аудитів від загально-
го числа проведених внутрішніх аудитів; своєчас-
ність виконання коригувальних заходів) тощо. 

Планових індикаторів у кількісному виразі в 
обох вище зазначених закладах обмаль. 

У КНП «Чернігівська обласна стоматологічна 
поліклініка Чернігівської обласної Ради», на від-
міну від інших закладів, чітко прописані планові 
кількісні індикатори якості стоматологічної допо-
моги, відповідно до критеріїв. Як приклад, у табли-
ці представлені критерії та індикатори якості для 
лікаря стоматолога-терапевта. 

Карта експертної оцінки якості надання медич-
ної допомоги, яку використовує завідувач відділен-
ня для оцінки стоматологічної допомоги на основі 
даних медичних карт хворих вибірковим методом, 
містить наступні критерії: розбірливість і повнота 
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записів анкетних даних пацієнта; повнота зібрано-
го анамнезу; відсутність виправлень, приписок у 
медичних картах хворих; відповідність клінічного 
діагнозу МКХ-10; наявність відповідно оформле-
ної згоди на проведення діагностики, лікування, 
знеболення, оперативного втручання; наявність 
скарг пацієнтів; повнота опису клінічних проявів 
захворювання; відповідність проведеного лікуван-
ня стандартам та протоколам, затвердженим МОЗ 
України; відвідування лікарем протягом звітного 
періоду семінарів, конференцій; якість проведено-
го пломбування каріозної порожнини (відповідність 
анатомічній формі зуба, бугрів, бороздок, фісур; 
правильність вибору методу для ендодонтичного 
лікування; наявність рентгенографічного контролю 
при проведенні лікування).

Оцінка відповідності здійснюється в балах від 
0 до 10 з урахуванням ваги значущості показника; 
клінічні показники мають найбільшу вагу – 10 балів. 

Карта оцінки якості лікувально-діагностичного 
процесу на рівні відділення містить критерії: від-
соток випадків з обґрунтованістю та виконанням 
плану лікування пацієнта; відсоток використаних 

лікарських засобів, що входять до формуляру лі-
карських засобів; відсоток медичних карт хворих 
з веденням повних і розбірливих записів; відсоток 
випадків лікування з неочікуваними результатами; 
кількість випадків побічних дій лікарських засобів. 
Оцінка проводиться аналогічно оцінці кожного клі-
нічного випадку за бальним принципом.

«Моделі кінцевих результатів» на рівні закла-
ду в КНП «Чернігівська обласна стоматологічна 
поліклініка Чернігівської обласної Ради» склада-
ються з наступних критеріїв та планових індикато-
рів у кількісних вимірах: виконання плану організа-
ційно-методичних та лікувально-профілактичних 
заходів – 100,0%; питома вага санованих осіб від 
загальної кількості первинних – 56,0%; виконан-
ня плану умовних одиниць працеємності – 98,0%, 
кількість відвідувань на одну сановану особу – 3,3-
4,3; кількість відвідувань стоматолога в розрахунку 
на одного мешканця – 0,89 –1,17; кількість осіб, які 
потребують санації, від кількості планово огляну-
тих – 70,0 – 55,0%; питома вага санованих осіб від 
тих, хто потребує санації при планових оглядах – 
71,0 – 79,0%; число осіб, які отримали протези, на 
100 осіб населення – 1,2 – 1,4. 

Обговорення отриманих результатів. Ре-
зультати дослідження показали, що у провідних 
регіональних закладах третинної стоматологічної 
допомоги прийняті критерії та відповідні їм інди-
катори якості. Разом з тим, усталені підходи до їх 
розробки та використання, змістовність критеріїв і 
індикаторів певною мірою відрізняються від вимог 
стандарту на системи управління якістю, рекомен-
дованих міжнародних теоретичних розробок і до-
казових практик.

Так, наукові дані свідчать, що насамперед при 
розробці критеріїв і індикаторів якості бажано здій-
снити дезагрегацію поняття якості на окремі ком-
поненти з метою можливості вимірів кожного з них 
та співвіднести їх з відомими складовими моделі 
управління якістю А. Донабедіана – структурою, 
процесом і результатом. Таким чином рекоменду-
ють формувати блоки критеріїв і індикаторів якості 
у систематизованому вигляді [8-11], чого не спо-
стерігається у досліджуваних закладах. 

Інститутом медицини США (2001) запропоно-
вані шість компонентів якості медичної допомоги: 
1) безпека; 2) своєчасність; 3) справедливість; 
4) ефективність; 5) результативність; 6) орієнтова-
ність на пацієнта [12, с. 13]. 

Стандартом на систему управління якістю 
для сфери охорони здоров’я пропонується більша 
диференціація в кількості одинадцяти критеріїв: 
1) відповідний, правильний догляд щодо медичних 
потреб пацієнта; 2) придатність, тобто, корисність, 
здатність робити, виконувати що-небудь (стосу-
ється постачальника послуги); 3) безперервність; 

Таблиця – Критерії та планові індикатори якості сто-
матологічної допомоги КНП «Чернігівська обласна 
стоматологічна поліклініка Чернігівської обласної 
Ради»

№ 
з/п

Критерії якості стоматологіч-
ної допомоги для лікаря-те-

рапевта

Планові  
індикатори 

якості  
для лікаря-
терапевта

1 Співвідношення числа виліку-
ваних зубів з неускладненим 
карієсом до числа вилікуваних 
зубів з ускладненим карієсом 

3:1 – 2,5:1

2 Кількість хворих на  
диспансерному обліку 120 – 80

Відсоток санованих осіб від 
загального числа первинних 
хворих 

60 – 50

3 Число відвідувань на одну  
сановану особу 3 – 4

4 Питома вага пломб від усіх  
накладених пломб з: 
цементів 30 – 50
пластмаси 10 – 20
амальгами 10 – 5
хімічних композитів 40 – 20
світлополімерів 10 – 5

5 Питома вага пульпитів,  
вилікуваних під анестезією за 
один сеанс 

35 – 20

6 Питома вага періодонтитів,  
вилікуваних за один сеанс 35 – 20

288



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Соціальна медицина та організація охорони здоров’я

4) ефективність; 5) результативність; 6) неуперед-
женість; 7) використання наукових доказів/знань 
на основі медичної практики; 8) орієнтованість на 
пацієнта, включаючи фізичну, психологічну та со-
ціальну цілісність; 9) залучення пацієнта; 10) без-
пека пацієнта; 11) своєчасність/доступність. На 
запропоновані критерії автори та експерти реко-
мендують орієнтуватися для розробки набору пла-
нових індикаторів якості та заходів з покращення 
якості, дотримуючись збалансованого підходу для 
оцінки всіх аспектів медичної допомоги [1, 2]. 

Міжнародна практика вимірювання якості та-
кож показує, що поряд із структурними, процесни-
ми та результативними показниками в країнах світу 
використовується й інше структурування критеріїв 
і індикаторів – на адміністративні, клінічні та ті, що 
повідомляються пацієнтами. Більшість показників 
сконцентровані на вимірюванні процесів, але існує 
думка, що суттєвий інтерес викликають індикатори 
результатів, оскільки вони безпосередньо вимірю-
ють ті кінцеві досягнення, які мають значення для 
пацієнтів та постачальників послуг [13].

Наукові дані приводять конкретні приклади 
критеріїв та індикаторів якості стоматологічної до-
помоги, які нараховуються сотнями [4]. Але лише 
обмежена їх кількість пройшли ретельну перевірку 
дійсності чи надійності щодо впливу на якість сто-
матологічної допомоги, яка надається безпосеред-
ньо пацієнтові. 

Перспективою отримання надійних індикато-
рів якості дослідники вбачають у стандартизації 
стоматологічної допомоги на основі доказів з ак-
туальної рецензованої літератури та оцінених су-
дженнях експертних груп, а також на клінічному 
досвіді практиків. Наприклад, сучасними дослі-
дженнями доведено, що при карієсі зубів хірур-
гічне втручання не зупиняє процес захворювання. 
Багато карієсних ушкоджень не прогресують, а 
реставрації зубів мають кінцевий термін служби. 
Тому сучасне лікування карієсу зубів повинно бути 
більш консервативним і включати раннє виявлен-
ня некавітованих уражень, діагностику ступеня ри-
зику у конкретного індивіда щодо прогресування 
карієсу та активне спостереження із застосуван-
ням профілактичних заходів з його уповільнення. 
Такі підходи дають більшу ймовірність успіху, мен-
шу кількість ускладнень та більш ефективне ви-
користання ресурсів, ніж менш стандартизоване 
лікування. 

З метою управління карієсом у дітей віком ≥ 6 
років при усіх ступенях ризику є надання рекомен-
дацій пацієнтам щодо використання фторованої 
води і зубних паст із вмістом фтору, професійний 
догляд із застосуванням фтористого лаку та фі-
сурних герметиків, проведення рентгенологічного 
обстеження (1 раз на 2 роки при низькому рівні 

ризику розвитку карієсу, 1 раз на 1 рік – при се-
редньому, 1 раз на півроку – при високому), засто-
сування фториду діаміну срібла при кавітаційних 
ураженнях [14, 15]. 

Виходячи з цього критерію, можна формувати 
критерії/індикатори якості стоматологічної допомо-
ги при карієсі зубів у дітей старше 6 років: структу-
ри – наявність протоколу застосування фтористого 
лаку/фісурних герметиків, фториду діаміну срібла 
у закладі, що надає стоматологічну допомогу ді-
тям; процесу – кількість пацієнтів/їх представників, 
які надали поінформовану згоду на дане втручан-
ня; кількість пацієнтів, яким призначено вказане 
втручання (за наявності поінформованої згоди та 
відсутності протипоказів); кількість пацієнтів, яким 
призначено рентгенологічне дослідження зубів (з 
частотою в залежності від ступеня ризику); резуль-
тату – кількість пацієнтів, які отримали фторування 
емалі та фісурні герметики, фторид діаміну срібла 
(за потреби в залежності від ступеня ризику); кіль-
кість пацієнтів, яким проведено рентгенологічне 
дослідження з відповідною частотою; середній 
рівень задоволеності пацієнтів/їх представників 
отриманою процедурою. 

Дані індикатори доцільно використовувати на 
рівні відділення/закладу, які відслідковує завід-
увач відділення/заступник генерального директо-
ра з медичної частини, та зіставляти з плановими 
індикаторами профілактичної допомоги. Останні 
потрібно розробляти з урахуванням можливих її 
обсягів для даного закладу охорони здоров’я та 
потенційних потреб пацієнтів. 

На рівні лікаря критеріями можуть бути: про-
цесу – призначення фтористого лаку/фісурних 
герметиків, фториду діаміну срібла з поетапним 
проведенням процедури (у плані профілактичних 
заходів конкретному пацієнту); інформування па-
цієнта/його представника про змістовність проце-
дури (письмове підтвердження поінформованої 
згоди); дотримання етапності процедури; струк-
тури – відповідність видів і обсягу використаних 
матеріалів потребам даного пацієнта; результату – 
задоволеність пацієнта спілкуванням з лікарем і 
отриманою процедурою.

Серед найефективніших заходів нереставра-
ційних методів лікування каріозних уражень зубів 
для дорослих вважають рекомендації щодо вико-
ристання 38% фториду діаміну срібла, герметиків, 
5% лаку фториду натрію, 1,23% гелю підкисленого 
фосфату фториду та 5000 частин на мільйон фто-
риду (1,1% фториду натрію) зубної пасти або гелю 
[16]. Дані критерії, як приклад, також можуть бути 
використані для моніторингу і оцінки якості стома-
тологічної допомоги дорослим за умови стандар-
тизації відповідного процесу в закладі охорони 
здоров’я. 
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Запропоновані підходи з використанням на-
уково доведених технологій, яким відповідає неве-
лика кількість індикаторів, що вказують на суттєвий 
вплив на якість результату для пацієнта, доцільно 
застосовувати на рівні лікувально-діагностичного і 
профілактичного процесу для усіх найбільш поши-
рених та соціально значимих захворювань порож-
нини рота, з якими пацієнти звертаються до даного 
закладу.

Критерії та індикатори системи управління 
якістю є структурними індикаторами та мають ві-
дображати вимоги стандарту до системи та відпо-
відність їх виконання: обсяг використання ресурсів 
при наданні послуг (кадрових, матеріально-техніч-
них, фінансових, інформаційних та інших); безпеку 
(інфекційну, епідемічну, техногенну, інформаційну, 
психологічну, фармацевтичну і т. і.); управління 
ризиками (соціально-правовими, управлінськими, 
економічними, адміністративними, ризиками для 
здоров’я медичних працівників і т. і.); формування 
політик (наявність та періодичний перегляд і онов-
лення установчих документів); розробку локальних 
документів і процедур; моніторинг, оцінку і аналіз 
діяльності за критеріями якості медичної допомоги; 
виявлення та аналіз невідповідностей і дефектів; 
заходи з поліпшення якості за кожним видом діяль-
ності; задоволеність пацієнтів [17, 18]. Ці індикато-
ри підлягають моніторингу та аудиту на рівні вищо-
го менеджменту закладу та медичної ради.

Автори [19] з метою підтримки прийняття рі-
шень щодо вдосконалення системи пропонують 
як варіант такі критерії та відповідні їм показники 
використання послуг: обсяг відвідувань в амбула-
торних умовах до лікаря загальної практики та до 
лікарів-спеціалістів; обсяг відвідувань до відділен-
ня невідкладної допомоги; терміни перебування в 
лікарні. Ці критерії/індикатори орієнтовані на оцін-
ку обсягу використання послуг.

Таким чином, проведений аналіз реальної сто-
матологічної практики показав, що масив викорис-
товуваних критеріїв та індикаторів якості в дослі-
джуваних закладах при їх великому обсязі слабко 
структурований, нечітко орієнтований на критерії 
якості, визначені стандартом на систему управ-
ління якістю для сфери охорони здоров’я, з пере-
важанням традиційних показників офіційної ста-
тистичної звітності, а також тих, що вже втратили 
свою актуальність («моделі кінцевих результатів»), 
над клінічними. Це, в свою чергу, обумовлено від-
сутністю критеріїв/індикаторів, які вказують на на-
уково доведений доказовими технологіями вплив 
стоматологічних утручань на якість медичної допо-
моги, яку очікують пацієнти. 

У досліджуваних закладах простежується до-
мінування адміністративного контролю над об’єк-
тивними підходами використання клінічних індика-
торів якості, представлених у науково доведених 

доказових технологіях, що продемонстровано 
запровадженням експертної оцінки якості на всіх 
рівнях управління як методу постійного контролю 
замість моніторингу діяльності та аудиту відповід-
ності. 

Поглиблює несприятливу ситуацію відсут-
ність автоматизованої системи постійного збору 
даних, ручна обробка великого масиву показників 
лікарями, завідувачами структурних підрозділів, 
заступниками керівників закладів, що обтяжує по-
всякденну діяльність, відволікає від спілкування з 
пацієнтами та виконання власне адміністративних 
функцій або надання медичної допомоги. 

Висновки
1. У закладах, обраних базами досліджен-

ня, критерії та індикатори якості стомато-
логічної допомоги формуються у вигляді 
набору надмірної чисельності показників, 
слабко структурованого за критеріями 
якості, визначеними стандартом на систе-
му управління якістю для сфери охорони 
здоров’я, переважаючою складовою якого 
є показники традиційної галузевої звітнос-
ті та застарілі узагальнені показники у ви-
гляді «моделей кінцевих результатів». Для 
поточного відслідковування показників ви-
користовується експертна оцінка на всіх 
рівнях управління закладом. 

2. З метою удосконалення підходів до роз-
робки критеріїв та індикаторів якості не-
обхідно забезпечити впровадження до-
казових технологій у клінічну практику, 
складовою яких є клінічні індикатори, що 
відображають застосування профілактич-
них, діагностичних і лікувальних утручань, 
які мають доведений вплив на якість сто-
матологічної допомоги, очікуваної пацієн-
том. Такий підхід забезпечить одночасне 
ефективне використання ресурсів, без 
надлишкових їх витрат або дефіциту. 

3. Упровадження доказових технологій в сто-
матологічну практику на галузевому рівні 
бажано шляхом адаптації міжнародних 
рекомендацій до вітчизняних умов, що 
надаватиме можливість адекватного бю-
джетного фінансування стоматологічної 
послуги за Програмою медичних гарантій. 
Інший шлях, нормативно врегульований, 
передбачає адаптацію доказових техноло-
гій на локальному рівні, в закладі охорони 
здоров’я, за що несе відповідальність його 
керівник. 

4. З метою відслідковування рівня фактич-
них клінічних індикаторів якості та інди-
каторів інших процесів доцільно викорис-
товувати такі управлінські інструменти, як 
моніторинг процесів і аудит відповідності. 
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Експертну оцінку бажано проводити в разі 
виявлення дефектів і неочікуваних резуль-
татів стоматологічної допомоги для паці-
єнтів. 

Перспективи подальших досліджень по-
лягають в оцінці ефективності діяльності закладів 

охорони здоров’я стоматологічного профілю за ре-
зультатами запровадження моніторингу процесів 
за клінічними індикаторами якості та аудиту відпо-
відності в реальну клінічну практику та визначен-
ні напрямів подальшого удосконалення системи 
управління медичним закладом.
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УДК 614.2:616-082
КРИТЕРИИ И ИНДИКАТОРЫ КАЧЕсТВА сТОМАТОЛОГИЧЕсКОЙ ПОМОЩИ:
сОсТОЯНИЕ РАЗРАБОТКИ И ИсПОЛЬЗОВАНИЯ
Круть А. Г. 
Резюме. Цель: исследовать подходы к разработке и использованию критериев и индикаторов каче-

ства стоматологической помощи в учреждениях здравоохранения стоматологического профиля. 
Материалы и методы. Планы работы на 2010-2019 гг., распорядительные документы (приказы), 

карты экспертных оценок, «Руководство по качеству», протоколы внутренних аудитов (всего 149 ед.) 
трех областных учреждений здравоохранения стоматологического профиля. Методы: системного и про-
цессного подхода, контент-анализа, сравнительного анализа, графический. 

Результаты и их обсуждение. В каждом учреждении критерии и индикаторы качества разраба-
тываются и отслеживаются на уровне врача, линейных руководителей, генерального директора и ме-
дицинского совета. Линейными руководителями проводится экспертная оценка качества, на уровне 
генерального директора формируются обобщенные «модели конечных результатов». Сформированы 
детализированные наборы критериев качества процесса стоматологической помощи, вспомогательных 
процессов и системы управления качеством. Проводится количественная оценка соответствующих им 
результатов по балльной шкале и отдельных показателей – в процентах. В целом набор критериев и ин-
дикаторов качества чрезмерный по численности, не соответствует критериям качества, определенным 
стандартом на системы управления качеством, содержит преимущественно показатели традиционной 
отраслевой отчетности. В то же время международные доказательные технологии стоматологической 
практики включают клинические индикаторы, отражающие применение вмешательств, которые имеют 
доказанное влияние на качество стоматологической помощи, ожидаемой пациентом, и которыми обес-
печивается эффективное использование ресурсов. 

Выводы. В целях совершенствования подходов к разработке критериев и индикаторов качества 
необходимо обеспечить внедрение доказательных технологий в стоматологическую практику, исполь-
зовать мониторинг клинических процессов и аудит соответствия деятельности, проводить экспертную 
оценку дефектов.

Ключевые слова: доказательные технологии, стоматологическая практика, пациенты, учрежде-
ния стоматологического профиля, стандарты, мониторинг и оценка качества.

UDC 614.2:616-082
Criteria and Indicators of Dental Care Quality: 
State of Development and Usage 
Krut A. G.
Abstract. Healthcare quality criteria and indicators allow the head of the health care facility to clearly ori-

entate in the degree of achievement of targets and improvement of results for patients. Studies of approaches 
to the formation of criteria and indicators of quality in the conditions of real domestic clinical practice, in partic-
ular, dental, are isolated. At the same time, in Ukraine there are no clinical protocols of dental care based on 
evidence-based technologies, which contain clinical quality indicators. 

The purpose of the study was to conduct a research on approaches to the development and usage of 
criteria and indicators for the quality of dental care in dental health facilities. 

Materials and methods. Such materials were used in the study as work plans for 2010-2019, administra-
tive documents (orders), maps of expert assessments, «Guidelines for quality», internal audit protocols (a total 
of 149 units) of the three regional health care institutions of the dental profile. Methods, which were used, are 
system and process approach, content analysis, comparative analysis, graphical method. 

Results and discussion. In each institution, criteria and quality indicators are developed and monitored 
at the level of the doctor, line managers, the head of the institution and the medical council. Line managers 
conduct expert quality assessment, generalized «models of end results» which are formed at the level of the 
head of the institution. Detailed sets of criteria for the quality of the dental care process, ancillary processes 
and quality management systems are formed. Quantitative evaluation of the corresponding results on a scale 
and individual percentages is carried out. In general, the set of quality criteria and indicators is excessive in 
number, which does not meet the quality criteria defined by the standards for quality management systems, it 
contains mainly indicators of traditional industry reporting. At the same time, the world’s evidence-based tech-
nologies of dental practice contain clinical indicators that reflect the use of interventions that have a proven 
impact on the quality of dental care expected by the patient, and which ensure efficient use of resources. 
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Conclusion. The introduction of evidence-based technologies in dental practice is appropriate to improve 
approaches to the development of quality criteria and indicators, monitoring of clinical processes and compli-
ance audits should be used, expert assessment should be carried out in case of defects.

Keywords: evidence-based technologies, dental practice, patients, dental institutions, standards, moni-
toring and quality assessment.
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Мокрик О. Я.1, Путько З. П.2, Гичка А. М.1,2, Захарків А. М.2

ОПТИМІЗАЦІЯ МІСЦЕВОГО ЗНЕБОЛЮВАННЯ  
ПІД ЧАС ПРОВЕДЕННЯ ОПЕРАЦІЇ РАДИКАЛЬНОЇ ГАЙМОРОТОМІЇ  

У СТОМАТОЛОГІЧНИХ ХВОРИХ
1 Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

2 КНП ЛОР «Львівська обласна клінічна лікарня», Україна

Мета дослідження: Дати клінічну оцінку ефек-
тивності ендоназальної блокади носопіднебінного 
нерва різними способами під час проведення опе-
рації радикальної гайморотомії у стоматологічних 
хворих. 

Матеріали та методи. Клінічні спостережен-
ня проведено у 50 хворих, в яких діагностовано 
хронічний одонтогенний гайморит. Операцію ра-
дикальну гайморотомію проводили під місцевим 
потенційованим знеболюванням. Усім хворим про-
водили на верхній щелепі провідникові анестезії за 
класичними методиками. Пацієнтів, в залежності 
від застосованих їм способів ендоназальної бло-
кади носопіднебінного нерва, було поділено на дві 
клінічні групи: основну (24 особи) та групу порів-
няння (26 осіб). Хворим основної групи здійснюва-
ли ендоназальну блокаду носопіднебінного нерва 
у місці його відгалуження від крилопіднебінного 
вузла. У пацієнтів групи порівняння блокаду вказа-
ного нерва проводили перед його входом у різце-
вий канал. Оцінювали ефективність анестезій за 
клінічними та вегетативними проявами больового 
стресу.

Результати. Під час видалення поліпів та 
патологічних грануляцій зі слизової оболонки мак-
силярного синуса у хворих основної групи не було 
больових відчуттів, не спостерігались емоційно-
рухові та вегетативні прояви больового стресу, що 
підтверджувало ефективність застосованого ендо-
назального способу знечулення носопіднебінного 
нерва. У хворих групи порівняння під час прове-
дення аналогічних хірургічних маніпуляцій повно-
го ефекту місцевого знеболення вдалось досягти 
у 50,0 % випадків (χ2 – 8,065, р = 0,005). Це були 
пацієнти, які мали гіпопневматизовані або помір-
но пневматизовані типи верхньощелепних пазух. 
У решти хворих під час операції виникали емоцій-
но-рухові та вегетативні прояви больового стресу 
під час видалення патологічно зміненої слизової 

оболонки, розташованої на медіальній стінці верх-
ньощелепного синуса.

Висновки. При застосуванні стоматологічним 
хворим ендоназальної блокади носопіднебінного 
нерва у місці його відгалуження від крило – підне-
бінного ганглія під час проведення операції ради-
кальної гайморотомії досягається у всіх клінічних 
випадках повне знечулення слизової оболонки, 
верхньощелепної пазухи, не залежно від ступеня її 
пневматизації. Анестезія носопіднебінного нерва у 
нижньому носовому ході дає можливість безболіс-
но провести хірургічне втручання лише у хворих із 
гіпопневматизованими верхньощелепними пазуха-
ми й у більшості пацієнтів із помірною їх пневма-
тизацією.

Ключові слова: хронічний гайморит, гайморо-
томія, максилярний синус, носопіднебінний нерв, 
ендоназальна анестезія, больовий стрес.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконане в рам-
ках НДР кафедри хірургічної стоматології та ще-
лепно-лицевої хірургії Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького 
«Удосконалення та впровадження методів рекон-
структивно-відновлювальних операцій та регене-
ративних технологій у щелепно-лицевій ділянці» 
№ державної реєстрації 0120U002134. 

Вступ. Під час проведення хірургічних стома-
тологічних втручань у хворих можуть з’являтись 
стресорні реакції [1-3]. Серед факторів, що ви-
значають їх розвиток, виділяють психоемоційне 
напруження (страх, тривога, фобії), біль, патоло-
гічні рефлекси та інші чинники [4-8]. При якісно-
му анестезіологічному забезпеченні досягається 
антистресорний захист хірургічних хворих. Для 
знечулення операцій на зубоальвеолярному комп-
лексі найчастіше застосовуються провідникові 
анестезії периферійних гілок трійчастого нерва за 
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стандартними методиками [1, 2, 6, 9, 10]. Хірургічні 
втручання на верхньощелепному синусі при ліку-
ванні хронічних одонтогенних гайморитів прово-
дяться як під загальним знеболенням [11-13] так 
і під місцевою потенційованою анестезією [14, 15]. 
Необхідний анальгетичний ефект досягається при 
поєднанні премедикації (аналгоседації) й місцево-
го знечулення підочноямкового й великого підне-
бінного нервів, верхніх задніх альвеолярних гілок 
верхньощелепного нерва. Крім того, під час про-
ведення хірургічних маніпуляцій необхідно також 
блокувати носопіднебінний нерв для повного зне-
чулення ділянки операційного втручання [16-19]. 
На думку деяких науковців [20], найоптимальні-
шим є блокада крилопіднебінного ганглія (ganglion 
pterygopalatinus) ін’єкційним способом, доступом 
через великий піднебінний канал. Однак при засто-
суванні вказаної методики провідникової анестезії 
цього вегетативного вузла є ризик пошкодження 
ін’єкційною голкою у великому піднебінному каналі 
судин та нервів. При надмірному введенні місце-
вого анестетика у крилопіднебінну ямку він може 
поширитись через нижню очну щілину в очницю 
та спричинити диплопію [21]. Оскільки цей спосіб 
блокади крилопіднебінного ганглія не завжди є 
технічно простим для виконання через анатоміч-
ну мінливість великого піднебінного каналу [22, 
23], тому ми вважаємо доцільним застосування 
анестезії носопіднебінного нерва ендоназальни-
ми способами. Після введення ватного аплікато-
ра, просякнутого розчином анестетика, у середній 
носовий хід та його просування до заднього краю 
середньої носової раковини, вдається досягти ді-
лянки, де від крилопіднебінного вузла відгалужу-
ється носопіднебінний нерв. Тому цей спосіб ен-
доназальної блокади, на нашу думку, є найбільш 
безпечним, доступним для технічного виконання, 
позбавлений місцевих ускладнень. 

Мета дослідження: Дати клінічну оцінку ефек-
тивності ендоназальної блокади носопіднебінного 
нерва різними способами під час проведення опе-
рації радикальної гайморотомії у стоматологічних 
хворих.

Матеріал та методи дослідження. У клініч-
ні спостереження було задіяно 50 пацієнтів віком 
від 25 до 65 років, 34 чоловіків та 16 жінок, які пе-
ребували на стаціонарному лікуванні у відділенні 
щелепно-лицевої хірургії КНП ЛОР «Львівська об-
ласна клінічна лікарня». 

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Всі учасники були інфор-
мовані щодо цілей, організації, методів досліджен-
ня та підписали інформовану згоду щодо участі у 
ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення анонім-
ності пацієнтів.

Всім хворим окрім стандартного клінічного 
обстеження призначали комп’ютерну томографію 
(КТ) кісток середньої зони обличчя. Приносові па-
зухи досліджували в коронарній та аксіальній про-
екціях. У всіх хворих було діагностовано хронічний 
одонтогенний поліпозний гайморит. Для харак-
теристики розмірів верхньощелепних пазух була 
використана класифікація Г.В. Кручинського, В.І. 
Філіпенка (1991) [24] - по взаємному розташуван-
ню дна верхньощелепної пазухи і порожнини носа. 
Ступінь пневматизації верхньощелепної пазухи 
оцінюється наступним чином: гіперпневматизова-
ними вважалися пазухи, якщо їх дно розташоване 
нижче дна порожнини носа; гіпопневматизовани-
ми - якщо їх дно знаходилося вище дна порожнини 
носа; у пазух із помірним ступенем пневматизації 
дно розташовувалося на одному рівні з дном по-
рожнини носа. Визначення положення дна верх-
ньощелепної пазухи на КТ встановлювалося за 
фронтальними зрізами. Найбільш низьке поло-
ження дна верхньощелепної пазухи щодо дна по-
рожнини носа є на рівні 6-го, 7-го зубощелепних 
сегментів [25]. 

Перед початком хірургічних втручань хворим 
робили премедикацію: внутрішньом’язово вводи-
ли 2 % розчин промедолу (тримеперідіну) - 1 мл, 
0,5 % розчину сибазону (diazepam) – 2,0 мл, 1% 
розчину димедролу (дифенгідраміну гідрохло-
рид) - 1,0 мл, 0,1 % розчин атропіну - 1,0 мл. Опе-
рацію радикальну гайморотомію проводили за 
відомою методикою Неймана–Заславського під 
місцевим знеболюванням. Для місцевих провідни-
кових анестезій (інфраорбітальної, палатинальної, 
туберальної) застосовували «Ultracain® D-S forte», 
який містить артикаїна гідрохлорид та епінефрин у 
розведенні 1: 100000. Пацієнтів, в залежності від 
проведеної їм методики ендоназальної блокади 
носопіднебінного нерва, було поділено на дві клі-
нічні групи: основну та групу порівняння. Хворим 
основної групи (24 особи) здійснювали блокаду но-
сопіднебінного нерва шляхом аплікаційної анесте-
зії слизової оболонки порожнини носа у середньо-
му носовому ході, біля заднього краю середньої 
носової раковини, де цей нерв відгалужується від 
крилопіднебінного вузла (рисунок) [26]. Для цьо-
го носовий зонд із стерильним ватним тампоном, 
змоченим 10 % розчином лідокаїну з адреналіном 
1:100 000, вводили у присінок порожнини носа й під 
кутом 25°-30° до твердого піднебіння просували у 
середньому носовому ході на глибину 4,5–5,0 см. 
Вибір нами таких технічних параметрів базується 
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на даних краніометричних досліджень, отриманих 
авторами [27].

У 26 пацієнтів групи порівняння проводили 
стандартну внутрішньоносову блокаду носопід-
небінного нерва шляхом аплікаційної анестезії 
10 % розчином лідокаїну з адреналіном слизової 
оболонки біля основи перегородки носа, в ділянці 
воронкоподібного втягнення, де цей нерв входить 
у різцевий канал [28]. Визначали больову чутли-
вість «pin prick» тестом – вколом голки в анатоміч-
ні ділянки, де очікувалось їх знечулення, - слизо-
ву оболонку порожнини рота (ясна, верхню губу, 
щоку), носової порожнини й верхньощелепної па-
зухи. Результати оцінювали за 3х бальною шкалою 
суб’єктивної оцінки хворими: 0 балів - відсутність 
чутливості, 1 бал - чутливість знижена, 2 бала - 

повністю збережена больова чутливість [29]. Під 
час проведення хірургічних втручань оцінювали 
емоційно–рухові стресові прояви больових реак-
цій у хворих за шкалою Sounds, Eyes and Motor 
(SEM) - Звуки, Очі, Рухи [30]. Вона розділена на дві 
категорії - комфорт (відсутність больової експресії) 
і дискомфорт (наявність больової експресії). Ре-
акція дискомфорту поділяється на три субшкали: 
емоційно–рухові прояви легкого болю, емоційно–
рухові прояви помірного болю і емоційно–рухові 
прояви сильного болю (табл. 1). Оцінка больової 
експресії здійснюється в балах: комфорт (макси-
мально 3 бала) – кожний показник оцінюється в 
1 бал; легкий дискомфорт (максимально 6 балів) – 
кожний показник оцінюється в 2 бали; помірний 
дискомфорт (максимально 9 балів) – кожний по-
казник оцінюється в 3 бала; сильний дискомфорт 
(максимально 12 балів) – кожний показник оціню-
ється в 4 бала.

Вегетативну реакцію серцево-судинної систе-
ми при больовому впливі оцінювали за індексом 
перфузії (РІ) та частотою пульсу. Для їх реєстра-
ції використовували портативний пульсоксиметр 
HC50D (Гонконг). Пристрій сертифікований на 
Україні (висновок державної санітарно – епі-
деміологічної експертизи №12.2-18-3/0168, від 
28.04.2020. Обліковий №UA.TR.076.D.042303-20 
від 23.04.2020 р). За норму вважається показник 
РІ, який знаходиться в межах 5–6 %, при звуженні 
просвіту периферійних судин під впливом больо-
вого чинника його показники знижуються [31]. 

Статистичну обробку результатів дослідження 
проводили з використанням t–критерію Стьюден-
та методів варіаційної статистики за допомогою 
комп’ютерної програми «Statistica 8». Для оцінки 
значимості відмінностей результатів, отриманих в 
клінічних групах, визначали коефіцієнт Пірсона χ2. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
В результаті рентгенологічного обстеження кісток 

Рисунок. Внутрішньоносова методика знечулення 
носопіднебінного нерва в місці його відгалуження від 
крилопіднебінного вузла – біля нижньозаднього краю 

середньої носової раковини [26]: 
1 – середня носова раковина, 2 – аплікаційна анесте-

зія слизової оболонки порожнини носа

Таблиця 1 – Шкала оцінки комфорту / дискомфорту – прояв через звуки, очима, рухами (Sound, Eyes, Motor 
Scale)

Параметри
спостереження Комфорт

Дискомфорт

Легкий дискомфорт Помірний  
дискомфорт

сильний  
дискомфорт

Звуки Немає скарг на 
біль

Неспецифічні звуки, 
можлива больова ін-
дикація

Конкретні скарги  
на появу болю, звуки 
-“Ой”, підвищений 
голос

Скарги, що вказують 
на сильний біль, крик

Очі

В очах відсутні 
ознаки, що вка-
зували б на дис-
комфорт

Очі розширені, на об-
личчі прояви тривоги

Вологі очі, повіки 
тремтять Плач, сльози на очах

Рухи
Руки розслаблені;
немає помітної 
напруги тіла

Руки напружені, під-
вищений м’язовий 
тонус тіла

Спонтанний рух рука-
ми або тіла, гримаси, 
посмикування м’язів 
обличчя

Відштовхуючі рухи 
руками, відводить 
голову
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середньої зони обличчя за допомогою КТ у 19 хво-
рих виявлено гіперпневматизовані типи пазух, у 18 
осіб - помірно пневматизовані пазухи, у решти - гі-
попневматизовані (табл. 2). 

Таблиця 2 – Типи пневматизації верхньощелепних 
пазух у хворих груп клінічного спостереження 

ступінь  
пневматизації верхньо-

щелепних пазух
за Г. В. Кручинским  

та співавт.

Клінічні групи
Основна 

група 
(кількість  
хворих)

Група  
порівняння
(кількість 
хворих)

Гіперпневматизовані 
пазухи 10 9

Помірно пневматизовані
пазухи 8 10

Гіпопневматизовані  
пазухи 6 7

Разом 24 26

Під час проведення операції радикальної гай-
моротомії, на тлі блокад периферійних гілок верх-
ньощелепного нерва (підочноямкового, великого 
піднебінного, носопіднебінного нервів, верхніх за-
дніх альвеолярних гілок), усі хворі основної групи 
не мали больових відчуттів коли в них проводи-
лось видалення поліпів, патологічно зміненої тка-
нини (патологічних грануляцій) слизової оболон-
ки верхньощелепного синуса. За допомогою «pin 
prick» – тесту встановлено повну втрату больової 
чутливості (0 балів) всієї слизової оболонки гай-
морової пазухи, що підтверджувало ефективність 
застосованих методів місцевого знечулення. Лише 

у 3 хворих цієї клінічної групи на етапі формуван-
ня та мобілізації зі щічного боку слизово-окістного 
клаптя для пластичного закриття ороантральних 
з’єднань, що утворились після видалення “при-
чинних” третіх верхніх молярів, з’явилися легкі 
емоційно – рухові (4,5±0,5 бала) та вегетативні (РІ 
– 3,8±1,2 %) прояви больового стресу. За допомо-
гою «pin prick» –тесту виявлено помірну больову 
чутливість (2 бали) слизової оболонки у дисталь-
ній (щічній) частині слизово-окістного клаптя, що 
пов’язано із можливою участю у чутливій іннерва-
ції цієї анатомічної ділянки щічного нерва [32]. Піс-
ля проведення додаткової інфільтраційної анес-
тезії відбулась повна втрата больової чутливості 
операційного поля. 

У хворих групи порівняння під час видалення 
патологічно зміненої слизової оболонки гайморо-
вої пазухи частіше ніж у хворих основної групи 
(у 13 випадках) з’являвся біль, що було пов’язано 
із недостатньою ефективністю місцевого знечу-
лення ділянки операційного втручання. Зокрема, 
у 4 – х пацієнтів, які мали помірно пневматизовані 
верхньощелепні пазухи (χ2 – 4,114, р = 0,043) та у 
всіх хворих цієї клінічної групи із гіперпневматизо-
ваними верхньощелепними пазухами (χ2 – 9,975, 
р = 0,002) виникали больові відчуття (2,7±0,4 бала) 
під час видалення поліпів та патологічних грануля-
цій із медіальної (носової) стінки верхньощелепно-
го синуса (табл. 3). 

Особливо “чутливою” виявилась верхня час-
тина цієї стінки, розташована на рівні середнього 
носового ходу. Це свідчило про неефективність 
у таких випадках класичної внутрішньоносової 

Таблиця 3 – Клінічна ефективність внутрішньоносових методик анестезії носопіднебінного нерва під час 
операцій радикальної гайморотомії

Операція радикальної 
гайморотомії на верхньо-
щелепних пазухах різного 

ступеня пневматизації

Група порівняння
(анестезія носопіднебінного 
нерва біля різцевого каналу) 

n = 26

Основна група
(анестезія носопіднебінного 
нерва біля крилопіднебінно-

го вузла)
n = 24

Критерій 
Пірсона 

χ2 ( р)
повна анесте-
зія операцій-
ної ділянки

неповна
анестезія 

операційної 
ділянки

повна 
анестезія 

операційної 
ділянки

неповна
анестезія 

операційної 
ділянки

Радикальна гайморотомія 
гіперпневматизованих верх-
ньощелепних пазух

Відсутність
випадків 9 випадків 7 випадків 3 випадки 9,975 

(р = 0,002)

Радикальна гайморотомія 
помірно пневматизованих 
верхньощелепних пазух

6 випадків 4 випадки 8 випадків Відсутність
випадків

4,114 
(р = 0,043)

Радикальна гайморотомія 
гіпопневматизованих верх-
ньощелепних пазух

7 випадків Відсутність
випадків 6 випадків Відсутність

випадків 
NaN

(р = 1,0) 

Разом
n - випадків (%)

13 випадків
(50 %)

13 випадків
( 50 %)

21 випадок
(87,5 %)

3 випадки 
( 12,5 %)

χ2 – 8,065
( р = 0,005)
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методики різцевої анестезії. Крім того, у двох ви-
падках ми спостерігали не достатнє місцеве зне-
болення у ділянці кісткового дефекту лунки тре-
тього моляра під час її пластичного закриття 
слизово-окістним клаптем. У цих хворих на тлі бо-
льових відчуттів з’являвся емоційний дискомфорт 
(5,0±0,5 бала), відбувалось зниження показників 
індекса перфузії (РІ - 3,8±1,2 %). Міжгрупові від-
мінності в ефективності анестезіологічного забез-
печення операцій, проведених у верхньощелепних 
синусах були статистично значущими - χ2 – 8,065,  
р = 0,005.

Клінічна ефективність блокади носопіднебін-
ного нерва у середньому носовому ході підтвер-
джується також даними інших авторів, які, засто-
совували цю методику місцевої анестезії під час 
діагностичних та лікувальних процедур - ендоско-
пії придаткових пазух носа, тампонаді носової по-
рожнини [33, 34]. Водночас при блокаді крилопід-
небінного вузла корегується його парасимпатична 
функція, купірується не тільки сенсорний, але й 
вегетативний компонент больового синдрому при 
мігрені, невралгії трійчастого нерва, прозопалгії 
[35-38], знижується частота та інтенсивність болю 
у ранньому післяопераційному періоді [39, 40]. 
Оскільки його післясинаптичні волокна іннервують 
залози слизової оболонки носової порожнини та 

приносових пазух, беруть участь в регуляції тонусу 
судин щелепно-лицевої ділянки, тому вплив інтра-
операційної блокади цього вегетативного вузла на 
місцеву запальну реакцію в ушкоджених тканинах 
є очевидним.

Висновки. При застосуванні стоматологічним 
хворим ендоназальної блокади носопіднебінного 
нерва у місці його відгалуження від крило - підне-
бінного ганглія під час проведення операції ради-
кальної гайморотомії досягається у всіх клінічних 
випадках повне знечулення слизової оболонки, 
верхньощелепної пазухи, не залежно від ступеня її 
пневматизації. Анестезія носопіднебінного нерва у 
нижньому носовому ході дає можливість безболіс-
но провести хірургічне втручання лише у хворих із 
гіпопневматизованими верхньощелепними пазуха-
ми й у більшості пацієнтів із помірною їх пневма-
тизацією.

Перспективи подальших досліджень. Вико-
ристання методики ендоназальної блокади носо-
піднебінного нерва біля крилопіднебінного ганглія 
(у середньому носовому ході) може бути ефектив-
ною під час анестезіологічного забезпечення опе-
рації цистектомії одонтогенних кіст великих розмі-
рів, які вросли у верхньощелепну пазуху чи нижній 
носовий хід. Це потребує подальших клінічних до-
сліджень.
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УДК 617.513-089.5-089.11-036-037
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕсТНОГО ОБЕЗБОЛИВАНИЯ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОПЕРАЦИИ 
РАДИКАЛЬНОЙ ГАЙМОРОТОМИИ В сТОМАТОЛОГИЧЕсКИХ БОЛЬНЫХ
Мокрык О. Я., Путько З. П., Гычка А. М., Захаркив А. М.
Резюме. Цель исследования: Дать клиническую оценку эффективности эндоназальной блокады 

носонебного нерва различными способами во время проведения операции радикальной гайморотомии 
у стоматологических больных. 

Материалы и методы. Клинические наблюдения проведены у 50 больных, у которых диагностиро-
ван хронический одонтогенный гайморит. Радикальную гайморотомию выполняли под местным потен-
цированным обезболиванием. Всем больным на верхней челюсти выполнена проводниковая анестезия 
по классическим методикам. Пациенты, в зависимости от применяемых им методик эндоназальной 
блокады носонебного нерва, были разделены на две клинические группы: основную (24 человека) и 
группу сравнения (26 человек). Больным основной группы осуществляли эндоназальных блокаду носо-
небного нерва в месте отхождения его от крылонебного узла. У пациентов группы сравнения блокаду 
указанного нерва проводили перед его входом в резцовый канал. Оценивали эффективность анестезии 
по клиническим и вегетативными проявлениям болевого стресса. 

Результаты. При удалении полипов и патологических грануляций на слизистой оболочке мак-
силлярного синуса у больных основной группы не возникали болевые ощущения, отсутствовали эмо-
ционально-двигательные и вегетативные проявления болевого стресса, что подтверждало эффектив-
ность примененного эндоназального способа обезболивания носонебного нерва. В группе сравнения 
при проведении аналогичных хирургических манипуляций полного эффекта местного обезболивания 
удалось достичь в 50,0% случаев (χ2 - 8,065, р = 0,005), у пациентов с гипопневматизированными или 
умеренно пневматизированными типами верхнечелюстных пазух. У остальных больных во время опе-
рации возникали эмоционально-двигательные и вегетативные проявления болевого стресса во время 
удаления патологически измененной слизистой оболочки, расположенной на медиальной стенке верх-
нечелюстного синуса.

Выводы. При применении стоматологическим больным эндоназальной блокады носонебного не-
рва около крылонебного ганглия при проведении операции радикальной гайморотомии достигается во 
всех клинических случаях полное обезболивание слизистой оболочки, выстилающей верхнечелюстную 
пазуху, независимо от степени ее пневматизации. Анестезия носонебного нерва в нижнем носовом 
ходе дает возможность безболезненно провести хирургическое вмешательство у всех больных с ги-
попневматизированным типом верхнечелюстной пазухи, и у большинства пациентов с умеренной её 
пневматизацией. 

Ключевые слова: хронический гайморит, гайморотомия, максиллярный синус, носонебный нерв, 
эндоназальная анестезия, болевой стресс.
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Optimization of Local Anesthesia during Radical Maxillary Sinusotomy in Dental Patients
Mokryk O. Ya., Putʹko Z. P., Hychka A. M., Zaharkiv A. M.
Abstract. The purpose of the study was to give a clinical evaluation of the effectiveness of endonasal 

blockade of the nasopalatine nerve in different ways during radical maxillary sinusotomy in dental patients.
Materials and methods. Clinical observations were performed in 50 patients diagnosed with chronic odon-

togenic maxillary sinusitis.
Radical maxillary sinusotomy was performed under local potentiated anesthesia. All patients underwent 

anesthesia on the maxilla according to classical methods. Patients, depending on the methods of endonasal 
blockade of the nasopalatine nerve, were divided into two clinical groups: the main (24 people) and the com-
parison group (26 people).

Patients of the main group underwent endonasal blockade of the nasopalatine nerve at the site of its 
branch from the pterygopalatine ganglion. In patients of the comparison group, the blockade of this nerve was 
performed before its entry into the incisal canal. The effectiveness of anesthesia was evaluated for clinical and 
autonomic manifestations of pain stress.

Results and discussion. During the removal of polyps and pathological granulations from the mucous 
membrane of the maxillary sinus in patients of the main group there was no pain, no emotional-motor and 
autonomic manifestations of pain stress, which confirmed the effectiveness of the endonasal method of anes-
thesia of the nasopalatine nerve. In patients of the comparison group during similar surgical manipulations the 
full effect of local anesthesia was achieved in 50.0% of cases (χ2 – 8.065, р = 0.005). 

These were patients who had hypopneumatized or moderately pneumatized types of maxillary sinuses. 
The rest of the patients during the operation had emotional – motor and autonomic manifestations of pain 
stress during the removal of pathologically altered mucous membrane located on the medial wall of the max-
illary sinus. 

Conclusion. Complete anesthesia of the mucous membrane, maxillary sinus, regardless of the degree of 
its pneumatization is achieved during the usage of endonasal blockade of the nasopalatine nerve at the site of 
its branch from the pterygopalatine ganglion during radical maxillary sinusotomy in dental patients.

Anesthesia of the nasopalatine nerve in the lower nasal passage, before its entry into the incisal canal, 
allows painless surgery only in patients with hypopneumatized maxillary sinuses and in most patients with 
moderate pneumatization. 

Keywords: chronic maxillary sinusitis, maxillary sinusotomy, maxillary sinus, nasopalatine nerve, endo-
nasal anesthesia, pain stress.
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В статті представлені результати досліджен-
ня клінічної ефективності ортопедичної реабілі-
тації пацієнтів з дефектами зубних рядів різними 
конструкціями мостоподібних протезів з опорою 
на імплантати. У роботі описані та проаналізовані 
ускладнення, що виникали протягом експлуатації 
мостоподібних протезів і визначена оптимальна 
конструкція з найбільш передбачуваним прогно-
зом.

Метою дослідження стала оцінка результатів 
протезування пацієнтів з дефектами зубних рядів 
різними конструкціями мостоподібних протезів з 
опорою на імплантати у різні терміни.

Матеріал та методи. Для клінічного дослі-
дження були відібрані 90 пацієнтів з кінцевими 
дефектами зубних рядів, яких розподілили на три 
групи, по 30 осіб у кожній. Особам І групи вигото-
вили мостоподібні протези з кобальто-хромового 
сплаву, облицьованого полевошпатною керамі-
кою, пацієнтам ІІ групи – конструкції на основі ді-
оксиду цирконію, вкритого полевошпатною керамі-
кою, хворим ІІІ групи – протези з діоксиду цирконію 
з наступним покриттям прес-керамікою. Усім паці-
єнтам визначали гігієнічний індекс OHI-S порожни-
ни рота та комплексний пародонтальний індекс за 
Леусом, відповідність виготовлених мостоподібних 
конструкцій клінічним вимогам та найбільш поши-
рені ускладнення, що виникали протягом викорис-
тання цих незнімних протезів. 

Результати. Найбільш ефективними вияви-
лись конструкції пацієнтів ІІ групи, в яких через 3 
роки користування 96,7% протезів не мали будь-
яких порушень. Кількість мостоподібних конструк-
цій, що функціонували без ускладнень, в осіб І та 
ІІІ груп в аналогічний термін знаходилась на рів-
ні 70,0% та 90,0%, відповідно. Серед ускладнень 
найчастіше спостерігали сколи естетичного обли-
цювання протезів, порушення цілісності та ретен-
ції конструкцій. Найгірші показники гігієнічного та 
комплексного пародонтального індексів реєстру-
вали у пацієнтів з металокерамічними мостоподіб-
ними протезами.

Висновки. Застосування каркасів з діоксиду 
цирконію та облицювальної полевошпатної кера-
міки забезпечує найбільш надійне функціонування 
незнімних мостоподібних конструкцій з опорою на 

імплантати та мінімальну кількість ускладнень у 
термін спостереження 36 місяців. 

Ключові слова: дефекти зубних рядів, мос-
топодібні конструкції, протезування, ускладнення, 
клінічна ефективність.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дане дослідження є фрагмен-
том науково-дослідної роботи кафедри стоматоло-
гії Луганського державного медичного університету 
«Оптимізація підходів щодо діагностики, лікування 
та профілактики стоматологічних захворювань», 
№ державної реєстрації 0120U104631.

Вступ. Одними з поширених стоматологічних 
патологій серед дорослого населення України за-
лишаються дефекти зубних рядів [1, 2]. Існуючі 
традиційні підходи щодо реабілітації пацієнтів з 
частковою втратою зубів характеризуються чис-
ленними випадками ускладнень протягом експлуа-
тації ортопедичних конструкцій, що пояснює необ-
хідність пошуку нових та удосконалення класичних 
способів виготовлення протезів. 

Для заміщення дефектів зубних рядів широко 
використовують мостоподібні протези (МП), що фік-
суються на природних зубах пацієнтів, та незнімні 
конструкції з опорою на імплантати [3, 4]. Традицій-
ні МП фізіологічно розподіляють жувальний тиск 
через пародонт зубів, що обмежують дефект, май-
же повністю відновлюють жувальну ефективність, 
дають змогу відтворити раціональну оклюзію, ма-
ють високу міцність, естетичність, низьку вартість, 
короткі терміни виготовлення та адаптації. Недолі-
ками подібних конструкцій вважають необхідність 
значного препарування твердих тканин опорних 
зубів, можливість перевантаження їх пародонта, 
виникнення ускладнень у вигляді втрати ретенції 
протезів, сколів облицювального матеріалу та по-
рушення цілісності конструкцій [4, 5].

Ортопедична реабілітація осіб з використан-
ням стоматологічних імплантатів має безперечні 
переваги, зокрема, заміщення дефектів будь-якої 
локалізації, фізіологічне розподілення жувально-
го тиску на альвеолярні відростки щелеп, можли-
вість диференційованого підходу відносно способу 
фіксації протезів, відсутність потреби у препару-
ванні зубів. Однак ці конструкції також схильні до 
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порушень, аналогічні тим, що реєструють при ви-
користанні МП, зафіксованих на опорних зубах [6]. 

У процесі виготовлення ортопедичних кон-
струкцій, для переносу геометричних характерис-
тик тканин протезного ложа у зубо-технічну лабо-
раторію застосовують високоточні А-силіконові та 
поліефірні відбиткові маси [7]. Втім, навіть ці су-
часні матеріали схильні до деформацій, що при-
зводить до неточного моделювання протезів, пору-
шення крайового прилягання штучних коронок та 
втрати фіксації у короткі строки. З метою зменшен-
ня кількості подібних ускладнень розроблені CAD/
CAM технології, використання яких передбачає 
отримання цифрових відбитків, моделювання кон-
струкцій на віртуальних моделях щелеп, створен-
ня протезів шляхом фрезерування [4, 8].

Невирішеним залишається питання стосовно 
оптимальних матеріалів для незнімного протезу-
вання, що можуть забезпечити високу міцність і 
одночасно естетичність конструкцій. Поряд з ме-
талокерамічними МП, що мають каркас з кобаль-
то-хромових сплавів та естетичне керамічне обли-
цювання, широко застосовують каркаси з діоксиду 
цирконію з наступним нанесенням керамічного 
покриття [5]. Міцнісні та оптичні характеристики 
зумовлюють їх використання для відновлення де-
фектів, як у бічних, так і у фронтальних ділянках [4].

Вивчення ефективності реабілітації пацієнтів з 
частковою втратою зубів різними мостоподібними 
протезами, дозволить визначити оптимальну кон-
струкцію та зменшити кількість ускладнень, що ви-
никають у ранні та віддалені терміни експлуатації. 

Мета дослідження. Оцінити результати про-
тезування пацієнтів з дефектами зубних рядів різ-
ними конструкціями мостоподібних протезів у різні 
терміни.

Матеріал та методи дослідження. Для клініч-
ного дослідження були відібрані 90 пацієнтів віком 
від 30 до 50 років, які звернулись по ортопедичну 
допомогу на клінічну базу кафедри стоматології 
Луганського державного медичного університету. 
Вказані особи мали односторонні кінцеві дефекти 
зубних рядів нижньої щелепи. Хворі не вказували 
на наявність будь-яких соматичних захворювань, 
не мали парафункціональних звичок та ознак па-
тологічної стертості, демонстрували задовільний 
або хороший рівень гігієни порожнини рота.

Дослідження проведене відповідно до осно-
вних біоетичних норм Гельсінської декларації 
Всесвітньої медичної асоціації про етичні прин-
ципи проведення науково-медичних досліджень 
із поправками (2000, з поправками 2008), Уні-
версальної декларації з біоетики та прав людини 
(1997), Конвенції Ради Європи з прав людини та 
біомедицини (1997). Письмова інформована згода 
була отримана у кожного учасника дослідження, і 

вжиті всі заходи для забезпечення анонімності па-
цієнтів. 

Після стандартного стоматологічного обсте-
ження пацієнтам були запропоновані варіанти від-
новлення цілісності зубних рядів. У ході обговорен-
ня було прийняте рішення про заміщення втраче-
них зубів з використанням незнімних мостоподібних 
конструкцій з опорою на імплантати. Від кожного 
хворого отримали інформовану згоду на проведен-
ня стоматологічних втручань (ф. №003-6/о).

Усім хворим виконали операцію імплантації за 
двоетапною методикою з використанням імпланта-
тів AnyOne, MegaGen. Через 3 місяці, після успіш-
ної остеоінтеграції імплантатів, підтвердженої 
даними рентгенологічних досліджень, проводили 
відновлення дефектів зубних рядів мостоподібни-
ми протезами. 

Особам І групи, яких було 30, виготовили ме-
талокерамічні МП, що мали каркаси з кобальто-
хромового сплаву Duceralloy C, Degudent, та були 
облицьовані полевошпатною керамічною масою 
Duceram Kiss, Degudent. Опорою для ортопедич-
них конструкцій слугували стандартні абатменти 
для цементної фіксації AnyOne, MegaGen. Відбит-
ки отримували з використанням А-силіконового 
відбиткового матеріалу Express, 3M ESPE.

У 30 пацієнтів ІІ групи каркаси МП виконува-
ли з матеріалу на основі діоксиду цирконію Cercon 
Base, Degudent, який потім пошарово покривали 
керамічною масою Cercon Ceram Kiss, Degudent. 
Ретенцію конструкцій забезпечували індивідуаль-
ні цирконієві абатменти ZrGen, MegaGen, для це-
ментної фіксації, а цифрові відбитки отримували 
за допомогою внутрішньоротового 3D-сканера 
True Definition, 3M ESPE.

При виготовленні мостоподібних конструкцій 
хворим ІІІ групи застосовували такі ж абатменти та 
техніку цифрового отримання відбитків, як у паці-
єнтів ІІ групи, каркаси також фрезерували з матері-
алу Cercon Base, Degudent, але облицювання про-
тезів проводили керамічною масою для гарячого 
пресування Cercon Ceram Press, Degudent. 

Всіх пацієнтів обстежували наступного дня піс-
ля фіксації протезів, через 6, 12, 24 та 36 місяців. 
Визначали гігієнічний індекс (ГІ) OHI-S порожнини 
рота та комплексний пародонтальний індекс (КПІ) 
за Леусом, відповідність виготовлених мостоподіб-
них конструкцій клінічним вимогам. Протези, що 
не мали будь-яких порушень, оцінювали на «від-
мінно». У випадках незначних поверхневих сколів 
керамічного облицювання, конструкції отримували 
оцінки «задовільно», підлягали відповідній корекції 
та продовжували своє функціонування. У випадках 
значних сколів кераміки з оголенням каркаса про-
теза, порушення цілісності чи ретенції конструкції, 
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виставляли оцінки «незадовільно», проводили за-
міну протезів, а хворих виключали з дослідження. 

Клінічну ефективність протезування визнача-
ли, як кількість конструкцій у пацієнтів групи, що 
отримали оцінки «відмінно». Отримані результати 
приводили у вигляді абсолютних значень та про-
центного співвідношення. Статистичний аналіз 
показників комплексного пародонтального та гігі-
єнічного індексів виконували з використанням лі-
цензійного програмного забезпечення STATISTIKA 
13.0. Для визначення достовірності відмінностей 
результатів застосовували t-критерій Стьюдента. 
Достовірно відмінними вважали результати з рів-
нем значущості p<0.05. Середні показники індекс-
ної оцінки наводили у вигляді M±m. 

Результати дослідження. Наступного дня 
після фіксації МП середні показники ГІ в осіб І, 
ІІ та ІІІ груп не мали достовірних відмінностей 
(p>0.05) та складали 1,05±0,05 бали, 0,95±0,11 
бали та 0,98±0,07 бали, відповідно. Значення КПІ 
також достовірно не відрізнялися (p>0.05), знахо-
дячись на рівні 0,47±0,03 бали у пацієнтів I групи, 
0,44±0,04 бали у хворих II групи, 0,45±0,03 бали в 
осіб III групи. Пацієнти не мали жодних скарг сто-
совно виготовлених протезів. Усі 90 мостоподібних 
конструкцій (100%) оцінили на «відмінно».

Через 6 місяців середнє значення ГІ у хво-
рих І групи дорівнювало 1,01±0,03 бали, у паці-
єнтів ІІ групи – 0,95±0,03 бали, в осіб ІІІ групи – 
0,96±0,06 бали. Найвищім показник КПІ був у паці-
єнтів І групи, складаючи, в середньому, 0,43±0,03 
бали. Незначно нижчими були зафіксовані середні 
значення КПІ у хворих ІІ та ІІІ груп, їх реєстрували 
в межах 0,41±0,03 бали та 0,39±0,02 бали, відпо-
відно. Показники індексів у пацієнтів трьох груп 
відрізнялися недостовірно (p>0.05). Ефективність 
протезування в осіб І групи становила 96,7%, тоб-
то 29 протезів оцінили на «відмінно». Крім того, в 
1 конструкції (3,3% від кількості виготовлених МП 
у групі) визначили незначний скол керамічного 
покриття проміжної частини, що усунули шліфу-
ванням. Під час огляду 30 протезів (100%) хворих 
ІІ групи та 30 конструкцій (100%) осіб ІІІ групи не 
встановили будь-яких невідповідностей клінічним 
вимогам та виставили оцінки «відмінно».

Протягом огляду через 12 місяців достовір-
но (p<0.05) найбільшим показник ГІ був у хворих 
І групи, а саме, 1,02±0,04 бали. Меншими були ці 
значення у пацієнтів ІІ та ІІІ груп, які в середньо-
му складали 0,75±0,05 бали та 0,71±0,04 бали. 
При цьому між собою ці показники відрізняли-
ся недостовірно (p>0.05). У той же час, КПІ ви-
значали у межах 0,42±0,04 бали в осіб I групи, 
0,41±0,03 бали в осіб II групи та 0,39±0,03 бали в 
осіб ІІІ групи, не спостерігаючи достовірних відмін-
ностей (p>0.05). У пацієнтів І групи 27 МП (90,0%) 

отримали оцінки «відмінно», 1 МП (3,3%) демон-
стрував скол керамічного облицювання та мав 
оцінку «задовільно». В 1 МП (3,3%) виявили від-
шарування естетичного покриття з оголенням 
металевого каркаса, також була встановлена ру-
хомість ще 1 МП (3,3%) у іншого хворого групи. 
Цим 2 конструкціям (6,6%) були присвоєні оцінки 
«незадовільно», їх, за згодою пацієнтів, замінили 
на нові, а хворих виключили з дослідження. В осіб 
ІІ та ІІІ груп знову не визначили будь-яких усклад-
нень та всі 60 МП (100%) продовжили своє функ-
ціонування.

Через 2 роки середні значення ГІ пацієнтів різ-
них груп достовірно (p<0,05) відрізнялися, їх показ-
ники визначали в межах 1,11±0,09 бали, 0,72±0,06 
бали і 0,45±0,07 бали, відповідно. Найвищий по-
казник КПІ фіксували в осіб І групи, зокрема, він 
склав 1,15±0,19 бали, достовірно (p<0,05) пере-
вищуючи відповідні значення для пацієнтів ІІ гру-
пи  – 0,41±0,07 бали та хворих ІІІ групи – 0,25±0,05 
бали. Середні значення КПІ осіб ІІ та ІІІ груп також 
відрізнялися достовірно (p<0,05). Кількість МП, які 
оцінили на відмінно, у І групі становила 24 кон-
струкції (80,0%). На поверхні 3 МП (9,9%) визна-
чили глибокі сколи кераміки, що вимагали заміни 
конструкцій. У ділянці краю штучної коронки ще 
1 МП (3,3%) виявили скол керамічного покриття, 
наявність гіперемії та набряку ясенного краю. Цей 
протез був негайно видалений та після відповідно-
го лікування пацієнту виготовили новий. Клінічна 
ефективність реабілітації хворих ІІ групи тради-
ційно складала 100%, тобто всі 30 МП оцінили на 
«відмінно». В осіб ІІІ групи встановили 1 МП (3,3%) 
з незначним дефектом покривної кераміки, що по-
требувало незначної корекції. Інші 29 МП (96,7%) 
не мали відхилень.

В ході огляду через 36 місяців встановили, 
що найвищим середнє значення ГІ було у пацієн-
тів І групи, зокрема, 1,24±0,19 бали. Достовірно 
(p<0,05) нижче цей показник був у хворих ІІ гру-
пи – 0,64±0,09 бали. Мінімальний ГІ виявили в 
осіб ІІІ групи, знаходячись на рівні 0,43±0,04 бали, 
він достовірно (p<0,05) відрізнявся від показників 
хворих І та ІІ груп. Середні значення КПІ також до-
стовірно (p<0,05) відрізнялись у пацієнтів всіх груп, 
їх показники реєстрували у межах 1,24±0,21 бали, 
0,35±0,03 бали та 0,24±0,02 бали, відповідно.

В осіб І групи 21 МП (70,0%) функціонував без 
будь-яких порушень. Ще 2 МП (6,6%) мали сколи 
керамічного покриття, вони отримали оцінки «не-
задовільно» та, після узгодження з пацієнтами, 
підлягали заміні. Крім того, потребувала перероб-
ки ще 1 конструкція (3,3%) з порушенням ретенції 
на опорних абатментах. У пацієнтів ІІ групи встано-
вили 29 МП (96,7%), які не демонстрували усклад-
нень та 1 МП (3,3%) з порушенням цілісності 
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проміжної частини у вигляді повного перелому. Цей 
МП оцінили «незадовільно» та замінили. У хворих 
ІІІ групи виявили 27 конструкцій (90,0%), функціо-
нуючих без відхилень, а також 2 конструкції (6,6%) 
зі значними сколами кераміки. До того ж, у одного 
з пацієнтів групи встановили перелом конструкції 
МП (3,3%). Вказані 3 МП (9,9%) видалили, а хво-
рим виготовили нові та виключили з дослідження.

Таким чином, через 3 роки експлуатації найви-
щу клінічну ефективність на рівні 96,7% визначили 
у пацієнтів, МП у яких були виготовлені на каркасі 
з діоксиду цирконію з пошаровим облицюванням 
керамічною масою. Нижчою була ефективність 
протезування в осіб ІІІ групи, а саме, 90,0% МП 
з естетичним покриттям керамікою для гарячого 
пресування не мали відхилень. Мінімальна кіль-
кість протезів без порушень виявилась у хворих 
І групи, лише 70,0% конструкцій отримали оцінки 
«відмінно» та не потребували додаткових стома-
тологічних втручань. 

Протягом першого року експлуатації конструк-
цій у пацієнтів різних груп не спостерігали досто-
вірних відмінностей між показниками гігієнічного та 
пародонтального індексів. Через 24 та 36 місяців 
достовірно (p<0,05) гіршими були середні значення 
ГІ та КПІ у пацієнтів І групи, в яких каркаси МП були 
виготовлені з кобальто-хромового сплаву. Можли-
вими причинами таких результатів слід вважати 
наявність металокерамічного інтерфейсу у ділянці 
краю опорних елементів МП, а також недостатню 
щільність крайового прилягання штучних коронок к 
стандартним металевим абатментам, що визначає 
утворення ретенційних пунктів та погіршення умов 
для дбайливого очищення приясенних ділянок 
мостоподібних протезів. У той же час, використан-
ня індивідуальних цирконієвих абатментів, цифро-
вого методу отримання відбитків, а також каркасів 
з діоксиду цирконію дозволяє поліпшити показники 
ГІ та КПІ, що є критично важливим у пацієнтів, які 
піддалися ортопедичній реабілітації з використан-
ням імплантатів. 

Ще одним доказом переваги цифрового ме-
тоду отримання відбитків, відносно традиційного, 
можливо вважати відсутність ускладнень у вигляді 
втрати фіксації конструкцій в осіб ІІ та ІІІ груп, у той 
час, як у пацієнтів І групи було встановлено 2 ви-
падки порушення ретенції протезів через 12 та 36 
місяців експлуатації. 

Протягом трьох років всього було виявлено 16 
конструкцій (17,8% від загальної кількості виготов-
лених МП), які мали різноманітні ускладнення та 
потребували додаткових втручань. Зареєстровано 
всього 3 випадки незначних сколів керамічного об-
лицювання в 3 МП (18,8% від загальної кількості 
ускладнень), які були усунуті шляхом корекції. 
Однак встановили 2 випадки втрати цілісності 

проміжної частини у 2 МП (12,5%), 8 МП (50,0%) 
з глибокими сколами керамічного облицювання та 
оголенням каркаса конструкції, 2 МП (12,5%) з по-
рушенням фіксації, 1 випадок розвитку запального 
процесу у тканинах крайового пародонта навколо 
опорної коронки 1 МП (6,2%). Настільки висока по-
ширеність випадків сколів кераміки пояснюється 
недостатньою міцністю з’єднання між естетичним 
облицюванням та матеріалами каркасів. Більшість 
подібних ускладнень, а саме в 6 МП, фіксували у 
хворих І групи, протези яких мали каркас з кобаль-
то-хромового сплаву, тоді як тільки у 2 МП пацієн-
тів ІІІ групи визначили відшарування прес-кераміки 
від цирконієвого каркаса. Єдиним зафіксованим 
ускладненням в осіб ІІ групи було порушення ціліс-
ності проміжної частини через 36 місяців експлуа-
тації конструкцій. 

Обговорення отриманих результатів. Клі-
нічній ефективності протезування пацієнтів мосто-
подібними протезами з опорою на імплантати при-
свячена значна кількість досліджень в Україні та 
світі. Так, відомі результати оцінювання відповід-
ності клінічним вимогам мостоподібних протезів, 
виготовлених на каркасі з діоксиду цирконію, вкри-
того прес-керамікою [9]. Згідно з даними авторів, у 
трирічний термін спостереження кількість МП, що 
функціонували без ускладнень, складала 98,5%, а 
єдиним зафіксованим ускладненням став випадок 
незначного сколу покривної кераміки. У той же час, 
аналогічний показник у нашій роботі був незначно 
нижчим, а саме 90,0%, що пояснюється відміннос-
тями у фізико-механічних характеристиках засто-
сованих для виготовлення МП матеріалів.

В іншій роботі була визначена ефективність 
заміщення кінцевих дефектів зубних рядів різними 
конструкціями МП [10]. На відміну від результатів 
нашого дослідження, через 36 місяців експлуата-
ції 53 ортопедичних конструкцій з діоксиду цир-
конію, облицьованого полевошпатною керамікою, 
не було встановлено жодного випадку розвитку 
ускладнень, тобто 100% МП функціонували без 
відхилень. 

Ще в одному клінічному дослідженні автори 
вивчали успішність заміщення часткової втрати 
зубів металокерамічними МП та конструкціями з 
цирконієвим каркасом. Відповідно до отриманих 
результатів протези з металевими каркасами де-
монстрували ефективність на рівні 94,4%, а МП з 
цирконієвими каркасами – 95,3% через 8 років ко-
ристування. Серед ускладнень знову найбільш по-
ширеними стали сколи керамічного облицювання 
в обох досліджуваних групах [11].

Мінімальна клінічна ефективність металоке-
рамічних МП та значна кількість сколів естетично-
го облицювання є наслідком виникнення надмір-
них стресів у товщі керамічного покриття. Відомі 

305



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

результати лабораторного дослідження напруже-
но-деформованих станів, які визначають під час 
дії різноспрямованих навантажень на конструкції 
МП, виготовлених з різних матеріалів [12]. Вста-
новлено, що найбільші напруження концентрують-
ся саме в товщі естетичного облицювання метало-
керамічних протезів. Разом з тим, при застосуванні 
цирконієвих каркасів з покриттям полевошпатною 
або гарячою прес-керамікою напруження були роз-
поділені рівномірно у товщі цирконію без ділянок 
концентрацій.

Висновки
1. У термін 36 місяців найвищу клінічну ефек-

тивність при відновленні цілісності зубних 
рядів демонструють мостоподібні протези 
з опорою на імплантати, виготовлені з ви-
користанням каркаса з діоксиду цирконію 
та полевошпатної кераміки. 

2. Протягом експлуатації мостоподібних кон-
струкцій найбільш поширеними виявилися 
ускладнення у вигляді сколів керамічного 
покриття, порушення цілісності проміжної 
частини та втрати фіксації конструкцій. 

3. Використання цифрового метода отри-
мання відбитків забезпечує більш надійну 
ретенцію незнімних мостоподібних про-
тезів з опорою на імплантати, ніж тради-
ційний метод з використанням аналогових 
відбитків. 

Перспективи подальших досліджень. Пла-
нується подальше дослідження клінічної ефектив-
ності протезування пацієнтів мостоподібними про-
тезами з використанням нових конструкційних ма-
теріалів у більш тривалі терміни спостереження.
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УДК 616.314-089.23-77-001.7
КЛИНИЧЕсКАЯ ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОТЕЗИРОВАНИЯ ПАЦИЕНТОВ 
с ДЕФЕКТАМИ ЗУБНЫХ РЯДОВ РАЗЛИЧНЫМИ КОНсТРУКЦИЯМИ 
МОсТОВИДНЫХ ПРОТЕЗОВ 
Помпий А. А., Керимова Т. Н., Помпий Э. С.
Резюме. В статье представлены результаты исследования клинической эффективности ортопеди-

ческой реабилитации пациентов с дефектами зубных рядов различными конструкциями мостовидных 
протезов с опорой на имплантаты. В работе описаны и проанализированы осложнения, которые воз-
никали на протяжении эксплуатации мостовидных протезов и определена оптимальная конструкция с 
наиболее предсказуемым прогнозом. 

Целью исследования стала оценка результатов протезирования пациентов с дефектами зубных 
рядов различными конструкциями мостовидных протезов с опорой на имплантаты в разные термины. 

Материал и методы. Для клинического исследования были отобраны 90 пациентов с концевы-
ми дефектами зубных рядов, которых распределили на три группы, по 30 больных в каждой. Лицам 
I группы изготовили мостовидные протезы из кобальтохромового сплава, облицованного полевошпат-
ной керамикой, пациентам II группы – конструкции на основе диоксида циркония с покрытием полево-
шпатной керамикой, больным III группы – протезы из диоксида циркония с последующим покрытием 
пресс-керамикой. Всем пациентам определяли гигиенический индекс OHI-S полости рта и комплексный 
пародонтальный индекс по Леусу, соответствие изготовленных мостовидных конструкций клиническим 
требованиям и наиболее распространенные осложнения, что возникали во время использования этих 
несъёмных протезов. 

Результаты. Наиболее эффективными оказались конструкции пациентов II группы, у которых че-
рез 3 года эксплуатации 96,7% протезов не имели каких-либо нарушений. Количество мостовидных 
конструкций, что функционировали без осложнений, у лиц I и III групп в аналогичный термин состав-
ляло 70,0% и 90,0%, соответственно. Среди осложнений чаще всего наблюдали сколы эстетической 
облицовки протезов, нарушение целостности и ретенции конструкций. Наихудшие показатели гигиенич-
ного и комплексного пародонтального индексов регистрировали у пациентов с металлокерамическими 
мостовидными протезами.

Вывод. Использование каркасов из диоксида циркония и облицовочной полевошпатной керамики 
обеспечивает наиболее надежное функционирование несъёмных мостовидных конструкций с опорой 
на имплантаты и минимальное количество осложнений в термин наблюдения 36 месяцев. 

Ключевые слова: дефекты зубных рядов, мостовидные конструкции, протезирование, осложне-
ния, клиническая эффективность. 

UDC 616.314-089.23-77-001.7
Clinical Evaluation of Prosthetics Results for Patients 
with Dentition Defects with Various Dental Bridges Designs
Pompii O. O., Kerimova T. M., Pompii E. S. 
Abstract. The article presents the study results of clinical effectiveness of orthopedic rehabilitation for pa-

tients with dentition defects with different designs of implant-supported dental bridges. The work describes and 
analyzes complications that occurred during the operation of dental bridges and identifies the optimal design 
with the most predictable prognosis. 

The purpose of the study was to evaluate the results of prosthetics in patients with dentition defects with 
various implant-supported dental bridge designs in different observation terms. 

Materials and methods. For the clinical investigation we selected 90 patients with dentition free-end de-
fects, who were divided into three groups, 30 patients in each group. Group I patients had dental bridges with 
cobalt-chromium alloy, faced with feldspar ceramic made, patients of II group – prosthetic constructions on the 
basis of zirconium dioxide with feldspar ceramic coating, patients of III group – zirconium dioxide framework 
with following press-ceramic coating. Oral hygiene index OHI-S and Leus comprehensive periodontal index, 
compliance of the fabricated dental bridges with clinical requirements, and the most common complications 
that occurred during the use of these fixed prostheses were evaluated for all patients.

Results. After 36 months, we found that the highest mean value of OHI-S index was in patients of group I, 
specifically 1.24±0.19 points. Significantly (p<0.05) lower this index was in patients of group II – 0.64±0.09 
points. Minimal OHI-S index was found in group III patients, being at 0.43±0.04 points, it was significantly 
(p<0.05) different from indicators of group I and group II patients. The mean values of comprehensive peri-
odontal index also differed significantly (p<0.05) in all groups, their indices ranged between 1.24±0.21 points, 
0.35±0.03 points and 0.24±0.02 points, respectively.
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Group II patients’ orthopedic constructions turned out to be the most effective, with 96.7% of the prosthe-
ses having no malfunctions after 3 years of use. The only violation that occurred in this group was full fracture 
of intermediate part of one dental bridge. The number of dental bridges that functioned without complications in 
groups I and III during the same term was 70.0% and 90.0%, respectively. Among the complications, the most 
frequently observed were chipping of the aesthetic coating of the prosthesis, integrity and retention violations 
of the dental bridges in different terms. The worst hygienic and comprehensive periodontal indexes were re-
corded in patients with metal-ceramic dental bridges.

Conclusion. The use of zirconium dioxide frameworks and veneered feldspar ceramics provides the most 
reliable functioning of fixed implant-supported dental bridges and the minimum number of complications in the 
observation period of 36 months. 

Keywords: dentition defects, dental bridges, prosthetics, complications, clinical effectiveness. 
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СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ  
ОБНАРУЖЕНИЯ РАННИХ ПРИЗНАКОВ СУСТАВНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ 

ВИСОЧНО-НИЖНЕЧЕЛЮСТНОГО СУСТАВА ПРИ ПОМОщИ  
КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ  

И УЛЬТРАЗВУКОВОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
1Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет», 

кафедра хирургической стоматологии,  
Минск, Республика Беларусь

2ОО «Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов Республики Беларусь»,  
Минск, Республика Беларусь

Введение. Цель исследования – осуществить 
сравнительное сопоставление возможности обна-
ружения ранних признаков суставных изменений 
височно-нижнечелюстного сустава при помощи 
конусно-лучевой компьютерной томографии и уль-
тразвукового исследования. 

Объекты и методы. Обследовано 20 паци-
ентов с жалобами на височно-нижнечелюстной су-
став (16 женщин и 4 мужчин), констатировавших, 
что первые симптомы, связанные с суставом, про-
явились в течение временного периода от 6 меся-
цев до 1 года. Обследование пациентов с патоло-
гией височно-нижнечелюстного сустава включало 
консультацию пациента врачом-стоматологом c 
привлечением лучевых методы исследования. 
Конусно-лучевую компьютерную томографию и 
ультразвуковое исследование височно-нижнече-
люстного сустава всем пациентам осуществляли 
по стандартным методикам. Сравнительное сопо-
ставление проводили на основании клинических 
примеров с заключениями врача-специалиста в 
области лучевой диагностики и лучевой терапии. 

Результаты. Сравнительное сопоставление 
заключений пациенток, которым проводили конус-
но-лучевую компьютерную томографию и ультраз-
вуковое исследование височно-нижнечелюстных 
суставов позволяет заключить, что ультразвуко-
вое исследование позволяет констатировать ран-
ние изменения, происходящие в височно-нижне-
челюстном суставе. Следовательно, возможность 
ранней диагностики, способствует назначению 
адекватного и рационального комплекса лечебно-
реабилитационных мероприятий, что важно для 
купирования прогресса патологических измене-
ний. Также с помощью ультразвукового исследова-
ния представляется возможны установить призна-
ки развития разных форм остеоартроза, которые 
на начальных этапах развития не определяются 
на конусно-лучевой компьютерной томографии. 
Кроме того, ультразвуковое исследование позво-
ляет визуализировать изменения, протекающие 

в мягких тканях, таких как суставной диск, что не 
доступно для конусно-лучевой компьютерной то-
мографии.

Выводы. Полученные результаты позволяют 
рекомендовать ультразвуковое исследование ви-
сочно-нижнечелюстного сустава в качестве мето-
да скрининга и метода первого уровня обследова-
ния с целью наиболее раннего выявления патоло-
гических изменений как со стороны костных, так и 
со стороны мягкотканных структур сустава.

Ключевые слова: височно-нижнечелюстной 
сустав, лучевая диагностика, конусно-лучевая 
компьютерная томография, ультразвуковое иссле-
дование.

Введение. На текущий момент патология 
височно-нижнечелюстного сустава (ВНЧС), об-
условленная как морфологическими, так и функ-
циональными изменениями имеет место у 40-75% 
взрослого населения и занимает третье место в 
перечне основных нозологических форм стомато-
логических заболеваний [1]. При этом у 70-95% па-
циентов, обращающихся за специализированной 
помощью с жалобами на ВНЧС, присутствуют или 
внутренние нарушения сустава или изменения 
соединительной ткани самого сочленения и/или 
окружающих его тканей [2, 3, 4, 5].

Социальную значимость вопросу придают те 
факты, что частота встречаемости заболеваний 
данного сустава в подростковой и юношеской 
группах варьирует в пределах 16-30% [4], а так-
же, что по информации Всемирной организации 
здравоохранения (ВОЗ) около 40% населения 
трудоспособного фертильного возраста 20-50 лет 
страдают мышечно-суставной дисфункцией ВНЧС 
[6]. Ситуацию усугубляет то, что большая частота 
заболеваний ВНЧС констатируется у женщин во 
всех возрастных группах [7, 8]. Причем большин-
ство исследователей придерживаются мнения, что 
патология ВНЧС у женщин составляет 70-80% от 
общего числа всех констатируемых заболеваний 
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и дисфункций данного сустава [9, 10]. Патологи-
ческие изменения ВНЧС, как правило, сопрово-
ждает миофасциальный болевой синдром (МБС) 
челюстно-лицевой области, который с трудом под-
дается коррекции и значительно понижает качест-
во жизни пациентов [11].

В тоже время известно, что врач-стоматолог 
часто сталкивается с различными жалобами паци-
ентов, предъявляемыми по поводу ВНЧС. Паци-
енты могут выражать жалобы как по отношению 
к одному суставу, так и по отношению к двум [12]. 
При этом диагностика височно-нижнечелюстного 
сустава вызывает достаточно много затруднений. 

Известно, что применение лучевых методов 
диагностики хирургической патологии челюстно-
лицевой области как одонтогенной, так и неодон-
тогенной этиологии в Республике Беларусь пред-
усмотрено клиническими протоколами [13].

Наиболее часто используемое сегодня луче-
вое исследование – ортопантомография (ОПТГ) 
не предоставляет возможности точной диагно-
стики патологии ВНЧС [14, 15]. Возможности ком-
пьютерной томографии (КТ) для выявления пато-
логических изменений в ВНЧС при различных его 
поражениях подробно описаны в специальной ли-
тературе [16]. Однако она обнаруживает достаточ-
но невысокие показатели диагностической эффек-
тивности при внутренних нарушениях сочленения 
(чувствительность – 67,9%, специфичность 66,6%, 
общая точность – 73,6%), что объясняется слож-
ностью выявления патологических изменений мяг-
котканных структур сустава [17].

На текущий момент принято считать, что су-
ществует два наиболее эффективных и инфор-
мативных метода не инвазивной диагностики па-
тологии ВНЧС: конусно-лучевая компьютерная 
томография (КЛКТ) и магнитно-резонансная ком-
пьютерная томография (ЯМР КТГ) [18, 19, 20]. При 
этом «золотым стандартом» лучевого обследо-
вания в стоматологии признано на данном этапе 
КЛКТ [21]. Однако и она не дает достаточной ин-
формации об изменениях, происходящих в мяг-
ких тканях сустава. Кроме того, это исследование 
не чувствительно к изменениям, происходящим 
на ранних стадиях заболевания. А известно, что 
именно ранняя диагностика во многом определяет 
успех лечения, его объем и продолжительность. 
Точную диагностику мягких тканей предоставляет 
ЯМР КТГ сустава и ультразвуковое исследование 
(УЗИ). Однако ЯМР КТГ является дорогостоящим 
и ограниченным по распространенности методом. 
В тоже время УЗИ представляет собой доступный 
скрининговый метод, обладающий достаточным 
уровнем чувствительности и информативности 
для обследования структур ВНЧС. Причем с его 
помощью возможно обнаружить изменения, про-

исходящие в ВНЧС на ранних этапах развития за-
болевания [22, 23].

Все перечисленное в совокупности подтвер-
ждает актуальность избранной темы и обосновы-
вает целесообразность выполнения предпринято-
го исследования.

Цель исследования – осуществить срав-
нительное сопоставление возможности обнару-
жения ранних признаков суставных изменений 
височно-нижнечелюстного сустава при помощи 
конусно-лучевой компьютерной томографии и уль-
тразвукового исследования. 

Объект и методы исследования. Исследо-
ванию предшествовало положительное заключе-
ние биоэтической комиссии учреждения образова-
ния «Белорусский государственный медицинский 
университет».

Научно-исследовательская работа осуществ-
лялась в строгом соответствии с основными би-
оэтическими нормами Хельсинской декларации 
Всемирной медицинской ассоциации об этиче-
ских принципах проведения научно-медицинских 
исследований с поправками (2000, с поправками 
2008), Универсальной декларации по биоэтике и 
правам человека (1997), Конвенции Совета Евро-
пы по правам человека и биомедицине (1997) [24]. 
Были приняты необходимые меры для обеспече-
ния анонимности пациентов. У каждого из пациен-
тов было получено информированное согласие на 
участие в проведении научно-исследовательской 
работы, а также на использование и обработку его 
персональных данных [25].

На кафедре хирургической стоматологии Уч-
реждения образования «Белорусский государ-
ственный медицинский университет» было про-
ведено обследование 20 пациентов с жалобами 
на ВНЧС (16 (80%) женщин и 4 (20%) мужчин), 
которые констатировали, что первые симптомы, 
связанные с височно-нижнечелюстным суставом, 
проявились в течение временного периода от 
6 месяцев до 1 года. Средний возраст пациентов 
составлял 44,0±1,1. 

Критериями включения пациентов в исследо-
вание были: возраст старше 18 лет; отсутствие в 
анамнезе соматической патологии (в том числе 
системного поражения соединительной ткани – 
больших коллагенозов), травм, операций, требую-
щих медицинской реабилитации; отсутствие дру-
гих факторов полости рта (пломб из амальгамы, 
металлических зубных протезов), способных отра-
зиться на полученных результатах. 

Пациенты предъявляли жалобы на: боли в 
области жевательных мышц при жевании и в про-
цессе открывания рта; ограничение открывания 
рта из-за боли; тугоподвижность ВНЧС; скреже-
тание зубами, особенно во время сна (бруксизм); 
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ощущение усиленного сжатия челюстей; отклоне-
ние нижней челюсти в сторону во время откры-
вания рта (девиация); суставные шумы; боли в 
различных участках челюстно-лицевой области, 
иррадиирущие по ходу ветвей тройничного нерва; 
болевые ощущения в челюстях, зубах, слизистой 
оболочке полости рта; головные боли, головокру-
жение; боли в шее; боль и шум в ушах [11].

Обследование пациентов с патологией ВНЧС 
включало консультацию пациента врачом-стома-
тологом c привлечением лучевых методы иссле-
дования (КЛКТ – для выявления и верификации 
патологии зубов, челюстей, ВНЧС; ультразвуковое 
исследование ВНЧС; опредление окклюзии (в по-
лости рта и на диагностических моделях челюстей, 
зафиксированных в артикуляторе)). В процессе 
обследования у врача-стоматолога исключали или 
подтверждали одонтогенную природу имеющих 
место нарушений функции сустава.

КЛКТ и УЗИ височно-нижнечелюстного суста-
ва всем пациентам осуществляли по стандартным 
методикам [22, 26, 27, 28]. 

Сравнительное сопоставление выполняли на 
основании клинических примеров с заключениями 
врача-специалиста в области лучевой диагности-
ки и лучевой терапии. 

Результаты и их обсуждение. Клинический 
пример 1. Пациентка Л. 36 лет направлена на лу-
чевое исследование по поводу дисфункции ВНЧС.

Результаты КЛКТ. ВНЧС в положении при-
вычной окклюзии – суставные головки располо-
жены асимметрично, обычной формы. Размеры 
правой суставной головки – 17,8*6,4 мм, левой 
суставной головки – 17,3*4,9 мм, размеры рентге-
нологической суставной щели справа в переднем 
отделе – 2,1 мм, в верхнем отделе – 2,5 мм, в зад-
нем отделе – 2,8 мм, слева – в переднем отделе – 
4,0 мм, в верхнем отделе – 3,6 мм, в заднем отде-
ле – 2,8 мм.

Заключение по результатам КЛКТ: деструк-
ции костной ткани суставных головок, суставных 
ямок и бугорков не выявлено.

Результаты УЗИ. Правый ВНЧС: структура 
и ход волокон жевательных мышц не изменены. 
Суставная поверхность головки: полукруглая. Кон-
туры головки: неровные, прерывистые. Суставной 
диск: двояковогнутой формы. Толщина диска: в 
переднем отделе 1,5 мм (норма 1,7 мм), в сред-
ней части 1,1 мм (норма 1,8 мм), в заднем отделе 
2.0 мм (норма 1,9 мм). Положение суставного ди-
ска: нормальное. Заднее капсульно-шеечное про-
странство составляет 1,7 мм (норма до 2,0 мм). Су-
ставная капсула по толщине равна 1,1 мм (норма 
1,1±0,05 мм). Подвижность сустава не ограничена.

Левый ВНЧС: структура и ход волокон жева-
тельных мышц не изменены. Суставная поверх-

ность головки: полукруглая. Контуры головки: не-
ровные, прерывистые. Суставной диск: двояковог-
нутой формы. Толщина диска: в переднем отделе 
2,3 мм (норма 1,7 мм), в средней части 1,2 мм (нор-
ма 1,8 мм), в заднем отделе 2,5 мм (норма 1,9 мм). 
Положение суставного диска: нормальное.

Заднее капсульно-шеечное пространство со-
ставляет 1,2 мм (норма до 2,0 мм). Суставная кап-
сула по толщине равна 1,1 мм (норма 1,1±0,05 мм). 
Подвижность сустава не ограничена.

Заключение по результатам УЗИ: признаки 
склерозирующего остеоартроза обоих ВНЧС.

Клинический пример 2. Пациентка К. 39 лет 
направлена на лучевое исследование по поводу 
дисфункции ВНЧС.

Результаты КЛКТ. ВНЧС в положении при-
вычной окклюзии. Головки мыщелковых отростков 
нижней челюсти локализуются в суставных впа-
динах ассиметрично: справа – на уровне верхней 
½ заднего ската суставного бугорка, в переднем 
сегменте; слева – на уровне средней 1/3 заднего 
ската, дистально. Суставные поверхности кон-
груэнтны, форма суставных щелей не изменена. 
Расширена верхняя и передняя суставные щели 
слева, относительно сужена – передняя справа. 
Патологической перестройки структуры костных 
элементов обоих ВНЧС не определяется.

Заключение по результатам КЛКТ: призна-
ков деструктивных и дегенеративно-дистрофиче-
ских процессов в обоих ВНЧС не выявлено.

Результаты УЗИ. Правый ВНЧС: структура 
и ход волокон жевательных мышц не изменены. 
Суставная поверхность головки: уплощенная. 
Контуры головки: неровные, прерывистые, с не-
значительным остеофитозом до 0,7 мм. Сустав-
ной диск: двояковогнутой формы. Толщина диска: 
в переднем отделе 3,0 мм (норма 1,7 мм), в сред-
ней части 2,7 мм (норма 1,8 мм), в заднем отделе  
3,0 мм (норма 1,9 мм). Положение суставного ди-
ска: смещается кзади. Заднее капсульно-шеечное 
пространство составляет 1,9 мм (норма до 2,0 мм). 
Суставная капсула по толщине равна 1,1 мм (нор-
ма 1,1±0,05 мм). Подвижность сустава незначи-
тельно ограничена, амплитуда 15 мм.

Левый ВНЧС: структура и ход волокон жева-
тельных мышц не изменены. Суставная поверх-
ность головки: полукруглая. Контуры головки: 
неровные, прерывистые, с незначительным осте-
офитозом до 0,3 мм. Суставной диск: двояковог-
нутой формы. Толщина диска: в переднем отделе 
3,0 мм (норма 1,7 мм), в средней части 1,2 мм (нор-
ма 1,8 мм), в заднем отделе 3,1 мм (норма 1,9 мм). 
Положение суставного диска: смещается кзади. 
Заднее капсульно-шеечное пространство состав-
ляет 1,9 мм (норма до 2,0 мм). Суставная капсу-
ла по толщине равна 1,1 мм (норма 1,1±0,05 мм). 
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Подвижность сустава незначительно ограниченна, 
амплитуда 12 мм.

Заключение по результатам УЗИ: признаки 
деформирующего остеоартроза обоих ВНЧС.

Сравнительное сопоставление заключений 
пациенток, которым проводили КЛКТ и УЗИ височ-
но-нижнечелюстных суставов позволяет заклю-
чить, что ультразвуковое исследование позволяет 
констатировать ранние изменения, происходящие 
в ВНЧС, что согласуется с сообщением И. Н. Ко-
стиной, В. В. Кочмашевой (2016) [23] и не про-
тиворечит информации, предоставленной В. В. 
Бекреевым и соавт., (2016) [27]. Следовательно, 
возможность ранней диагностики, способствует 
назначению адекватного и рационального ком-
плекса лечебно-реабилитационных мероприятий, 
что важно для купирования прогресса патологиче-
ских изменений. Также с помощью УЗИ представ-
ляется возможны установить признаки развития 
разных форм остеоартроза, которые на начальных 
этапах не определяются на КЛКТ. Кроме того, УЗИ 

позволяет визуализировать изменения, протекаю-
щие в мягких тканях, таких как суставной диск, что 
не доступно для КЛКТ.

Выводы. Полученные результаты позволя-
ют рекомендовать ультразвуковое исследование 
ВНЧС в качестве метода скрининга и метода перо-
вого уровня обследования с целью наиболее ран-
него выявления патологических изменений как со 
стороны костных, так и со стороны мягкотканных 
структур сустава.

Перспективы дальнейших исследований. 
Полученные результаты убеждают в необходимо-
сти проведения углубленных исследований для 
сравнительной оценки эффективности использо-
вания методов лучевой диагностики у лиц с па-
тологическими изменениями ВНЧС и разработки 
на основе принципов доказательной медицины их 
дифференцированного использования у данной 
категории пациентов, что будет способствовать 
повышению качества оказания специализирован-
ной медицинской помощи населению.
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ПОРІВНЯЛЬНА ОЦІНКА МОЖЛИВОсТІ ВИЯВЛЕННЯ 
РАННІХ ОЗНАК сУГЛОБОВИХ ЗМІН сКРОНЕВО-НИЖНЬОЩЕЛЕПНОГО сУГЛОБА 
ЗА ДОПОМОГОЮ КОНУсНО-ПРОМЕНЕВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ 
І УЛЬТРАЗВУКОВОГО ДОсЛІДЖЕННЯ
Походенько-Чудакова I. О., Крат М. I.
Резюме. Мета дослідження – здійснити порівняльне зіставлення можливості виявлення ранніх ознак 

суглобових змін скронево-нижньощелепного суглоба за допомогою конусно-променевої комп’ютерної 
томографії і ультразвукового дослідження.

Об’єкт та методи. Обстежено 20 пацієнтів зі скаргами на скронево-нижньощелепний суглоб (16 
жінок і 4 чоловіків), які констатували, що перші симптоми, пов’язані з суглобом, проявилися протягом 
тимчасового періоду від 6 місяців до 1 року. Обстеження пацієнтів з патологією скронево-нижньощелеп-
ного суглоба включало консультацію пацієнта лікарем-стоматологом з залученням променевих мето-
дів дослідження. Конусно-променеву комп’ютерну томографію та ультразвукове дослідження скроне-
во-нижньощелепного суглоба всім пацієнтам здійснювали за стандартними методиками. Порівняльне 
зпівставлення здійснювали на підставі клінічних прикладів з висновками лікаря-спеціаліста в галузі про-
меневої діагностики та променевої терапії.

Результати. Порівняльне зпівставлення висновків пацієнток, яким проводили конусно-променеву 
комп’ютерної томографію і ультразвукове дослідження скронево-нижньощелепних суглобів дозволяє 
зробити висновок, що ультразвукове дослідження дозволяє констатувати ранні зміни, що відбувають-
ся в скронево-нижньощелепному суглобі. Отже, можливість ранньої діагностики сприяє призначенню 
адекватного і раціонального комплексу лікувально-реабілітаційних заходів, що важливо для купірування 
прогресу патологічних змін. Також за допомогою ультразвукового дослідження представляється можли-
вим встановити ознаки розвитку різних форм остеоартрозу, які на початкових етапах розвитку не визна-
чаються на конусно-променевій комп’ютерній томографії. Крім того, ультразвукове дослідження дозво-
ляє візуалізувати зміни, що протікають в м’яких тканинах, таких як суглобовий диск, що не доступно для 
конусно-променевої комп’ютерної томографії.

Висновок. Отримані результати дозволяють рекомендувати ультразвукове дослідження скронево-
нижньощелепного суглоба в якості методу скринінгу і методу першого рівня обстеження з метою най-
більш раннього виявлення патологічних змін як з боку кісткових, так і з боку м’якотканинних структур 
суглоба.

Ключові слова: скронево-нижньощелепний суглоб, променева діагностика, конусно-променева 
комп’ютерна томографія, ультразвукове дослідження.

UDC 616.724–07–073.756.8–073.43
Comparative Assessment of the Possibility to Detect Early Signs 
of Joint Changes of the Temporomandibular Joint Using Cone-Beam 
Computed Tomography and Ultrasound Examination
Pohodenko-Chudakova I. O., Krat M. I.
Abstract. The purpose of the study was to carry out a comparative analysis of the possibility of detecting 

early signs of articular changes in the temporomandibular joint with cone-beam computed tomography and 
ultrasound.

Materials and methods. 20 patients with complaints of temporomandibular joint (16 women and 4 men) 
were examined who stated that the first symptoms associated with the joint appeared from 6 months to 1 year. 
Examination of patients with temporomandibular joint pathology included consultation of the patient by a dentist 
with the involvement of radiation research methods. During the examination by dentist, the odontogenic nature 
of the temporomandibular joint disorders was excluded or confirmed. Cone-beam computed tomography and 
ultrasound of the temporomandibular joint were performed in all patients according to standard methods. The 
comparative analysis was carried out on the basis of clinical examples with the conclusions of a specialist 
doctor in the field of radiation diagnostics and radiation therapy.

Results and discussion. Pathology of the temporomandibular joint due to morphological and functional 
changes occurs in 40-75% of adult and occupies the third place in the list of the main nosological forms of 
dental diseases. At the same time, it is known that the use of radiation methods for diagnostics of surgical 
pathology in maxillofacial area of odontogenic and non-odontogenic etiology in the Republic of Belarus is 
provided by clinical protocols.

A comparative analysis of the conclusion of patients who underwent cone-beam computed tomography 
and ultrasound of the temporomandibular joints allows us to conclude that ultrasound examination allows us 
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to state early changes occurring in the temporomandibular joint. Therefore, the possibility of early diagnosis 
contributes to the appointment of an adequate and rational complex of therapeutic and rehabilitation measures 
which is important for stopping the progress of pathological changes. Also with the help of ultrasound, it is 
possible to establish signs of the development of various forms of osteoarthritis which are not detected on 
the cone-beam computed tomography at the initial stages of development. In addition, ultrasound allows to 
visualize changes occurring in soft tissues such as the articular disc which is not available for cone-beam 
computed tomography.

Conclusion. The obtained results allow us to recommend ultrasound examination of the temporomandibular 
joint as a screening method and a method of the first level of examination in order to detect pathological 
changes from both bone and soft tissue structures of the joint as early as possible.

Keywords: temporomandibular joint, radiation diagnostics, cone-beam computed tomography, ultrasound 
examination.
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МІКРОБІОЦЕНОЗ ТА СТАН МІСЦЕВОГО МУКОЗАЛЬНОГО ІМУНІТЕТУ 
РОТОВОЇ ПОРОЖНИНИ ДІТЕЙ І ПІДЛІТКІВ З ХВОРОБАМИ ПЕЧІНКИ

Полтавський державний медичний університет, Україна

Мета дослідження – вивчити взаємозв’язок 
між станом мікробіоценозу ротової порожнини та 
рівнем місцевого імунітету в дітей і підлітків з хро-
нічними захворюваннями печінки. 

Матеріал та методи. Обстежено 45 дітей у 
віці від 10 до 16 років, які знаходилися на лікуванні 
в КП «Міська дитяча клінічна стоматологічна по-
ліклініка Полтавської міської ради». Всі діти були 
поділені на 2 групи: основна група - діти і підлітки, 
хворі на хронічний гепатит (n = 26) з захворюван-
нями слизової оболонки ротової порожнини і па-
родонту; контрольній групі – діти того ж віку без 
супутньої соматичної патології (n = 20). В усіх гру-
пах спостереження фіксували стан гігієни ротової 
порожнини за допомогою індексу OHI-S (Green-
Vermillion, 1964) та інтенсивності запального про-
цесу в тканинах пародонта, яке оцінювалося за до-
помогою індексу РМА в модифікації Parma (1960). 
Ступінь дисбіозу в ротовій порожнині визначали 
за допомогою ферментативного методу А.П. Ле-
вицького за співвідношенням відносної активності 
уреази й лізоциму. Стан місцевого імунітету дослі-
джували за рівнем імуноглобулінів IgA, IgM, IgG та 
секреторного імуноглобуліну sIgA.

Результати. Було встановлено, що у біль-
шості хворих на хронічний гепатит пацієнтів ви-
явлений незадовільний та поганий стан гігієни 
порожнини рота, згідно гігієнічного індексу OHI-S 
Green-Vermillion, у поєднанні з середнім та навіть 
важким ступенем гінгівіту (за індексом РМА). Мак-
симально негативні результати зареєстровані у ді-
тей 9-13 років. 

Низький рівень гігієни ротової порожнини хво-
рих з хронічними захворюваннями печінки супро-
воджувався посиленням дисбіозу, що свідчило про 
падіння рівня протимікробного захисту, пригнічен-
ня місцевого мукозального імунітету, зниження ак-
тивності лізоциму та зменшення вмісту секретор-
ного sIgA у ротовій рідині. Доведений опосередко-
ваний механізми дії sIgA через систему активації 
фагоцитів з подальшим лізисом патогенних мікро-
організмів. 

Висновок. Хронічні хвороби печінки достовір-
но призводять до змін імунобіологічної реактив-
ності організму, а також викликають пригнічення 
захисних механізмів ротової порожнини та її міс-
цевого імунітету, що характеризується зниженням 

активності лізоциму і секреторного IgA у ротовій 
рідині хворих дітей і підлітків. 

Ключові слова: мікрофлора, мікробіоценоз, 
дисбіоз, коморбідна патологія, мукозальний імуні-
тет.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота є фрагментом комп-
лексної НДР ПДМУ МОЗ України «Удосконалення 
методів профілактики та лікування хвороб твердих 
тканин зубів та тканин пародонта на фоні соматич-
ної патології у дітей з урахуванням соціально-еко-
номічних факторів та психоемоційного стану», № 
державної реєстрації 0119U102852. 

Вступ. Мікрофлора порожнини рота віді-
грає особливу роль в підтримці стабільного стану 
здоров’я людини. Завдяки симбіотичній мікрофло-
рі формується постійна резистентність конкретно-
го біотопу. Висока мікробна щільність бактеріаль-
них спільнот колонізує слизову оболонку ротової 
порожнини (СОПР) і складається переважно з 
умовно-патогенних штамів. Відомо, що умовно-
патогенні мікроорганізми ротової порожнини (РП) 
зазвичай набувають патогенних властивостей при 
зниженні природних захисних механізмів організ-
му. Відбувається зрушення балансу та заміщення 
одних мікробних популяцій іншими. Тобто, в ПР 
існує високий ризик утворення вогнищ хронічної 
мікробної інфекції, які в подальшому стають дже-
релом постійної патогенної контамінації й сенси-
білізації травного каналу й організму в цілому [1, 
2, 3]. Нормальна мікробіота ПР на рівні утворення 
біоплівки зменшує колонізацію біотопу патогенни-
ми штамами бактерій і корегує імунну відповідь на 
всіх рівнях [4].

При захворюваннях шлунково-кишкового трак-
ту (ШКТ) в дітей і підлітків страждають не тільки 
органи травлення, у таких хворих різко знижується 
загальна реактивність організму і, як наслідок, ви-
никають пошкодження тканин пародонту і СОПР. В 
останні роки багатьма дослідниками було виявле-
но, що у хворих з коморбідною патологією відбу-
ваються суттєві зміни в імунній системі організму, 
що у подальшому і провокує розвиток патологіч-
них процесів у ПР, які призводять до ще більших 
імунологічних зрушень. Тобто, наявність в анам-
незі загальносоматичної патології істотно знижує 

316



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Фізична терапія та ерготерапія

захисні властивості організму, сприяючи негатив-
ному впливу на тканини пародонту і СОПР [5, 6, 7].

Стан як специфічної, так і неспецифічної ре-
зистентності організму - важлива ланка у патоге-
незі хвороб тканин пародонту і СОПР. Відомо, що 
надважливу роль у захисті ротової порожнини ви-
конує саме місцевий мукозальний імунітет [8]. При 
його зниженні виникає стан дисбіозу в ПР, за раху-
нок якого порушується баланс між мікробними по-
пуляціями з частковим їх заміщенням [9]. Хронічні 
запальні процеси супроводжуються аутоінтокси-
кацією організму, при якій зазвичай порушується 
робота імунної системи. Це сприяє більш швидко-
му перебігу запальних та запально-деструктивних 
процесів у тканинах пародонту та СОПР хворих з 
патологією ШКТ і печінки [10, 11, 12]. 

Отже, вивчення механізмів таких уражень у 
ПР при патології печінки та органів травлення є ак-
туальним і відноситься до найменш вивчених роз-
ділів дитячої стоматології.

Метою даного дослідження стало вивчення 
взаємозв’язку між станом мікробіоценозу ротової 
порожнини і рівнем місцевого мукозального імуні-
тету в дітей з хронічними захворюваннями печінки. 

Матеріал та методи дослідження. Обстеже-
но 45 дітей у віці від 10 до 16 років, які знаходилися 
на лікуванні в КП «Міська дитяча клінічна стома-
тологічна поліклініка Полтавської міської ради». 
В основній групі були діти і підлітки, хворі на хро-
нічний гепатит (n = 26), у яких були діагностовані 
захворювання СОПР та пародонту; в контрольній 
групі – діти того ж віку без супутньої соматичної 
патології (n = 20).

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. Батьки всіх учасників були 
інформовані щодо цілей, організації, методів до-
слідження та підписали інформовану згоду щодо 
участі у ньому, і вжиті всі заходи для забезпечення 
анонімності пацієнтів. Дослідження виконувалося 
з мінімальними психологічними втратами з боку 
пацієнтів. 

Обстеження в обох групах спостереження 
складалось з: збору анамнезу, клінічного огляду 
порожнини рота, визначення стану гігієни ротової 
порожнини за допомогою індексу OHI-S (Green-
Vermillion, 1964) та інтенсивності запального про-
цесу в тканинах пародонта, яке оцінювалося за 
допомогою індексу РМА в модифікації Parma 
(1960). Збір ротової рідини проводився вранці на-
тщесерце протягом 10 хвилин [13]. Визначення в 

ній активності ферменту уреази (реакції з сечо-
виною з утворенням аміаку) [14] та лізоциму про-
водили бактеріолітичним методом з використан-
ням у якості субстрату суспензії культури бактерій 
Micrococcus lysodeickicus. Під впливом лізоциму 
субстрат просвітлювався і цей процес реєстрував-
ся спектрофотометрично.

Ступінь дисбіозу в ротовій порожнині дослі-
джували за допомогою ферментативного методу 
А.П. Левицького та ін. [14] по співвідношенню від-
носної активності уреази й лізоциму. Значення від 
1 до 3 оцінювали як помірний дисбіоз, від 3 до 5 – 
як середній, а показник, що перевищував 5 свідчив 
про сильний дисбіоз.

Стан місцевого імунітету визначали за рівнем 
імуноглобулінів IgA, IgM, IgG та секреторного іму-
ноглобуліну sIgA. Дослідження проводили імуно-
ферментним способом за допомогою аналізатора 
«Лаблайн-90» і набору реагентів «Хема» [15].

Статистична обробка результатів проводила-
ся загальноприйнятими методами статистики [16]. 
Достовірність отриманих результатів оцінювали за 
критерієм достовірності Стьюдента. Відмінності 
показників в порівнянних групах вважали достовір-
ними при р <0,05.

Результати дослідження та їх обговорення. 
В останні роки з’явилося багато даних про вплив 
мікроорганізмів та їх асоціацій на організм людини. 
Дослідники довели, що тривалий контакт з мікро-
організмами може викликати сенсибілізацію ор-
ганізму та сприяти у подальшому зниженню його 
реактивності й резистентності.

На думку ряду авторів факт погіршення гігіє-
нічного стану порожнини рота в осіб з патологією 
органів травлення може суттєво змінювати біохі-
мічний склад ротової рідини й впливати на розви-
ток хвороб пародонту і СОПР [17]. Вивчення гігі-
єнічного стану ротової порожнини дітей і підлітків 
показало, що стан гігієни ротової порожнини в усіх 
обстежених групах перебував на низькому рівні. 
Середній показник індексу OHI-S (Green-Vermillion) 
в обох групах вказував на незадовільний гігієніч-
ний стан ПР, що свідчило про високу вірогідність 
розвитку карієсогенної ситуації. Показник осно-
вної групи обстежених дітей склав 1,88±0,5 бала, 
а контрольної - 1,68±0,18.

Встановлено, що у більшості хворих на хро-
нічний гепатит пацієнтів було виявлено незадо-
вільний та поганий стан гігієни ПР, згідно гігієніч-
ному індексу OHI-S (Green-Vermillion), у поєднанні 
з середнім та навіть важким ступенем гінгівіту (за 
індексом РМА). Максимально негативні результати 
зареєстровані у дітей 9-13 років. 

Важливим етіологічним і патогенетичним чин-
ником запальних захворювань пародонту визна-
но групу пародонтопатогенних мікроорганізмів, 
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більшість з яких продукують фермент уреазу. В 
експерименті з’ясовано, що у 2,1 рази зросла ак-
тивності уреази (9,43±2,34), порівняно з контроль-
ною групою (4,5±0,84), що свідчить про посилення 
обсіменіння ротової порожнини. Порушення місце-
вого імунітету в дітей, хворих на хронічний гепатит 
супроводжувалося посиленням дисбіозу порожни-
ни рота в 2,9 рази (табл. 1). 

Крім того, у хворих дітей і підлітків відбу-
валося зниження в 1,42 рази активності ліцо-
зиму (10,62±1,68) відносно здорових однолітків 
(15,1±1,39) (табл. 1). Зниження активності ліцози-
му зазвичай вказує на пригнічення місцевого не-
специфічного імунітету [18, 19]. 

Таблиця 1 – Показники дисбіозу та ступеня актив-
ності уреази й лізоциму у дітей та підлітків

Група 
хворих

ступінь 
дисбіозу

Уреаза
мкмоль/хв/л

Лізоцим
 у.о./л

Контроль 1,00 4,5±0,84 15,1±1,39
Основна 2,91 9,43±2,34* 10,62±1,68*

Примітка: * – вірогідність змін (р<0,05) порівняно з 
контролем.

Клінічні спостереження свідчать, що при хро-
нічних гепатитах й інших хворобах органів трав-
лення, виникають різноманітні запальні та за-
пально-деструктивні зміни у тканинах пародонту 
і СОПР, ступінь вираженості яких залежить від 
форми, тяжкості та тривалості перебігу основного 
захворювання (Гажва С.І. і співавт., 2013) [20]. Це 
пояснюється морфофункціональною та нервово-
рефлекторною єдністю усього травного тракту. 

Доведено, що захворювання ротової порожни-
ни супроводжуються посиленням не тільки актив-
ності ліпопероксидації та ендогенної інтоксикації, а 
й збільшенням рівня імуноглобулінів у крові та ПР. 
Підвищується фагоцитарна активності лейкоцитів, 
зростає кількості циркулюючих імунних комплексів 
та цитокінів, що завжди призводить до структурних 
змін слизової оболонки (СО). Адже СО, перш за 
все дихальних шляхів та ШКТ, є основним місцем 
контакту із зовнішнім середовищем та всіма мож-
ливими патогенними чинниками [10,12,21]. 

Так, Tada A and Senpuku H. 2021, визначили 
провідну роль системи місцевого імунітету в забез-
печенні захисного бар’єру на СОПР від негатив-
ного впливу бактерій, вірусів, токсинів, алергенів 
та інших речовин [22]. Тривалий контакт з мікро-
організмами викликає сенсибілізацію організму з 
подальшим зниженням реактивності. Доведений 
опосередкований механізми дії sIgA через систему 
активації фагоцитів з подальшим лізисом патоген-
них мікроорганізмів [19, 23, 24]. Дані дослідження 
теж підтвердили цей факт. 

В результаті дослідження встановлено змен-
шення концентрації секреторного sIgA в 1,27 
рази (96,15±17,57) та підвищення концентрації 
інших імуноглобулінів, а саме IgA - в 2,15 рази 
(4,06±0,82), IgG - в 1,35 рази (2,58±0,6), IgM - в 1,4 
рази (4,65±0,47) в дітей та підлітків з хронічними 
гепатитами у порівнянні з контрольною групою 
(табл. 2).

Таблиця 2 – Вміст імуноглобулінів у змішаній слині 
дітей основної й контрольної груп 

Групи sIg A Ig A Ig G Ig M
Контроль, 
мг/л

122,4± 
±10,02

1,89± 
±0,39

1,91± 
±0,3

3,32± 
±0,56

Дослідна, 
мг/л

96,15± 
±17,57*

4,06± 
±0,82*

2,58± 
±0,6*

4,65± 
±0,47*

Примітка: * – вірогідність змін (р<0,05) порівняно з 
контролем.

Причиною зниження рівня sIg A вважають ак-
тивацію дії мікробних гідролаз, які можуть розще-
плювати димерну форму IgA, що підтверджуєть-
ся високим рівнем дисбіозу в порожнини ротова 
дітей, хворих на хронічний гепатит. Підвищений 
рівень інших імуноглобулінів напевне пов’язаний 
з механізмами транспорту через епітеліальний 
бар’єр СОПР, що забезпечує заміщення дефіциту  
sIg A. 

Отримані результати свідчать про наявність 
дисбіозу в ротовій порожнині дітей та підлітків, 
хворих на хронічний гепатит, а також про суттєве 
зменшення продукції факторів місцевого муко-
зального імунітету (лізоциму й sIgA у ротовій рідині 
хворих). 

Висновки. На розвиток стоматологічної пато-
логії у хворих з хворобами ШКТ й печінки істотно 
впливає мікрофлора, яка порушує захисні меха-
нізми і викликає різного роду ушкодження тканин 
пародонту і СОПР, сприяючи пролонгації імуноде-
пресивних процесів.

Хронічні хвороби печінки достовірно призво-
дять до змін імунобіологічної реактивності орга-
нізму, а також викликають пригнічення захисних 
механізмів ротової порожнини та її місцевого іму-
нітету, що характеризується зниженням активності 
лізоциму і секреторного IgA у ротовій рідині хворих 
дітей і підлітків.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальші дослідження будуть спрямовані на ви-
вчення мукозального імунітету ротової порожни-
ни у дітей і підлітків з коморбідною патологією та 
впровадження у практичну охорону здоров’я кри-
теріїв диференційованого підходу до профілак-
тики стоматологічних захворювань у цієї категорії  
хворих.
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УДК [616.314:615.24]-053.2 
МИКРОБИОЦЕНОЗ И сОсТОЯНИЕ МЕсТНОГО МУКОЗАЛЬНОГО ИММУНИТЕТА 
РОТОВОЙ ПОЛОсТИ ДЕТЕЙ И ПОДРОсТКОВ с БОЛЕЗНЯМИ ПЕЧЕНИ
Хмиль Е. В., Хмиль Д. А., Каськова Л. Ф., 
Силкова А. В., Новикова С. Ч.
Резюме. Цель исследования - изучить взаимосвязь между состоянием микробиоценоза ротовой 

полости и уровнем местного иммунитета у детей и подростков с хроническими заболеваниями печени. 
Материалы и методы. Обследовано 45 детей в возрасте от 10 до 16 лет, находившихся на ле-

чении в КП «Городская детская клиническая стоматологическая поликлиника Полтавского городского 
совета». Все дети были разделены на 2 группы: основная группа - дети и подростки, больные хрони-
ческим гепатитом (n = 26) с заболеваниями слизистой оболочки полости рта и пародонта; контрольная 
группа - дети того же возраста без сопутствующей соматической патологии (n = 20). Во всех группах 
наблюдения фиксировали состояние гигиены полости рта с помощью индекса OHI-S (Green-Vermillion, 
1964) и интенсивность воспалительного процесса в тканях пародонта, которое оценивали по индексу 
РМА в модификации Parma (1960). Степень дисбиоза в ротовой полости определяли с помощью фер-
ментативного метода А.П. Левицкого по соотношению относительной активности уреазы и лизоцима. 
Состояние местного иммунитета исследовали по уровню иммуноглобулинов IgA, IgM, IgG и секретор-
ного иммуноглобулина sIgA.

Результаты. Установлено, что у большинства пациентов, больных хроническим гепатитом было 
выявлено неудовлетворительное и даже плохое состояние гигиены полости рта, согласно гигиеническо-
му индекса OHI-S Green-Vermillion, в сочетании со средней и тяжёлой степенью гингивита (согласно ин-
декса РМА). Максимально негативные результаты зарегистрированы у детей 9-13 лет. Изучено влияние 
низкого уровня гигиены ротовой полости детей и подростков с хроническими заболеваниями печени, ко-
торый сопровождается усилением дисбиоза, что свидетельствует о падении уровня противомикробной 
защиты, угнетении местного мукозального иммунитета, снижении активности лизоцима и уменьшении 
содержания секреторного sIgA в ротовой жидкости. Рассмотрен опосредованный механизм действия 
sIgA через систему активации фагоцитов с последующим лизисом патогенных микроорганизмов. 

Вывод. Хронические болезни печени достоверно приводят к изменениям иммунобиологической ре-
активности организма, а также вызывают угнетение защитных механизмов ротовой полости и ее мест-
ного иммунитета, характеризующееся снижением активности лизоцима и секреторного IgA в ротовой 
жидкости больных детей и подростков.

Ключевые слова: микрофлора, микробиоценоз, дисбиоз, коморбидная патология, мукозальный 
иммунитет.

UDC [616.314:615.24]-053.2 
Microbiocenoses and the State of Local Mucosal Immunity 
of the Oral Cavity of Children and Adolescents with Liver Diseases
Khmil O. V., Khmil D. O., Kaskova L. F., 
Silkova O. V., Novikova S. Ch.
Abstract. The purpose of the study was to study the relationship between the state of the oral cavity mi-

crobiocenosis and the level of local immunity in children and adolescents with chronic liver diseases.
Materials and methods. 45 children aged 10 to 16 years, who were treated in the public utility “City 

Children’s Clinical Dental Hospital of the Poltava City Council” were examined. All children were divided into 
2 groups: the main group – children and adolescents with chronic hepatitis (n = 26) with diseases of concom-
itant oral mucosa and periodontal disease; control group – children of the same age without concomitant so-
matic pathology (n = 20). In all observation groups, the state of oral hygiene was recorded using the simplified 
oral hygiene index (Green-Vermillion, 1964) and the intensity of the inflammatory process in the periodontal 
tissues, which was assessed by the papillary-marginal-alveolar index modified by Parma (1960). The degree 
of dysbiosis in the oral cavity was determined using the enzymatic method of A. P. Levitsky by the ratio of the 

320

https://doi.org/10.1042/BSR20203208


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Фізична терапія та ерготерапія

relative activity of urease and lysozyme. The state of local immunity was investigated by the level of immuno-
globulins IgA, IgM, IgG and secretory immunoglobulin sIgA.

Results and discussion. It was found that the majority of patients with chronic hepatitis had an unsatisfac-
tory and even poor state of oral hygiene, according to the Green-Vermillion simplified oral hygiene index, in 
combination with moderate and severe gingivitis (according to the papillary-marginal-alveolar index). The most 
negative results were registered in children 9-13 years old. The effect of the low level of oral hygiene in children 
and adolescents with chronic liver diseases, which is accompanied by increased dysbiosis, was studied, which 
indicates a drop in the level of antimicrobial protection, suppression of local mucosal immunity, a decrease in 
lysozyme activity and a decrease in the content of secretory sIgA in the oral fluid. The mediated mechanism 
of sIgA action through the phagocyte activation system with subsequent lysis of pathogenic microorganisms 
is considered.

Conclusion. Chronic liver diseases reliably lead to changes in the body’s immunobiological reactivity, and 
also cause suppression of the protective mechanisms of the oral cavity and its local immunity, characterized 
by a decrease in the activity of lysozyme and secretory IgA in the oral fluid of sick children and adolescents.

Keywords: microflora, microbiocenosis, dysbiosis, comorbid pathology, mucosal immunity.
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МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ СТРОЕНИЯ КОРНЕВЫХ КАНАЛОВ 
ПРЕМОЛЯРОВ И МОЛЯРОВ ВЕРХНЕЙ ЧЕЛЮСТИ НА ОСНОВАНИИ  

КОНУСНО-ЛУЧЕВОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТОМОГРАФИИ
1Учреждение образования «Белорусский государственный медицинский университет»,  

Минск, Республика Беларусь
2ОО «Ассоциация оральных и челюстно-лицевых хирургов Республики Беларусь»,  

Минск, Республика Беларусь

Цель работы – на основании конусно-лучевой 
компьютерной томографии челюстей определить 
морфологические особенности строения корне-
вых каналов премоляров и моляров верхней че-
люсти, оценить качество проведенного ранее эн-
додонтического лечения и частоту встречаемости 
деструктивных процессов в отдаленные сроки на-
блюдения.

Объект и методы. Анатомические особен-
ности строения премоляров и моляров верхней 
челюсти ретроспективно на основании данных 
конусно-лучевой компьютерной томографии ис-
следованы у 97 пациентов в возрасте 26-71 года. 
У указанного числа пациентов было исследовано 
97 зубов верхней челюсти. В зависимости от при-
надлежности к сегментам челюсти все зубы паци-
ентов, у которых анализировали анатомические 
особенности корневых каналов были разделены 
на 4 группы: первые премоляры – n=6; вторые 
премоляры – n=15; первые моляры – n=54; вторые 
моляры – n=22.

Результаты. Исследование морфологии кор-
невых каналов первых и вторых премоляров верх-
ней челюсти статистически достоверных различий 
по углу наклона корневых каналов, числу корней и 
корневых каналов не выявило. Анализ морфоло-
гии корневых каналов первых и вторых моляров 
верхней челюсти достоверных различий по углу 
наклона корневых каналов также не обнаружил. 
Доля неудовлетворительного эндодонтического 
лечения в анализируемых группах зубов состави-
ла 82,5%. Кроме того, во всех молярах и премо-
лярах верхней челюсти были выявлены деструк-
тивные процессы кости в периапикальной области 
вне зависимости от качества эндодонтического 
лечения.

Выводы. Каждый из перечисленных выше 
результатов, как и все они в совокупности убеди-
тельно свидетельствуют о недостаточной эффек-
тивности применения только эндодонтического 
лечения с целью санации очагов хронической 
одонтогенной инфекции, расположенных в обла-
сти апексов корней моляров и премоляров верх-
ней челюсти, что во многом обоснованно особен-

ностями анатомического строения последних;  
 о необходимости разработки системы диффе-
ренцированного использования хирургических 
методов лечения для санации очагов хронической 
одонтогенной инфекции указанной локализации с 
учетом вариантной анатомии каналов корней пре-
моляров и моляров верхней челюсти.

Ключевые слова: корневые каналы, конус-
но-лучевая компьютерная томография, верхняя 
челюсть, премоляры, моляры.

Введение. Одним из ключевых вопросов для 
стоматологов всех специальностей являются оча-
ги хронической одонтогенной инфекции, что об-
условлено значительной распространенностью 
данной патологии [1, 2]. Ситуацию усугубляет тот 
факт, что апикальные периодонтиты, кистограну-
лемы и радикулярные кисты в 65% наблюдений 
являются причиной развития инфекционно-вос-
палительных осложнений, в том числе и тяжелых, 
грозящих летальным исходом [3]. Даже вне обо-
стрения наличие таких очагов фокальной инфек-
ции сопровождается сенсибилизации организма 
пациента, и тем самым способствуют ее генера-
лизации [4].

В последние годы во всем мире большое вни-
мание стали уделять широкому внедрению опе-
раций, сохраняющих зуб, выполняемых на амбу-
латорном хирургическом приеме. В перечне этих 
вмешательств − давно известные методики: резек-
ция верхушки корня зуба, ампутация корня зуба, 
гемисекция [5]. Однако врачи редко используют 
эти операции и достаточно часто удаляют зубы 
даже в тех ситуациях, когда возможно их сохра-
нение.

С одной стороны, это связано с тем, что тра-
диционно указанные выше методики оперативных 
вмешательств не имеют научного обоснования, 
полученного с использованием принципов доказа-
тельной медицины для их применения на молярах 
и на двухкорневых премолярах. С другой стороны, 
врачи-специалисты часто не выполняют ревизию 
качества пломбировки корневых каналов в про-
цессе планирования сохраняющей зуб операции, 
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а ограничиваются только анализом прицельного 
дентального снимка, визиографии, ортопантомо-
графии, которые не обладают достаточной инфор-
мативностью [6].

Имеющиеся в специальной литературе нем-
ногочисленные публикации, касающиеся рассма-
триваемого вопроса, несут разрозненную инфор-
мацию, которая часто весьма противоречива и не 
имеет систематизации [7].

В тоже время на текущий момент известно, 
что конусно-лучевая компьютерная томография 
(КЛКТ) челюстей является наиболее информа-
тивным лучевым исследованием в стоматологии 
позволяет всесторонне обследовать каждый из 
зубов и максимально точно дать заключение об 
эффективности проведенного эндодонтического 
лечения как в условиях эксперимента [8, 9], так и 
в клинике [10, 11]. 

Все представленные аргументы в совокупно-
сти обосновывают целесообразность проведения 
данного исследования и подтверждают его акту-
альность.

Цель работы – на основании конусно-луче-
вой компьютерной томографии челюстей опре-
делить морфологические особенности строения 
корневых каналов премоляров и моляров верхней 
челюсти, оценить качество проведенного ранее 
эндодонтического лечения и частоту встречаемо-
сти деструктивных процессов в отдаленные сроки 
наблюдения.

Объект и методы исследования. Исследо-
вание осуществляли в соответствии с основными 
биоэтическими нормами Хельсинской декларации 
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 Ев-
ропы по правам человека и биомедицине (1997). 
Были приняты все необходимые меры для обес-
печения анонимности пациентов [12].

Проведению исследования предшествовало 
положительное заключение биоэтической комис-
сии учреждения образования «Белорусский госу-
дарственный медицинский университет».

Анатомические особенности строения премо-
ляров и моляров верхней челюсти ретроспективно 
на основании данных КЛКТ исследованы у 97 па-
циентов в возрасте от 26 лет до 71 года (средний 
возраст составил 51,0±2,1 года). Мужчин было 19 
(19,6%), женщин – 78 (80,4%). 

У указанного числа пациентов было исследо-
вано 97 зубов (премоляров и моляров) верхней 
челюсти. При определении анатомических ориен-
тиров использовали сведения специальной лите-
ратуры [13, 14, 15]. В зависимости от принадлеж-
ности к сегментам челюсти все зубы пациентов, у 
которых анализировали анатомические особенно-
сти корневых каналов были разделены на 4 груп-
пы (табл. 1). 

Таблица 1 – Распределение анализируемых зубов пациентов по группам в соответствие с сегментами че-
люсти

Число зубов,  
у которых анализировали 

особенности анатомического 
строения корневых каналов

Выделенные группы анализируемых зубов верхней челюсти
Первые 

премоляры 
(1.4; 2.4)

Вторые 
премоляры

(1.5; 2.5)

Первые 
моляры
(1.6; 2.6)

Вторые 
моляры
(1.7; 2.7)

N 6 (6,2%) 15 (15,4%) 54 (55,7%) 22 (22,7%)

Все исследуемые зубы были с ранее про-
веденным эндодонтическим лечением. Анализ 
морфологического строения корневых каналов 
осуществляли на основании результатов КЛКТ, 
выполненной на дентальном компьютерном томо-
графе «Galileos» в программе «Galaxis» по стан-
дартной методике [16]. Учитывали анатомо-топо-
графическое строение корневых каналов зубов, 
включая угол наклона корневого канала. Прини-
мали во внимание число и морфологию корней,  
конфигурацию корневых каналов, наличие тран-
сверзальных анастомозов и дополнительных ка-
налов. 

Исследование угла наклона корневого канала 
позволило выделить несколько групп пациентов. 

К первой группе отнесли корни, где угол ис-
кривления корневого канала был до 140° включи-
тельно. 

Ко второй группе отнесли клинические ситу-
ации, при которых определяли угол искривления 
корневого канала от 140,1° до 170°: 

– в подгруппу 2.1 включили корни зубов с 
величиной угла искривления корневого 
канала от 140,1° до 150°; 

– в подгруппу 2.2 – корни зубов с величи-
ной угла искривления корневого канала 
от 150,1° до 160°; 

– в подгруппу 2.3 – корни зубов с величи-
ной угла искривления корневого канала 
от 160,1° до 170°. 
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В третью группу вошли корни зубов с величи-
ной угла искривления корневого канала от 170,1° 
до 179,9°. 

На основании данных лучевых методов ис-
следования определяли качество пломбирования 
корневых каналов [17, 18]. 

В каждой группе зубов подсчитывали число 
корней, число корневых каналов, отмечали нали-
чие сращений корней, наличие дополнительных 
каналов, разветвления корневых каналов, присут-
ствие фактов неудовлетворительного эндодонти-
ческого лечения. Определяли величину угла на-
клона корневого канала для каждого корня.

Данные, полученные при исследовании,  
обрабатывали на персональном компьютере с 
помощью пакета прикладных программ «Statistika 
10.0». Тип распределения количественных при-
знаков определяли с использованием критерия 
Колмагорова-Смирнова. При отличном от нор-
мального распределения количественных данных 
производили расчет медианы (Ме), 25% (LQ) и 
75% (UQ). Анализ статистической значимости раз-
личий между зависимыми группами осуществляли 
с применением критерия Манна-Уитни (U-test). Ре-
зультаты определяли как статистически значимые 
при p<0,05 [19]. 

Результаты исследования и их обсужде-
ние. Морфологические особенности первых и вто-
рых премоляров верхней челюсти были исследо-
ваны у 21,6% (21) пациентов (3,1% (3) мужчин и 
18,6% (18) женщин). 

При анализе строения первых премоляров 
верхней челюсти (n=6) выявлено, что 4 зуба (1.4) 
были однокорневыми, 2 (2.4) – двухкорневыми. 
Во всех исследованных зубах отмечено по два 
корневых канала. Во всех исследованных первых 
премолярах верхней челюсти дополнительных ка-
налов не выявлено, разветвление корневых кана-
лов отсутствовало. Факты неудовлетворительного 
эндодонтического лечения имели место у 2,1% (2) 
пациентов с патологией в 1.4 зубах. Осложнения в 
виде очагов хронической одонтогенной инфекции 
в периапикальной зоне присутствовали во всех 
наблюдениях.

Значение угла искривления корневого канала 
составило для небного корня – 169,52 (165,15-
173,89), для щечного корня – 168,62 (162,57-
174,66). 

При анализе морфологических особенностей 
вторых премоляров верхней челюсти (n=15) вы-
явлено, что все они были однокорневыми. При-
чем 9 зубов имели по одному корневому кана-
лу (1.5 – 4; 2.5 – 5), 6 – по два корневых канала 
(1.5 – 3; 2.5 – 3). Во всех исследованных зубах 
1.5, 2.5 дополнительных каналов не выявлено, 
разветвление корневых каналов отсутствовало. 
Факты неудовлетворительного эндодонтического 

лечения имели место у 10,3% (10) пациентов с 
патологией 1.5 и 2.5 (4,1% (4) и 6,2% (6), соответ-
ственно). Осложнения в виде очагов хронической 
одонтогенной инфекции в периапикальной зоне 
присутствовали во всех наблюдениях.

Значение угла наклона корневого канала для 
однокорневых зубов составило 165,89 (159,53-
172,24); для двухкорневых: для небного корня – 
162,93 (154,18-171,69), для щечного корня – 167,33 
(159,56-175,10).

При сравнительной оценке морфологических 
особенностей первых и вторых премоляров верх-
ней челюсти достоверных различий по углу накло-
на корневого канала не выявлено (для небного 
корня (p=0,18); для щечного корня (p=1,00)).

Морфологические особенности первых и вто-
рых моляров верхней челюсти проанализирова-
ны у 78,3% (76) пациентов (16,5% (16) мужчин и 
61,8% (60) женщин). Наиболее многочисленную 
группу наблюдений составили первые моляры 
верхней челюсти (n=54). Из исследованных зубов 
1.6 три зуба имели два корня, 20 зубов – три кор-
ня. Все исследованные первые моляры верхней 
челюсти справа имели по три корневых канала. Из 
исследованных первых моляров верхней челюсти 
слева два зуба имели один корень, два зуба – по 
два корня, 27 – по три корня. Все исследованные 
первые моляры верхней челюсти слева имели по 
три корневых канала.

Сращение щечных корней зубов 1.6 было вы-
явлено в 3 наблюдениях. Дополнительные кана-
лы - в 5 наблюдениях, разветвление корневых ка-
налов отсутствовало. Факты неудовлетворитель-
ного эндодонтического лечения зубов 1.6 имели 
место у 22,7% (22) пациентов, осложнения в виде 
очагов хронической одонтогенной инфекции в пе-
риапикальной зоне имели место во всех наблюде-
ниях.

Сращение щечных корней левых первых мо-
ляров верхней челюсти констатировали в 3 на-
блюдениях. Дополнительные каналы 2.6 выявле-
ны в 17 зубах, разветвление корневых каналов - в 
3 зубах. Факты неудовлетворительного эндодонти-
ческого лечения 2.6 имели место у 28,9% (28) па-
циентов. При этом осложнения в виде очагов хро-
нической одонтогенной инфекции в периапикаль-
ной зоне присутствовали во всех наблюдениях.

Значение угла наклона корневого канала 
для зубов 1.6 составило: небный корень – 164,98 
(161,81-168,15); щечно-мезиальный корень – 
152,07 (147,89-156,25); щечно-дистальный ко-
рень – 163,13 (160,07-166,19).

Значение угла наклона корневого канала для 
зубов 2.6 было: для небного корня - 161,41 (158,27-
164,55), для щечно-мезиального корня – 151,10 
(147,34-154,86), для щечно-дистального корня –  
163,49 (160,52-166,47).
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При исследовании анатомических особен-
ностей вторых моляров верхней челюсти (n=22) 
выявлено, что 6 зубов имели один корень (1.7 - 
2, 2.7 - 4); 10 зубов - два корня (1.7 - 5, 2.7 - 5); 
6 зубов имели по три корня (1.7 - 2, 2.7 - 4). Все ис-
следованные зубы имели по три корневых канала.

Сращение щечных корней 1.7 зубов имело 
место у 5 пациентов, 2.7 зубов – в 5 наблюдениях. 
Дополнительные каналы 1.7 зубов отсутствова-
ли. Дополнительные каналы 2.7 были выявлены 
у 4 человек. Разветвление корневых каналов 1.7 
имело место в 2 наблюдениях, 2.7 зубов – в 6 на-
блюдениях. Факты неудовлетворительного эндо-
донтического лечения 1.7 констатировали у 7,2% 
(7) пациентов, 2.7 – у 11,3% (11) человек. Ослож-
нения в виде очагов хронической одонтогенной 
инфекции в периапикальной зоне зубов 1.7 и 2.7 
были констатированы во всех наблюдениях. 

Значение угла наклона корневого канала для 
зубов 1.7 и 2.7 составило: для небного корня – 
156,99 (152,75-161,23), для щечно-мезиального 
корня – 155,14 (150,37-159,91), для щечно-ди-
стального корня – 164,28 (160,95-167,60).

При сравнительной оценке полученных дан-
ных между собой достоверных различий по углу 
наклона корневых каналов небного, щечно-ме-
зиального (p=0,21) и щечно-дистального (p=0,72) 
корней выявить не представилось возможным. 

Исследование морфологии корневых каналов 
первых и вторых премоляров верхней челюсти 
статистически достоверных различий по углу на-
клона корневых каналов, числу корней и корневых 
каналов не выявило. Анализ морфологии корне-
вых каналов первых и вторых моляров верхней 
челюсти достоверных различий по углу наклона 
корневых каналов также не обнаружил. Данные 
результаты согласуются и не противоречат сооб-
щениям О. А. Лвинец и соавт. (2017) и М. А. Тоока, 
Т. Н. Манак (2021) [20, 21].

В тоже время доля и абсолютное число фак-
тов неудовлетворительного эндодонтического ле-
чения в анализируемых группах зубов составила 
82,5% (52). При этом в группе премоляров верх-
ней челюсти она равнялась 12,4% по отношению 
к общему числу проанализированных зубов и 
57,1% (12) – к общему числу исследованных пре-
моляров. В группе моляров верхней челюсти эти 
значения были 70,1% и 89,5% (68), соответствен-
но. Распределение числа неудовлетворительных 
фактов эндодонтического лечения в зависимости 
от выделенных групп анализируемых зубов верх-
ней челюсти представлено в таблице 2.

При этом следует отметить, что полученные 
данные в значительной мере превосходят пока-
затели, представленные Е. В. Боровским (1999) 
[22], что может быть объяснено использованием 
в данном исследовании наиболее информативно-
го и объективного метода лучевой диагностики – 

КЛКТ, что соответствует сведениям Е. А. Глуховой, 
Г. С. Межевикиной (2019) и S. Jain et al. (2019) [23, 
24].

Кроме того, во всех молярах и премолярах 
верхней челюсти были выявлены деструктивные 
процессы кости в периапикальной области вне за-
висимости от качества эндодонтического лечения.

Заключение. Каждый из перечисленных 
выше результатов, как и все они в совокупности 
убедительно свидетельствуют: 1) о недостаточной 
эффективности применения только эндодонтиче-
ского лечения с целью санации очагов хрониче-
ской одонтогенной инфекции, расположенных в 
области апексов корней моляров и премоляров 
верхней челюсти, что во многом обоснованно осо-
бенностями анатомического строения последних;  
2) о необходимости разработки системы диффе-
ренцированного использования хирургических ме-
тодов лечения для санации очагов хронической 
одонтогенной инфекции указанной локализации с 
учетом вариантной анатомии каналов корней пре-
моляров и моляров верхней челюсти.

Перспектива исследования. Разработка на 
основании полученных результатов дифференци-
рованного подхода к применению методик сохра-
няющих зуб операций на многокорневых зубах, 
позволит уменьшить число соматических ослож-
нений, сократить показатель тяжелых инфекци-
онно-воспалительных осложнений острой одон-
тогенной инфекции, повысить качество жизни па-
циентов, обеспечивая сохранение «причинного» 
зуба как функциональной единицы зубочелюстной 
системы, что позитивно отразится на оказании 
специализированной медицинской помощи насе-
лению в целом.

Таблица 2 – Распределение числа неудовлетвори-
тельных фактов эндодонтического лечения в анали-
зируемых группах зубов верхней челюсти

Группы 
анализируемых 
зубов верхней  

челюсти

Показатель 
неудовлетворительных 

фактов эндодонтического 
лечения

Абс. число в %
Первые премоляры
(1.4 и 2.4) 2 33,3%

Вторые премоляры
(1.5 и 2.5) 10 66,7%

Первые моляры
(1.6 и 2.6) 50 92,6%

Вторые моляры
(1.7 и 2.7) 18 81,8%

Примечания: показатель в % вычисляли относительно 
числа наблюдений в выделенных для анализа группах 
зубов верхней челюсти (первые премоляры – n=6; вто-
рые премоляры – n=15; первые моляры – n=54; вторые 
моляры – n=22).
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УДК 616.314.21-073.75:611.314
МОРФОЛОГІЧНІ ОсОБЛИВОсТІ БУДОВИ КОРЕНЕВИХ КАНАЛІВ 
ПРЕМОЛЯРІВ І МОЛЯРІВ ВЕРХНЬОЇ ЩЕЛЕПИ НА ПІДсТАВІ 
КОНУсНОЇ-ПРОМЕНЕВОЇ КОМП’ЮТЕРНОЇ ТОМОГРАФІЇ
Шотт Е. В., Походенько-Чудакова И. О.
Резюме. Мета роботи – на підставі конусно-променевої комп’ютерної томографії щелеп визначи-

ти морфологічні особливості будови кореневих каналів премолярів і молярів верхньої щелепи, оцінити 
якість проведеного раніше ендодонтичного лікування і частоту зустрічаємості деструктивних процесів у 
віддалені терміни спостереження.

Об’єкт та методи. Анатомічні особливості будови премолярів і молярів верхньої щелепи ретро-
спективно на підставі даних конусно-променевої комп’ютерної томографії досліджені у 97 пацієнтів у 
віці 26-71 року. У вказаного числа пацієнтів було досліджено 97 зубів верхньої щелепи. Залежно від при-
належності до сегментів щелепи всі зуби пацієнтів, у яких аналізували анатомічні особливості кореневих 
каналів були розділені на 4 групи: перші премоляри – n=6; другі премоляри – n=15; перші моляри – n=54; 
другі моляри – n=22.

Результати. Дослідження морфології кореневих каналів перших і других премолярів верхньої ще-
лепи статистично достовірних відмінностей за кутом нахилу кореневих каналів, числу коренів і корене-
вих каналів не виявило. Аналіз морфології кореневих каналів перших і других молярів верхньої щелепи 
достовірних відмінностей за кутом нахилу кореневих каналів також не виявив. Частка незадовільного 
ендодонтичного лікування в аналізованих групах зубів склала 82,5%. Крім того, у всіх молярах і премо-
лярах верхньої щелепи були виявлені деструктивні процеси кістки в періапікальній області незалежно 
від якості ендодонтичного лікування.

Висновки. Кожен з перерахованих вище результатів, як і всі вони в сукупності переконливо свідчать: 
про недостатню ефективність застосування тільки ендодонтичного лікування з метою санації вогнищ 
хронічної одонтогенної інфекції, розташованих в області апексів коренів молярів і премолярів верхньої 
щелепи, що багато в чому обгрунтовано особливостями анатомічної будови останніх; про необхідність 
розробки системи диференційованого використання хірургічних методів лікування для санації вогнищ 
хронічної одонтогенної інфекції зазначеної локалізації з урахуванням варіантної анатомії каналів коре-
нів премолярів і молярів верхньої щелепи.

Ключові слова: кореневі канали, конусно-променева комп’ютерна томографія, верхня щелепа, 
премоляри, моляри.

UDC 616.314.21-073.75:611.314
Morphological Features of the Structure of the Root Canals of Premolars 
and Molars of the Upper Jaw on the Basis of Cone-Beam Computed Tomography
Shott E. V., Pohodenko-Chudakova I. O.
Abstract. The key issue for dentists of all specialties is the fight against foci of chronic odontogenic in-

fection. Much attention is paid to the introduction of operations that preserve teeth performed at an outpatient 
surgical appointment, but specialists rarely use them and often remove teeth.

The purpose of the study is to determine the morphological features of the structure of the root canals of 
the premolars and molars of the upper jaw on the basis of cone-beam computed tomography of the jaws, to 
assess the quality of previously performed endodontic treatment and the frequency of destructive processes 
in the long-term follow-up.

Materials and methods. Anatomical features of the structure of the premolars and molars of the upper jaw 
were retrospectively studied on the basis of cone-beam computed tomography data in 97 patients aged 26-71 

327

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jain S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choudhary K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Nagi R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shukla S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kaur N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Grover D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=31583200
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6761063/
https://dx.doi.org/10.5624%2Fisd.2019.49.3.179


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медичні науки

years. 97 teeth (premolars and molars) of the upper jaw were examined in this number of patients. Depending 
on the belonging to the jaw segments, all the teeth of patients whose anatomical features of the root canals 
were analyzed, were divided into 4 groups: the first premolars – n=6; the second premolars – n=15; the first 
molars – n=54; the second molars – n=22.

Results and discussion. The study of the morphology of the root canals of the first and second premolars 
of the upper jaw did not reveal statistically significant differences in the angle of inclination of the root canals, 
the number of roots and root canals. The analysis of the morphology of the root canals of the first and second 
molars of the upper jaw also found no significant differences in the angle of inclination of the root canals. At 
the same time, the share of unsatisfactory endodontic treatment in the analyzed groups of teeth was 82.5%. In 
addition, destructive bone processes in the periapical region were detected in all molars and premolars of the 
upper jaw, regardless of the quality of endodontic treatment.

Conclusion. Each of the above results as well as all of them together, convincingly demonstrate: 1) insuffi-
cient effectiveness of the use of endodontic treatment alone in order to sanitize the foci of chronic odontogenic 
infection located in the apices of the roots of the molars and premolars of the upper jaw which is largely justified 
by the features of the anatomical structure of the latter; 2) the need to develop a system of differentiated use 
of surgical methods of treatment for the rehabilitation of foci of chronic odontogenic infection of the specified 
localization, taking into account the variant anatomy of the root canals of the premolars and molars of the 
upper jaw.

Keywords: root canals, cone-beam computed tomography, upper jaw, premolars, molars.
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ЗАПОБІГАННЯ ДЕФЕКТІВ НАДАННЯ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ  
В АКУШЕРСТВІ ТА БЕЗПЕКА ПАЦІЄНТІВ 

1Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, Київ, Україна
2Київське міське клінічне бюро судово-медичної експертизи, Україна

Питання про визначення неналежного вико-
нання своїх професійних обов’язків медичними 
працівниками внаслідок недбалого та несумлінно-
го ставлення до професійних обов’язків, що при-
зводить до тяжких наслідків, в тому числі леталь-
них, у пацієнтів залишається відкритим. Для ви-
рішення даних питань відкриваються кримінальні 
провадження, які вноситься до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань за ознаками кримінально-
го правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК 
України. 

Метою роботи було проведення аналізу ситу-
ації з надання якості медичної допомоги лікарями-
акушер-гінекологами та аналіз і синтез дефектів, 
виявлених при проведенні судово-медичних екс-
пертиз. 

Матеріал та методи. В ході дослідження ви-
вчені та проаналізовані 30 випадків надання ме-
дичної допомоги лікарями акушер-гінекологами, 
проведений аналіз виявлених дефектів в наданні 
медичної допомоги. 

Результати. В результаті проведеного ана-
лізу було встановлено, що медична допомога в 
більшості випадків лікарями-акушер-гінекологами 
надається якісно, відповідно до загальноприйня-
тих рекомендацій. Проте при проведенні судово-
медичних експертиз дефекти в наданні медичної 
допомоги все ж таки спостерігалися як при органі-
зації медичної допомоги, так і дефекти в діагнос-
тиці, лікуванні і профілактиці. Це можуть бути як 
дефекти у вигляді бездіяльності лікаря, так і де-
фекти у вигляді виконання дії, яка показана, але 
виконана невірно лікарем при наданні медичної 
допомоги. В 22% при наданні медичної допомоги 
вагітним нами були виявлено наявність дефектів 
(у вигляді бездіяльності лікаря), які призвели до 
тяжких наслідків. Проте, слід зауважити, що дані 
випадки носять несистемний характер і, скоріш, є 
винятком із загальної практики. 

Висновки. В подальшому для запобігання ви-
никнення дефектів в наданні медичної допомоги 
необхідно своєчасне виявлення дефектів та їх ана-
ліз, проведення лікарських консиліумів, клінічних 
конференцій, безперервне професійне навчання 
лікарів, що значно покращить надання медичної 
допомоги в акушерстві. 

Ключові слова: медична допомога, дефекти, 
безпека пацієнтів, акушерство.

Вступ. На сьогоднішній день відзначається 
збільшення звернень громадян до правоохорон-
них органів з приводу неналежного виконання 
своїх професійних обов’язків медичними праців-
никами внаслідок недбалого та несумлінного став-
лення до професійних обов’язків, що призводить 
до тяжких наслідків у пацієнтів [1, 2]. В даних ви-
падках відкривається кримінальне провадження, 
що вноситься до Єдиного реєстру досудових роз-
слідувань за ознаками кримінального правопору-
шення, передбаченого ч. 1 ст. 140 КК України [3]. 
Для з’ясування обставин, що мають значення для 
кримінального провадження, щодо встановлення 
наявності/відсутності дефектів в надані медичної 
допомоги, а також встановлення причинно-на-
слідкового зв’язку між виявленими дефектами при 
наданні допомоги медичними працівниками та 
настанням тяжких наслідків для пацієнта потріб-
ні спеціальні знання, тому виникає необхідність у 
проведенні судово-медичних експертиз.

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (ВООЗ) на сьогоднішній день у світі від 
2 до 10 % пацієнтів стаціонарів під час отриман-
ня медичної допомоги отримують шкоду здоров’ю, 
в тому числі і з настанням тяжких і летальних на-
слідків. За даними науковців ненавмисна шкода 
пацієнтам займає третє місце серед причин смерті 
у світі, при цьому у 83 % інцидентів небезпеки па-
цієнтів можна було б запобігти. Від початку рефор-
мування системи охорони здоров’я в Україні з 2012 
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до 2019 року через недооцінку питань безпеки у 
вітчизняних медичних закладах додатково помер-
ло 267963 пацієнти наслідки. ВООЗ підкреслено, 
що більшість життів матерів і дітей можна вряту-
вати за умови надання безпечної та якісної допо-
моги кваліфікованими медичними працівниками, 
які працюють у сприятливих умовах [4-7]. Однією 
з медичних спеціальностей, при яких найчастіше 
зустрічаються випадки неналежного виконання 
професійних обов’язків, є акушерство-гінекологія 
[8, 9]. Загальновідомо, що дефект надання медич-
ної допомоги - це неналежне здійснення діагности-
ки, лікування, профілактики, реабілітації хворого, 
організації медичної допомоги, яке призвело або 
могло призвести до несприятливого результату 
медичного втручання [10, 11]. На превеликий жаль, 
на сьогоднішній час дефекти в наданні медичної 
допомоги лікарями акушер-гінекологами спостері-
гаються. Причинами дефектів в наданні медичної 
допомоги можуть бути наступні: недостатня ква-
ліфікація медичних працівників, неповне обсте-
ження хворого, недоліки в діагностиці, лікуванні, 
профілактиці, недоліки в організації лікувального 
процесу, тощо.

Метою дослідження було проведення ана-
лізу ситуації з надання якості медичної допомоги 
лікарями-акушер-гінекологами та аналіз і синтез 
дефектів, виявлених при проведенні судово-ме-
дичних експертиз. 

Матеріал та методи дослідження. В ході до-
слідження вивчені та проаналізовані 30 випадків 
надання медичної допомоги лікарями акушер-гіне-
кологами (індивідуальні карти вагітної та породіл-
лі, історії пологів, карти розвитку новонароджених, 
тощо), проведений аналіз виявлених дефектів в 
наданні медичної допомоги. 

Усі досліди проводили у відповідності до 
Конвенції Ради Європи «Про захист прав люди-
ни і людської гідності в зв’язку з застосуванням 
досягнень біології та медицини: Конвенція про 
права людини та біомедицину (ETS № 164)» від 
04.04.1997 р., і Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації (2008 р.).

Результати дослідження та їх обговорення. 
В результаті проведеного нами аналізу було вияв-
лено, що медична допомога в більшості випадків 
надається якісно, відповідно до загальноприйня-
тих рекомендацій. Проте, при проведенні судово-
медичних експертиз дефекти в наданні медичної 
допомоги все ж таки спостерігаються. Дефект 
надання медичної допомоги - це неналежне здій-
снення діагностики, лікування, профілактики, ре-
абілітації хворого, організації медичної допомоги, 
яке призвело або могло призвести до несприятли-
вого результату медичного втручання. 

Кейс. В пологовий будинок була доставлена 
гр. А., у якій при огляді під час госпіталізації лікарем 
була обрана тактика ведення пологів та подаль-
шого розродження через природні статеві шляхи і 
залишення вагітної на ІІ рівні перинатальної допо-
моги. При цьому в медичній документації, що відо-
бражала перебіг вагітності гр. А., малися дані, які 
свідчили про обтяжений акушерський анамнез (V 
вагітність, ангіопатія сітківки, варикозне розширен-
ня вен нижніх кінцівок та органів малого тазу, ле-
йоміома матки, анатомічно вузький таз І ступеню, 
загроза викидня у 14 тижнів вагітності, крайове пе-
редлежання плаценти, тощо) та, відповідно, могли 
негативно вплинути на перебіг вагітності і пологів. 

У відділенні гр. А. з моменту госпіталізації до 
моменту пологів перебувала 6 діб. Слід додати, що 
за весь час перебування у відділенні гр. А. не був 
проведений допологовий консиліум вагітної групи 
ризику. Важливим аспектом також є відсутність 
інформаційної відмови пацієнтки гр. А. в індивіду-
альній карті вагітної і породіллі та історії пологів від 
госпіталізації на ІІІ рівень перинатальної допомоги. 
Будь-якої інформації про ознаки порушення життє-
діяльності плода до початку пологової діяльності 
в історії пологів не зафіксовано. В медичній доку-
ментації є дані про наявність «дещо зеленуватого 
кольору навколоплодових вод, які відійшли». Про-
те відсутні дані про спостереження та акушерське 
обстеження (кожні 2 години), а саме: при початку 
родової діяльності відсутні дані про безперервне 
динамічне кардіомоніторінгове спостереження за 
станом плода (протягом усього першого періоду 
пологів перед розродженням) і скоротливою діяль-
ністю матки. Проведення вагінального досліджен-
ня гр. А. проводилося більш ніж через 4 години. 

Після початку пологів лікарями через трива-
лий час було діагностовано неправильне (роз-
гинальне) передлежання і встановлення голівки, 
виникнення клінічної невідповідності між головкою 
плода і тазом матері, значне встановлення лобної 
частини голівки в таз матері, перерозтягнення ниж-
нього сегменту матки. В подальшому, тільки через 
годину після виявлення ускладнень була розпоча-
та операція кесарева розтину. На шосту добу гр. А. 
народила живу дитину з ознаками тяжкої асфіксії і 
оцінкою по шкалі Апгар на 1-й хвилині 1 (один) бал 
внаслідок проблем, що виникли під час пологів. 

Що стосується встановлення в даному ви-
падку наявності/відсутності дефектів надання 
медичної допомоги, можна визначити наступне: 
по-перше, вищевказаний обтяжений акушерський 
анамнез був показанням для госпіталізації на ІІІ 
рівень перинатальної допомоги, що не було зроб-
лено. В даному випадку залишення вагітної на ІІ 
рівні перинатальної допомоги не відповідало за-
гальноприйнятим вимогам для вагітних з високим 
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ступенем прогнозованого перинатального і аку-
шерського ризику через недооцінення факторів 
ризику згідно до яких необхідно проведення госпі-
талізації вагітної на вищий рівень допомоги. 

По-друге, з початком пологової діяльності від-
сутнє необхідне ретельне спостереження та аку-
шерське обстеження (кожні 2 години), в тому числі 
безперервне динамічне кардіомоніторінгове спо-
стереження за станом плода і скоротливою діяль-
ністю матки при наявності даних про навколопло-
дові води, забарвлені меконієм. 

По-третє, несвоєчасно проведене вагінальне 
дослідження, (більш ніж через 4 години), призвело 
до несвоєчасної діагностика неправильного (роз-
гинального) передлежання і встановлення голівки, 
через неправильну тактику спостереження за па-
цієнткою, яку обрали лікарі після початку пологів 
(лобне встановлення голівки можна було своєчас-
но діагностувати в пологах після розкриття шийки 
матки на 4-6 см і більше). 

В четверте, не проведення перегляду/коре-
гування акушерської тактики обумовило запізні-
лу діагностику лобного передлежання плода, ви-
никнення клінічної невідповідності між головкою 
плода і тазом матері, значне встановлення лобної 
частини голівки в таз матері, перерозтягнення ниж-
нього сегменту матки та необхідність проведення 
операції кесарева розтину. 

В п’яте, при наявності даних про «дещо зеле-
нуватий колір навколоплодових вод, які відійшли 
(що є показником внутрішньоутробної гіпоксії пло-
ду)» не було проведено: безперервне динамічне 
кардіомоніторінгове спостереження за станом пло-
да і скоротливою діяльністю матки; спостереження 
та акушерське обстеження (кожні 2 години); при 
фіксації патологічних змін у плоду термінове роз-
родження шляхом кесарева розтину. 

Таким чином, враховуючи вищевикладене, 
можна стверджувати про наявність дефектів (у 
вигляді бездіяльності лікаря) в наданні медичної 
допомоги гр. А. - не проведення необхідних кліні-
ко-інструментальних обстежень (відсутність карді-
омоніторінгового спостереження за станом плода 
протягом усього першого періоду пологів перед 
розродженням, відсутність реєстрації скоротливої 
діяльності матки, відсутність акушерського обсте-
ження кожні 2 години), що і стало причиною несво-
єчасного встановлення правильного клінічного діа-
гнозу (лобне передлежання плода з виникненням 
клінічної невідповідності між розмірами голівки 
плоду і тазу матері, зі значним встановленням го-
лівки в таз із перерозтягненням нижнього сегменту 
матки), і, відповідно, несвоєчасного проведення 
розродження шляхом кесарева розтину. Несвоє-
часне проведення розродження шляхом кесаре-
ва розтину (при лобному передлежанні плоду з 

виникнення клінічної невідповідності між розміра-
ми голівки плоду і тазу матері, зі значним встанов-
ленням голівки в таз із перерозтягненням нижнього 
сегменту матки), стало причиною розвитку важкої 
асфіксії плоду в пологах. Між настанням в дано-
му випадку таких наслідків як народження дитини 
в стані тяжкої асфіксії та вищевказаними дефек-
тами в наданні медичної допомоги, існує прямий 
причинно-наслідковий зв’язок.

Вищенаведене свідчить про те, що на сьогод-
нішній час дефекти в наданні медичної допомоги 
лікарями акушер-гінекологами спостерігаються. 
Причинами дефектів в наданні медичної допомо-
ги можуть бути наступні: недостатня кваліфікація 
медичних працівників, неповне обстеження хворо-
го, недоліки в діагностиці, профілактиці, недоліки 
в організації лікувального процесу, тощо. Дефекти 
при наданні медичної допомоги спостерігаються 
як при організації медичної допомоги (порушення 
в лікувально-профілактичному закладі правил, 
норм і порядку надання медичної допомоги, які 
регламентовані наказами Міністерства охорони 
здоров’я України, положеннями, інструкціями та 
іншими нормативними документами), коли, напри-
клад, лікарі акушер-гінекологи при наявності даних 
про обтяжений акушерський анамнез вагітних з 
високим ступенем прогнозованого перинатально-
го і акушерського ризику своєчасно не скеровують 
вагітних на ІІІ (вищий) рівень перинатальної допо-
моги; залишають вагітну на ІІ рівні перинатальної 
допомоги, що не відповідає загальноприйнятим 
вимогам, так і дефекти в діагностиці, лікуванні і 
профілактиці. Дефекти діагностики - помилкове 
або несвоєчасне виявлення патологічного проце-
су у хворого на різних етапах надання медичної 
допомоги. Дефекти лікування - неякісне лікування, 
що збільшило розвиток наявної патології або при-
звело до іншого несприятливого наслідку [12-14]. 
Це можуть бути як дефекти у вигляді бездіяльності 
лікаря, так і дефекти у вигляді виконання дії, яка 
показана, але виконана невірно лікарем при на-
данні медичної допомоги. В 22% нами були вияв-
лено наявність дефектів (у вигляді бездіяльності 
лікаря) в наданні медичної допомоги, які призвели 
до тяжких наслідків. Наприклад, зафіксовано де-
кілька випадків, коли з початком пологової діяль-
ності за вагітними відсутнє необхідне ретельне 
спостереження та акушерське обстеження, в тому 
числі безперервне динамічне кардіомоніторінгове 
спостереження за станом плода і скоротливою ді-
яльністю матки при наявності даних про навколо-
плодові води, забарвлених меконієм; несвоєчасно 
проведене вагінального дослідження, що призво-
дило до несвоєчасної діагностики неправильно-
го передлежання і встановлення голівки. Непра-
вильна тактика спостереження за пацієнткою, яку 
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обирають лікарі після початку пологів, а також не 
проведення перегляду/корегування акушерської 
тактики обумовлює запізнілу діагностику лобного 
передлежання плода, виникнення клінічної не-
відповідності між головкою плода і тазом матері, 
значне встановлення лобної частини голівки в таз 
матері, перерозтягнення нижнього сегменту матки; 
виникає тривалий термін між виявленням усклад-
нень і початком операції кесарева розтину (до го-
дини після виявлення ускладнень). 

Всі вищенаведені фактори при операції кеса-
рева розтину призводять до ускладнень як під час 
проведення операції (розрив матки, значна крово-
теча, важка асфіксія плода), так у ранньому після-
операційному періоді (геморагічний шок) та пізньо-
му післяопераційному періоді (метроендометрит, 
неспроможність швів на матці з подальшим її вида-
ленням, тощо). В даних випадках, про проведенні 
судово-медичних експертиз можна стверджувати 
про наявність дефектів (у вигляді бездіяльності лі-
каря) в наданні медичної допомоги вагітним – не 
проведення необхідних клініко-інструментальних 
обстежень, що стає причиною несвоєчасного вста-
новлення правильного клінічного діагнозу і, від-
повідно, несвоєчасного проведення розродження 
шляхом кесарева розтину. Несвоєчасне проведен-
ня розродження шляхом кесарева розтину доволі 
часто стає причиною розвитку важкої асфіксії пло-
ду в пологах, виникнення розриву матки по ходу 
операційного розрізу з розвитком крововтрати та 
шоку. Своєчасна повна оцінка факторів ризику і 

своєчасне проведення оперативного втручання 
визначає благоприємний перебіг пологів. Для за-
побігання виникнення дефектів в наданні медичної 
допомоги необхідно своєчасне виявлення дефек-
тів та їх аналіз, проведення лікарських консиліумів, 
клінічних конференцій, безперервне професійне 
навчання лікарів, що значно покращить надання 
медичної допомоги в акушерстві [15-18].

Висновки. Таким чином, проблема неналеж-
ного виконання своїх професійних обов’язків ліка-
рями-акушер-гінекологами, недбалого та несум-
лінного ставлення до своїх професійних обов’язків 
залишається актуальною. Нажаль, ми продовжу-
ємо спостерігати наявність дефектів (у вигляді 
бездіяльності лікаря або у вигляді виконання дії, 
яка показана, але виконана невірно) в наданні 
акушерської допомоги. Проте, слід зауважити, що 
дані випадки носять несистемний характер і, ско-
ріш, є винятком із загальної практики.

Перспективи подальших досліджень. Своє-
часне виявлення дефектів, їх аналіз, синтез, коре-
гування допоможуть значно покращити якість на-
дання медичної допомоги та забезпечити безпеку 
пацієнтів.

Конфлікт інтересів. Автор заявляє, що не 
має конфлікту інтересів, який може сприйматися 
таким, що може завдати шкоди неупередженості 
статті.

Джерело фінансування. Ця стаття не отри-
мала фінансової підтримки від державної, громад-
ської або комерційної організації.
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УДК 618:340.66
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ ДЕФЕКТОВ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНсКОЙ ПОМОЩИ 
В АКУшЕРсТВЕ И БЕЗОПАсНОсТЬ ПАЦИЕНТОВ
Бабкина Е. П. 
Резюме. Вопрос об определении ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязан-

ностей медицинскими работниками вследствие небрежного и недобросовестного отношения к профес-
сиональным обязанностям, что приводит к тяжелым последствиям, в том числе летальным, у пациен-
тов остается открытым. Для решения данных вопросов открываются уголовные производства, которые 
вносятся в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 140 УК Украины. 

Целью работы было проведение анализа ситуации по предоставлению качества медицинской по-
мощи врачами акушер-гинекологами, анализ и синтез дефектов при оказании медицинской помощи, 
выявленных при проведении судебно-медицинских экспертиз. Одной из медицинских специальностей, 
при которых встречаются случаи ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей, явля-
ется акушерство-гинекология. 

Материал и методы. В ходе исследования изучены и проанализированы 30 случаев оказания ме-
дицинской помощи врачами акушер-гинекологами, проведен анализ выявленных дефектов в оказании 
медицинской помощи. 

Результаты. В результате проведенного анализа нами было установлено, что медицинская по-
мощь в большинстве случаев врачами акушер-гинекологами предоставляется качественно, в соответ-
ствии с общепринятыми рекомендациями. Однако, при проведении судебно-медицинских экспертиз 
дефекты в оказании медицинской помощи все же наблюдались как при организации медицинской по-
мощи, так и дефекты в диагностике, лечении и профилактике. Это могут быть как дефекты в виде без-
действия врача, так и дефекты в виде выполнения действия, которое показано, но выполнено неверно 
врачом при оказании медицинской помощи. В 22% при оказании медицинской помощи беременным 
нами были выявлено наличие дефектов (в виде бездействия врача), которые привели к тяжелым по-
следствиям. Однако, следует заметить, что данные случаи носят несистемный характер и, скорее, яв-
ляются исключением из общей практики. 
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Выводы. В дальнейшем для предотвращения возникновения дефектов в оказании медицинской по-
мощи необходимо своевременное выявление дефектов и их анализ, проведение врачебных консили-
умов, клинических конференций, непрерывное профессиональное обучение врачей, что значительно 
улучшит оказание медицинской помощи в акушерстве. 

Ключевые слова: медицинская помощь, дефекты, безопасность пациентов, акушерство.

UDC 618:340.66
Prevention of Defects of Medical Care in Obstetrics and Patient Safety 
Babkina O. P. 
Abstract. The question of determining the improper performance of their professional duties by health 

professionals due to negligent and dishonest relation to professional duties, which leads to serious conse-
quences, including fatal ones, in patients remains open. To address these issues, criminal proceedings are 
opened, which are entered into the Unified Register of pre-trial investigations on the grounds of a criminal 
offense under Part 1 of Article 140 of the Criminal Code of Ukraine. 

The purpose of the study was to analyze the situation with the quality of medical care by obstetricians and 
gynecologists and the analysis and synthesis of defects identified during forensic examinations. 

Materials and methods. During the study, 30 cases of medical care by obstetricians and gynecologists 
were studied and analyzed, and an analysis of the identified defects in medical care was performed. 

Results and discussion. One of the medical specialties in which there are cases of improper performance 
of professional duties is obstetrics and gynecology. Special knowledge is required to clarify the circumstances 
relevant to the criminal proceedings, to establish the presence / absence of defects in the provision of medical 
care, as well as to establish a causal link between the identified defects in the provision of medical care and the 
occurrence of serious consequences for the patient, so there is a need for forensic examinations. As a result 
of our analysis, we found that obstetricians and gynecologists in most cases provide quality medical care, in 
accordance with generally accepted recommendations. However, during forensic examinations, defects in the 
provision of medical care were still observed both in the organization of medical care and defects in diagnosis, 
treatment and prevention. These can be both defects in the form of inaction of the doctor, and defects in the 
form of performance of action which is shown, but executed incorrectly by the doctor at rendering of medical 
care. In 22% of medical care for pregnant women we found the presence of defects (in the form of inaction of 
the doctor), which led to serious consequences. 

Сonclusion. However, it should be noted that these cases are unsystematic and rather an exception to the 
general practice. In the future, to prevent the occurrence of defects in medical care, it is necessary to timely 
identify defects and analyze them, conduct medical consultations, clinical conferences, continuous profession-
al training of doctors, which will significantly improve the provision of medical care in obstetrics. 

Keywords: medical care, defects, patient safety, obstetrics.
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ПРОГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ СУДОВО-МЕДИЧНОЇ ОЦІНКИ  
СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ ТІЛЕСНИХ УШКОДЖЕНЬ  

ПРИ ЗАКРИТИХ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК НИЖНІХ КІНЦІВОК
Харківський національний медичний університет, Україна

Мета - розробити прогностичні критерії судо-
во-медичної оцінки встановлення ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень при переломах стегнової та 
великогомілкової кісток. 

Матеріал та методи. Об’єкт дослідження - 
180 «Висновків експерта (експертиза за матеріа-
лами справи)» з встановленням ступеня тяжкості 
тілесних ушкоджень у постраждалих в результаті 
ДТТ: закриті ізольовані переломи стегнової кістки 
(24; 13,3%), великогомілкової кістки - (64; 35,6%); 
переломи цих кісток як провідне ушкодження при 
політравмі - (92; 51,1%). У 120 (66,7%) експертних 
заключеннях встановлено середній ступінь тяжко-
сті тілесних ушкоджень - сприятливі наслідки ДТТ; 
основна вибірка. У 60 (33,3%) випадках спостері-
гались несприятливі наслідки травми з встанов-
ленням тяжких тілесних ушкоджень - контрольна 
вибірка. 

Методи дослідження: експертний огляд по-
страждалого з антропометричними дослідження-
ми, променева діагностика, альтернативне обчис-
лювальне прогнозування. 

Результати та висновки. За результатами 
ретроспективного аналізу результатів лікування 
виявлено 25 факторів ризику несприятливих на-
слідків закритих переломів стегнової та великого-
мілкової кісток. З них основними є: пасивна участь 
в дорожно-транспортній травмі в якості пішохода 
(87,5% у основній виборці і 91,7% у контрольній); 
поєднана травма (70,8% і 75,0% відповідно), бага-
тоуламковий перелом (66,7% і 95,0% відповідно); 
вік >41 року (48,3% і 81,7% відповідно) і фронталь-
не зіткнення з автомобілем (51,7% і 70,0% відпо-
відно). Відносно нечасто зустрічалися такі фактори 
ризику, як інтраопераційне неусунення зміщення 
фрагментів стегнової кістки та порушення термінів 
післяопераційного рентгеноконтролю (по 23,8% в 
основній групі та відсутність в контрольній). Вста-
новлено чисельні значення прогностичних коефі-
цієнтів найбільш вірогідних факторів, що потенці-
юють несприятливі наслідки закритих переломів 
довгих кісток нижніх кінцівок. Найбільш інформа-
тивними є: внутрішньосуглобовий багатоулам-
ковий перелом (ПК=-9; І=1,44); багатоуламковий 
діафізарний перелом (ПК=-7; І=1,20); неусунення 
інтраопераційне зміщення фрагментів довгої кіст-
ки (ПК=-6; І=1,04); невідповідність розмірів фік-

сатора анатомічним розмірам ушкодженої кістки 
(ПК=-6; І=1,04); порушення термінів післяоперацій-
ного рентгеноконтролю (ПК=-4; І=0,50).

Ключові слова: закритий перелом довгих 
кісток нижньої кінцівки, несприятливий результат 
травми, фактори ризику, прогнозування.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом НДР 
кафедри судової медицини, медичного правознав-
ства імені заслуженого професора М.С. Бокаріуса 
Харківського національного медичного університе-
ту «Судово-медичне обгрунтування морфо-клініч-
них критеріїв для експертної оцінки тілесних ушко-
джень, визначення терміну давності та причини 
смерті», № держ. реєстрації 0115U000229».

Вступ. Переломи довгих кісток нижніх кінцівок 
найчастіше утворюються за обставин дорожньо-
транспортної травми (ДТТ) [1, 2]. Від характеру 
перелому (тип, морфологія, локалізація, наявність 
супутніх ушкоджень) значною мірою залежить 
тактика лікування і кінцевий результат отриманої 
травми. Одним з основних факторів, що вплива-
ють на характер травми нижніх кінцівок, є обстави-
ни дорожньо-транспортної пригоди: вид ДТТ (пішо-
хідна, внутрішньосалонна, яка, в свою чергу, пе-
редбачає різні види травмувань у водія, пасажира 
переднього та заднього сидінь), тип транспортного 
засобу (ТЗ), який скоїв наїзд, швидкість зіткнення 
тощо [3, 4]. Закриті ізольовані переломи стегнової 
або гомілкових кісток утворюються рідко при зі-
ткненні ТЗ між собою або з пішоходом з невисокою  
(30-40 км/год) швидкістю. Нелетальні поліорганні 
ушкодження із закритими переломами довгих кіс-
ток нижніх кінцівок як домінуючої травми реєстру-
ються, як правило, за умов швидкості зіткнення, 
що не перевищує 55-60 км/год [5-7]. 

Основним методом лікування хворих із закри-
тими переломами довгих кісток нижніх кінцівок є 
хірургічний з використанням металоостеосинтезу 
кісткових фрагментів. У разі сприятливого пере-
бігу післятравматичного періоду, коли досягається 
зрощення зони перелому з відновленням функ-
ції ушкодженої кінцівки встановлюється серед-
ня тяжкість тілесних ушкоджень, що є рутинною 
судово-медичною оцінкою для закритих перело-
мів стегнової та великогомілкової кістки. Однак 
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майже у третини хворих наслідками травми є стій-
ка втрата функції ушкодженої нижньої кінцівки зі 
зниженням працездатності не менш ніж на 33 %, 
що є критерієм для встановлення у постраждалого 
тяжких тілесних ушкоджень. Такий висновок судо-
во-медичної експертизи пов’язаний зазвичай з не-
зрощенням перелома з формуванням несправж-
нього суглобу, неправильно зрощеного перелому 
з остаточним зміщенням кісткових фрагментів та 
вкороченням кінцівки [8. 9], інфекцією [10] з роз-
витком хронічного післятравматичного остеомієлі-
ту [11], стійкими контрактурами колінного суглоба 
[12]. Лікування таких постраждалих може значно 
перевищувати звичайні терміни зрощення пере-
лому і відновлення функції нижньої кінцівки. За 
таких умов проводиться декілька судово-медичних 
та комплексних експертиз із залученням різних 
консультантів, що може призводити до втрати до-
віри до результатів заключення судово-медичного 
експерта з боку постраждалих, супроводжується 
економічними збитками. Розробка прогностичних 
критеріїв наслідків закритих переломів довгих кіс-
ток нижніх кінцівок вже на етапі первинної судово-
медичної експертизи (СМЕ) дозволить скоротити 
кількість експертиз, підвищити ефективність робо-
ти судово-медичних експертів та дати певний еко-
номічний ефект. Виходячи з цього, прогнозування 
наслідків таких травм є актуальною науково-прак-
тичною проблемою судової медицини, але такою, 
що майже не розроблена. В доступній судово-ме-
дичній літературі є поодинокі повідомлення щодо 
прогнозування ризику летальних травм скелета у 
різних учасників ДТТ [13] та прогнозу несприятли-
вих наслідків дорожньо-транспортної травми на 
госпітальному етапі [14]. 

Мета дослідження - розробити прогностичні 
критерії судово-медичної оцінки встановлення сту-
пеня тяжкості тілесних ушкоджень при переломах 
стегнової та великогомілкової кісток. 

Матеріал та методи дослідження. Об’єкт 
дослідження - 180 «Висновків експерта (експерти-
за за матеріалами справи)» з встановленням сту-
пеня тяжкості тілесних ушкоджень у постраждалих 
в результаті ДТТ, серед яких із закритими ізольова-
ними переломами стегнової кістки було 24 (13,3%), 
великогомілкової кістки - 64 (35,6%) та з перело-
мами цих кісток як провідного ушкодження при 
політравмі - 92 (51,1%). Експертизи проводились 
в Харківському обласному бюро судово-медичної 
експертизи за період 2012 - 2021р.р. У 120 (66,7%) 
експертних заключеннях було встановлено серед-
ній ступінь тяжкості тілесних ушкоджень - сприят-
ливі наслідки ДТТ; основна вибірка. У 60 (33,3%) 
випадках спостерігались несприятливі наслідки 
травми з встановленням тяжких тілесних ушко-
джень - контрольна вибірка. 

Робота була проведена 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.

Методи дослідження: 1) експертний огляд по-
страждалого з антропометричними дослідженнями 
(соматоскопія та соматометрія з метою виявлення 
залишкової деформації зламаної кістки зі зміною 
довжини відповідного сегмента тіла, наявності 
контрактур суміжних суглобів та стану оточуючих 
м’яких тканин); 2) променева діагностика (рент-
генографія, комп’ютерна томографія) ушкодже-
них сегментів нижніх кінцівок з оцінкою кісткового 
зрощення та розташування кісткових фрагментів, 
аналізу стану суміжних суглобів (за необхідністю). 
Експертний огляд та методи променевої діагнос-
тики застосовувались у динаміці під час первин-
ної СМЕ та на етапах лікування при проведенні 
повторних або комісійних СМЕ; 3) статистичний з 
використанням методу альтернативного обчислю-
вального прогнозування. 

Обробка даних. Кінцевим результатом об-
робки даних основної та контрольної виборки 
було визначення кількісних критеріїв прогнозуван-
ня - прогностичних коефіцієнтів (ПК) вірогідності 
несприятливого результата закритого перелома 
стегнової/великогомілкової кістки. Обробка даних 
проводилась на основі послідовної прогностичної 
процедури, яка базується на поетапному визна-
ченні роздільної прогностичної значимості ознак, 
що досліджуються, оцінку їх інформативності (про-
гностичної цінності) за критерієм Кульбака, визна-
чення ступеня достовірної відмінності основної й 
контрольної вибірки за факторами ризику за ме-
тодом Стьюдента (з рівнем значущості р<0,05) у 
відношенні до необхідного кінцевого результату - 
розрахунку прогностичних коефіцієнтів і створен-
ні прогностичної таблиці. Прогностична таблиця 
складається за типом патометричного аналізу з 
альтернативним розпізнаванням ознак (ознака є/
ознаки немає) [15]. В клінічній практиці патоме-
тричного аналізу відповідає метод диференціаль-
ної діагностики захворювань [16]. 

Прогностичні коефіцієнти ознак в основній 
вибірці (сприятливі наслідки переломів з серед-
нім ступенем тяжкості тілесних ушкоджень) є по-
зитивними числами, а в контрольній (несприятливі 
наслідки переломів з тяжкими тілесними ушко-
дженнями) - негативними. Чим більше абсолютна 
величина прогностичного коефіцієнта, тим більш 
важливою є ознака. 

Результати дослідження та їх обговорення. 
За результатами ретроспективного аналізу резуль-
татів лікування було виявлено 25 факторів ризику 
несприятливих наслідків закритих переломів стег-
нової та великогомілкової кісток (табл. 1). 
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Як видно з таблиці 1, найбільш вагомими 
факторами ризику несприятливих результатів ДТТ 
з закритими ушкодженнями довгих кісток нижніх 
кінцівок виявились такі ознаки, як пасивна участь 
в дорожно-транспортній травмі в якості пішохода, 
поєднана травма, багатоуламковий перелом, вік 
>41 року і фронтальне зіткнення з автомобілем. 
Відносно нечасто зустрічалися такі фактори, як 
інтраопераційне неусунення зміщення фрагмен-
тів довгої трубчастої кістки та порушення термінів 
післяопераційного рентгеноконтролю. Однак на-
слідки таких факторів ризику досить тяжкі і можуть 
вилитися у зрощення із залишковою деформацію 
з можливим вкороченням кінцівки та/або в упо-
вільнену консолідацію кісткових фрагментів.

Наявність таких факторі ризику, як багатоулам-
кові переломи діафізу, і особливо епіметафізу, є 
цілком очікуваною, тому що результатом високое-
нергетичної травми є не тільки кісткове ушкоджен-
ня, а й значне травмування м’яких тканин та судин 
[17, 18], що призводить до уповільнення початко-
вих стадій репаративної регенерації [19]. Частим 
наслідком епіметафізарних внутрішньосуглобових 
переломів є ригідні контрактури суглобів [20, 21]. 
Наявність значної кількості кісткових фрагментів є 
фактором, який негативно впливає на нормальний 
процес загоєння перелому [22], так як потребує 
продукування значної кількості кісткової тканини. 
Щодо інтраопераційних факторів неповноцінного 
металоостеосинтезу кісткових фрагментів, які в 
судовій медицині розглядаються як дефекти на-
дання медичної допомоги, в контрольній виборці 
їх загальна частота склала 42,1% (табл. 1). По-
милки у технології остеосинтезу призводять до не-
стабільності у зоні перелому у 21,6% і відсутності 
кісткового зрощення у 26,3% випадків [23]. 

Процедуру обчислювального прогнозування 
було виконано по всіх 25 факторах ризику неспри-
ятливих результатів ДТТ із закритими переломами 
довгих кісток нижніх кінцівок. Чисельні значення 
найбільш інформативних прогностичних коефі-
цієнтів (у порядку убування інформаційної міри 
розбіжності Кульбака) представлені у таблиці 2. 

Таблиця 1 – Основні фактори ризику закритого пере-
лому кісток нижніх кінцівок 

 Фактори ризику 
визначення тяжких 

тілесних ушкоджень

Основна  
вибірка
(n=120)

Контрольна 
вибірка
(n=60)

Пішохід 105 (87,5%) 55 (91,7%)
Поєднана травма 85 (70,8%) 45 (75,0%)
Множинна травма 35 (29,2%) 15 (25,0%)
Багатоуламковий 
діафізарний перелом 80 (66,7%) 57 (95,0%)

Внутрішньосуглобовий 
ізольований перелом 11 (9,2%) 4 (6,7%)

Внутрішньосуглобовий 
багатоуламковий 
перелом

1 (0,8%) 18 (30,0%)

Консервативний метод 
лікування 42 (35,0%) 37 (61,7%)

Вік >41 років 58 (48,3%) 49 (81,7%)
Фронтальне зіткнення з 
автомобілем 62 (51,7%) 42 (70,0%)

Наявність коморбідних 
захворювань 17 (14,2%) 34 (56,7%)

Зміна методів лікування 
у післятравматичному 
періоді

3 (2,5%) 16 (26,7%)

Водій легкового 
автомобіля 4 (3,3) 3 (5%)

Надлишкова вага 
(індекс Кетле ≥ 31) 18 (15%) 7 (11,7%)

Гонартроз в анамнезі 
(I ст.) 8 (6,7%) 23 (38,3%)

Алкогольне сп’яніння в 
момент травми 4 (3,3%) 18 (30%)

Невідповідність розмірів 
фіксатора анатомічним 
розмірам ушкодженої 
кістки

1 (0,8%) 11 (18,3%)

Інтраопераційне 
зміщення фрагментів 
довгої трубчастої кістки

0 14 (23,8%)

Порушення термінів 
післяопераційного 
рентгеноконтролю

0 14 (23,8%)

Таблиця 2 – Прогнозування вірогідності несприят-
ливого результату закритого перелому довгих кісток 
нижніх кінцівок в результаті ДТТ

Фактори ризику Ознака
є

Ознак
немає I

Внутрішньосуглобовий бага-
тоуламковий перелом -9 -4 1,44

Багатоуламковий діафізар-
ний перелом -7 -4 1,20

Інтраопераційне зміщення 
фрагментів довгої трубчастої 
кістки

-6 -3 1,04

Невідповідність розмірів 
фіксатора анатомічним роз-
мірам ушкодженої кістки

-6 -3 1,04

Порушення термінів після-
операційного рентгенокон-
тролю

-4 -2 0,50

Вік >41 року -3 3 0,47

Гонартроз в анамнезі (I ст.) -3 3 0,42

Множинна травма  -3 1 0,37
Фронтальне зіткнення з авто-
мобілем -3 3 0,34

Консервативний метод ліку-
вання -3 1 0,34

Пішохід -3 3 0,21
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Відносно невеликі абсолютні величини ПК зумов-
лені наявністю комплексу причин, які призводять 
до несприятливого результату ушкодження ниж-
ньої кінцівки. 

Дані, наведені в таблиці 2, свідчать, що най-
більш інформативним і прогностично цінним фак-
тором, що потенціює несприятливий наслідок 
травми нижніх кінцівок, є внутрішньосуглобовий 
багатоуламковий перелом (ПК=-9). Ця експерт-
на ознака виявилася найбільш інформативною 
(І=1,44) і такою, яка має найбільшу значущість 
(р<0,001, при ранжуванні даної ознаки R (X7)=1). 
Несприятливий прогноз погіршується за умов ба-
гатоуламкових діафізарних переломів (ПК=-7) 
(І=1,20; р<0,001; R (X8)=2). Потенціюють несприят-
ливі наслідки такі ознаки, як неусунення інтраопе-
раційне зміщення фрагментів довгої кістки (ПК=-6; 
І=1,04; р<0,01, R (X8)=3-4); невідповідність розмірів 
фіксатора анатомічним розмірам ушкодженої кістки 
(ПК=-6; І=1,04; р<0,01, R (X8)=3-4); порушення тер-
мінів післяопераційного рентгеноконтролю (ПК=-4; 
І=0,50; р<0,05, R (X8)=5). Найменшу інформатив-
ність має така ознака, як пішохід (ПК=-3; І=0,21; 
р<0,05, R (X11)=11). 

Результати перевірки прогностичної таблиці 
були проведені під час первинної СМЕ у 15 по-
страждалих. Прогноз був правильним у 13 (86,7 %) 
потерпілих, помилковим - у 2 (13,2%). 

Наведемо приклад використання прогностич-
ної таблиці в реальній судово-медичний експер-
тизі. Автомобіль «Mitsubishi Lancer» зіткнувся з 
автомобілем «Hyindai 120» під керуванням потер-
пілої 1968 р.н., ДТТ у вигляді забою грудної клітки, 
осколкового перелома проксимального епіметафі-
зу правої великогомілкової кістки, також виявлено 
артроз правого колінного суглоба II ступеня. Була 
прооперована в ургентному порядку. Найближчий 
післяопераційний період протікав без ускладнень. 
Таким чином, при первинній судово-медичній екс-
пертизі потерпіла мала такий прогностичний кое-
фіцієнт: Вік - 53 роки (ПК=-3) + характер перело-
му (ПК=-9) + гонартроз в анамнезі (ПК=-3)=-15. 
За одержаною сумою балів прогноз наслідку 
травм є несприятливий з вірогідністю 83,8%. Було 

рекомендовано визначати ступінь тяжких тілесних 
ушкоджень по закінченню лікування за результата-
ми первинної СМЕ. Наслідком травми у даної по-
терпілої стала стійка контрактура правого колінно-
го суглоба з вираженим порушенням опорно-кіне-
матичної функції нижньої кінцівки і функції ходьби, 
вона була визнана інвалідом III групи. 

Висновки
1. Виявлено основні фактори ризику не-

сприятливого наслідку закритого перело-
му довгих кісток нижніх кінцівок на основі 
ретроспективного аналізу висновку судо-
во-медичного експерта по встановленню 
ступеня тяжкості тілесних ушкоджень по-
страждалих під час ДТТ: пасивна участь 
в дорожно-транспортній травмі в якості 
пішохода (91.7%), поєднана травма (75%), 
багатоуламковий перелом (95%), вік >41 
року (81,7%) і фронтальне зіткнення з ав-
томобілем (70%). 

2. Встановлено чисельні значення прогнос-
тичних коефіцієнтів найбільш вірогідних 
факторів, що потенціюють несприятливі 
наслідки закритих переломів довгих кісток 
нижніх кінцівок. Найбільш інформативни-
ми є: внутрішньосуглобовий багатоулам-
ковий перелом (ПК=-9; І=1,44); багато-
уламковий діафізарний перелом (ПК=-7; 
І=1,20); неусунення інтраопераційне змі-
щення фрагментів довгої кістки (ПК=-6; 
І=1,04); невідповідність розмірів фіксатора 
анатомічним розмірам ушкодженої кістки 
(ПК=-6; І=1,04). 

Перспективи подальших досліджень. Пер-
спективним напрямом подальших досліджень 
представляється вивчення експертизи потерпілих 
з механічною травмою нижніх кінцівок, в якій, в 
комплексі з визначенням ступеня тяжкості тілес-
них ушкоджень, досліджується механізм утворен-
ня перелому стегнової та / або великогомілкової 
кістки. 

Конфлікт інтересів. Конфлікт інтересів від-
сутній.
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УДК 340.66.616.718--089.28-06
ПРОГНОсТИЧЕсКИЕ КРИТЕРИИ сУДЕБНО-МЕДИЦИНсКОЙ ОЦЕНКИ 
сТЕПЕНИ ТЯЖЕсТИ ТЕЛЕсНЫХ ПОВРЕЖДЕНИЙ 
ПРИ ЗАКРЫТЫХ ПЕРЕЛОМАХ КОсТЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОсТЕЙ
Сокол В. К.
Резюме. Цель - разработать прогностические критерии судебно-медицинской оценки установления 

степени тяжести телесных повреждений при переломах бедренной и большеберцовой костей.
Материалы и методы. Объект исследования - 180 «Выводов эксперта (экспертиза по матери-

алам дела)» с установлением степени тяжести телесных повреждений у пострадавших в результате 
ДТТ: закрытые изолированные переломы бедренной кости (24; 13,3%), большеберцовой кости - (64; 35, 
6%); переломы этих костей как ведущее повреждения при политравме - (92; 51,1%). В 120 (66,7%) экс-
пертных заключениях установлено телесных повреждений средней степени тяжести - благоприятные 
последствия ДТТ; основная выборка. В 60 (33,3%) случаях наблюдались неблагоприятные последствия 
травмы с установлением тяжких телесных повреждений - контрольная выборка. Методы исследования: 
экспертный обзор пострадавшего с антропометрическими исследованиями; лучевая диагностика; аль-
тернативное вычислительное прогнозирования. 

Результаты и выводы. По результатам ретроспективного анализа результатов лечения выявлено 
25 факторов риска неблагоприятных последствий закрытых переломов бедренной и большеберцовой 
костей. Из них основными являются: пассивное участие в дорожно-транспортной травме в качестве 
пешехода (87,5% в основной группе и 91,7% в контрольной) сочетанная травма (70,8% и 75,0% со-
ответственно), многооскольчатый перелом (66,7% и 95,0% соответственно); возраст> 41 года (48,3% 
и 81,7% соответственно) и фронтальное столкновение с автомобилем (51,7% и 70,0% соответствен-
но). Относительно редко встречались такие факторы риска, как интраоперационное смещение костных 
фрагментов бедренной кости и нарушение сроков послеоперационного рентгенконтроля (по 23,8% в 
основной группе и отсутствие в контрольной). Установлено численные значения прогностических ко-
эффициентов наиболее вероятных факторов, потенцируют неблагоприятные последствия закрытых 
переломов длинных костей нижних конечностей. Наиболее информативными являются: внутрисустав-
ной многооскольчатый перелом (ПК = -9; I = 1,44) многооскольчатый диафизарный перелом (ПК = -7; 
I = 1,20) неустранения интраоперационное смещение фрагментов длинной кости (ПК = -6; I = 1,04) 
несоответствие размеров фиксатора анатомическим размерам поврежденной кости (ПК = -6; I = 1,04) 
нарушение сроков послеоперационного рентгенконтроля (ПК = -4; I = 0,50).

Ключевые слова: закрытый перелом длинных костей нижней конечности; неблагоприятный исход 
травмы; факторы риска; прогнозирование.

UDC 340.66.616.718--089.28-06
Forecast Criteria for Forensic Medical Assessment of the Severity of Injuries 
in Subcutaneous Fractures of the Lower Limb Bones 
Sokol V. K.
Abstract. Currently, to determine the severity of injuries in case of adverse effects of subcutaneous frac-

tures of the lower extremities, several forensic examinations are conducted at the stage of treatment, which 
may lead to loss of confidence in the results of forensic expert opinion of the victims, accompanied by econom-
ic losses. Therefore, predicting the consequences of such injuries is an urgent scientific and practical problem 
of forensic medicine.

The purpose of the study is to develop prognostic criteria for forensic assessment of the severity of injuries 
in fractures of the femur and tibia.

Materials and methods. The object of the research was 180 «Expert conclusions (examination of the case 
file)» with the establishment of the severity of injuries in victims of road accidents: subcutaneous isolated and 
fractures of the femur (24; 13.3%), tibia – (64; 35.6%); fractures of these bones as the leading injury in pol-
ytrauma – (92; 51.1%). In 120 (66.7%) expert opinions the average degree of severity of bodily injuries was 
established as favorable consequences of road accidents (main sample). In 60 (33.3%) cases, adverse effects 
of injury were observed with the establishment of severe injuries (a control sample). Research methods which 
were used are expert examination of the victim with anthropometric studies; radiation diagnostics; alternative 
computational forecasting. 

Results and discussion. According to the results of retrospective analysis of the results of treatment, 25 
risk factors for adverse effects of subcutaneous fractures of the femur and tibia were identified. The main ones 
are: passive participation in a road traffic injury as a pedestrian (87.5% in the main sample and 91.7% in the 
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control); combined trauma (70.8% and 75.0%, respectively), multifracture (66.7% and 95.0%, respectively); 
age >41 years old (48.3% and 81.7%, respectively) and a frontal collision with a car (51.7% and 70.0%, re-
spectively). Risk factors such as intraoperative misalignment of the fragments of the femur and violation of 
the terms of postoperative X-ray control (23.8% in the main group and absence in the control group) were 
relatively uncommon. 

Conclusion. Numerical values of prognostic coefficients of the most probable factors potentiating adverse 
effects of subcutaneous fractures of long bones of the lower extremities are established. The most informative 
are: intra-articular multifracture fracture (prognostic coefficient equals -9; I=1.44); multifragmental diaphyseal 
fracture (prognostic coefficient equals -7; I=1.20); non-elimination of intraoperative displacement of long bone 
fragments (prognostic coefficient equals -6; I=1.04); discrepancy of the sizes of a clamp to anatomic sizes of 
the damaged bone (prognostic coefficient equals -6; I=1,04); violation of the terms of postoperative X-ray con-
trol (prognostic coefficient equals -4; I=0.50).

Keywords: subcutaneous fracture of long bones of the lower extremity; adverse outcome of injury, risk 
factors, prognostication.
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ТЕОРЕТИЧНЕ ОБґРУНТУВАННЯ  
КОМПЛЕКСНОГО ЗАСТОСУВАННЯ ВАКУУМНОЇ ТЕРАПІЇ  

ТА КІНЕЗІОТЕРАПІЇ ПРИ ХРОНІЧНОМУ РАНОВОМУ ПРОЦЕСІ
1Харківський інститут медицини та біомедичних наук, Україна
2Національний фармацевтичний університет, Харків, Україна

Мета: теоретично обґрунтувати можливість 
комплексного застосування вакуумної терапії та 
кінезіотерапії у осіб похилого віку при хронічному 
рановому процесі.

Матеріал і методи. У дослідженні застосо-
вувався методологічний підхід: використовувався 
аналіз літературних джерел та ресурсів мережі 
Інтернет; аналіз передового зарубіжного та вітчиз-
няного досвіду, метод системного аналізу, метод 
порівняння та зіставлення, організаційний аналіз.

Результати: Вакуумна терапія ран розгляда-
ється, як додатковий метод лікування у пацієнтів із 
хронічними ранами та ранами, що тривало загою-
ються, що особливо актуально для людей похилого 
віку з-за уповільненого обміну речовин та зниженої 
імунологічної опірності організму. Вакуумна терапія 
стимулює загоєння рани шляхом використання ло-
калізованого негативного тиску на поверхню рани, 
що сприяє видаленню надлишку ексудату навколо 
рани і в ній самій. Іншим методом фізичної терапії, 
що має позитивний вплив на процеси відновлення 
або рекуперації рухової функції, зменшення ризи-
ку виникнення ускладнень (тромбоемболії, захво-
рювань дихальних шляхів, пролежнів, контрактур) 
і збереженні загальної фізичної здатності пацієнта 
є кінезіотерапія. Кінезіотерапія, головним засобом 
якої є фізичні вправи, спрямована на покращення 
аеробної працездатності, м’язової продуктивності 
сили та витривалості, розтягування та подовження 
м’язів, механізмів нейро-м’язового контролю галь-
мування та збудження. Головний сенс фізичних 
вправ поряд з використанням вакуумної терапії по-
лягає в дозованому виконанні фізичного наванта-
ження здоровою кінцівкою або сегментом тіла для 
поліпшення трофіки в тканинах для досягнення 
загальнотонізуючої та трофічної дії, спричиненою 
фізичними вправами для більш швидкого розсмок-
тування продуктів запалення, запобігання появи 
гіперпроліферативних процесів у ранах.

Висновки: теоретично обґрунтовано, що комп-
лексне застосування терапії негативним тиском та 
кінезіотерапії може приводити до скорочення часу 
повного загоєння ран та зменшення термінів тим-
часової непрацездатності / неможливості до само-
обслуговування, а також сприятимуть більш ран-
ньому відновленню щоденної активності.

Ключові слова: фізична терапія, кінезіотера-
пія, вакуумна терапія, VAC-терапія, рановий про-
цес.

Дана робота є ініціативним дослідженням.
Вступ. Рановий процес – складний комплекс 

місцевих і загальних біологічних реакцій тканин і 
систем організму, спрямованих на відмежування 
і відторгнення некротизованих мас, боротьбу з ін-
фекцією, відновлення і заміщення пошкоджених 
структур. До факторів, що порушують загоєння 
ран відносяться похилий вік, імунодефіциті стани, 
кахексія, полінейропатія, пухлинний процес, пору-
шення місцевого кровообігу, інфекція та інші [1, 2].

Старіння населення нашої планети є невпин-
ним та неминучим процесом, який призводить до 
збільшення кількості людей похилого віку. З віком 
в організмі людини відбуваються значні зміни: зни-
жуються регулююча роль ЦНС та лабільність не-
рвових процесів, активність ферментних систем 
та імунітет, резистентність до інфекцій, виникає 
схильність до злоякісних новоутворень. Відомо, 
що тільки приблизно 2 % людей старшого віку ста-
ріє поступово, за так званим фізіологічним типом. 
У решти спостерігається прискорене старіння, в 
наслідок наявності поліморбідності – поєднання 
декількох хвороб, які мають хронічний характер 
[3]. Обидва типи старіння неминуче призводять до 
функціональних порушень систем і органів людини 
похилого віку. Зважаючи на вікові зміни в організмі 
людини, застосування фізіотерапевтичних методів 
у осіб похилого віку має велике значення.
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До методів фізичної терапії входять кінезіо-
терапія (фізичні вправи), постізометрична релак-
сація (ПІР), позиціонування, терапевтичні вправи, 
мануальна терапія та масаж, дихальна та звукова 
гімнастика, функціональне тренування, остеопатія 
та преформовані фізичні чинники, що включають 
тепло, холод, водні процедури, преформовану 
електричну енергію, до яких відноситься вакуумна 
терапія, ультразвукова кавітація, озонотерапія [2].

Кінезіотерапія – це ефективний метод реабілі-
тації, заснований на рухах м’язів і суглобів. Понят-
тя «кінезіотерапія» (також відоме як «кінезітера-
пія», «кінезотерапія») походить від слів «кінезіс», 
що означає рух, і «терапія» – лікування, тобто,  
«лікування рухом». Кінезіотерапія використо-
вується при більшості захворюваннях і почина-
ється відразу ж після стабілізації стану пацієнта. 
Її приписують для відновлення або рекуперації 
рухової функції, зменшення ризику виникнення 
ускладнень (тромбоемболії, захворювань дихаль-
них шляхів, пролежнів, контрактур і т.д.) і збере-
женні загальної фізичної здатності пацієнта [3, 4].

Локальна вакуумна терапія – це один із мето-
дів фізичної терапії, при якому з лікувально-профі-
лактичною метою використовується низький тиск. 
Ранні згадки про вакуумну терапію беруть свій по-
чаток в 1895 році. З середини 1990-х років її по-
чали використовувати для лікування гострих і хро-
нічних ран в хірургії, онкології, нейрохірургії та ін. 

З 2020 року у США вакуумна терапія набула під-
вищеного попиту в зв’язку з пандемією COVID-19, 
який був обумовлений тим, що уряд і працівники 
медичної сфери зробили головний акцент на ліку-
ванні і відновленні пацієнтів з COVID-19, в той час 
коли люди похилого віку не мали можливість звер-
татися на регулярній основі до шпиталю з питання-
ми щодо хронічних захворювань, будучи забезпе-
ченими фахівцями з надомного догляду. Пацієнти, 
які звернулися з проханням надомного догляду, 
отримали в допомогу від держави не тільки меди-
каментозні препарати, а й фізіотерапевтичні порта-
тивні вакуумні апарати для лікування ран, розви-
ток яких був пов’язаний з перманентним або тим-
часовим порушенням рухливості. Такий підхід дав 
можливість знизити ризик смертності від COVID-19 
в США серед людей похилого віку [5].

Рана являє собою патологічне утворення, що 
має певні структурні зміни від моменту її утворен-
ня до загоєння. На перших етапах порожнина рани 
заповнена рановим вмістом (ексудат, некротизо-
вані тканини), потім – грануляційною тканиною і 
врешті-решт – сполучною тканиною в результаті її 
загоєння. Всі рани, хоча і мають загальні законо-
мірності свого розвитку і загоєння, неоднорідні за 
своїм походженням, розмірами, локалізацією, гли-
биною, особливостями клінічного перебігу раново-
го процесу та ін. [6]

Хронічні рани часто вимагають тривалого пе-
ребування в лікарні для лікування. Використання 
вакуумної помпи для терапії ран значно зменшує 
тривалість стаціонарного лікування. Швидке заго-
єння рани призводить до зменшення часу відчуття 
дискомфорту і болю. Крім того, інші методи ліку-
вання хронічних ран часто вимагають не менше 
двох щоденних перев’язок, для виконання яких 
необхідно мати спеціальні навички, щоб звести 
ризик зараження до мінімуму [7]. Апарат вакуум-
ної терапії є закритою системою і вимагає заміни 
лише кожні 48 годин, що знижує ризик проникнен-
ня інфекції, а також зменшує потребу в матеріалах 
і спеціально навченого персоналу [8].

Сучасне застосування реабілітаційних заходів 
у людей похилого віку при лікуванні ран в умовах 
низької рухливості людини повинне забезпечува-
ти скорочення термінів відновлення завдяки ви-
користанню нових сучасних методів, розроблених 
на основі інноваційних технологій. На наш погляд, 
саме комплексне застосування VAC-терапії та кі-
незіотерапії буде сприяти досягненню цієї мети.

Мета дослідження – теоретично обґрунтува-
ти можливість комплексного застосування вакуум-
ної терапії та кінезіотерапії у осіб похилого віку при 
рановому процесі.

Матеріал та методи дослідження. У дано-
му дослідженні застосовувався методологічний 
підхід, згідно з яким терапія людей похилого віку 
розглядалася під кутом зору взаємодії фізіотера-
певтичних методів: вакуумної терапії та фізичних 
вправ (кінезіотерапії). Для досягнення поставленої 
мети використовувався комплекс взаємодопов-
нюючих методів: аналіз літературних джерел та 
ресурсів мережі Інтернет; аналіз передового зару-
біжного та вітчизняного досвіду, метод системного 
аналізу, метод порівняння та зіставлення, організа-
ційний аналіз.

Результати дослідження. Рана – механічне 
пошкодження цілісності шкіри, слизових оболонок, 
глибоких тканин, внутрішніх органів з розвитком 
місцевих, реґіонарних та загальних порушень жит-
тєдіяльності людини. Найбільші складнощі лікарі 
мають при лікуванні хронічних ран.

Венозна недостатність внаслідок варикозної 
хвороби або посттромбофлебітичного синдрому 
нижніх кінцівок, хронічна артеріальна недостат-
ність внаслідок оклюзійно-стенотичних уражень 
магістральних та периферійних артерій при ате-
росклерозі, діабетична макро- та мікроангіопатія, 
полінейропатія при цукровому діабеті, системні 
та інші захворювання у людей похилого віку при-
зводять до сповільнення загоєння ран, утворення 
пролежнів, трофічних виразок, що в подальшому 
може ускладнюватися контамінацією ран різнома-
нітними мікроорганізмами [7].
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За статистикою, кожен п’ятий, хто переніс пе-
релом шийки стегна, гине від ускладнень, найсер-
йознішими з яких є застійна пневмонія і тромбоз. 
Щоб захистити людину від проблем з серцево-су-
динною і дихальною системами, необхідно підтри-
мувати фізичну активність, регулярно виконувати 
призначений курс фізичних вправ, робити масаж, 
дихальні вправи, міняти положення тіла. Пролеж-
ні також є поширеним явищем, мають властивість 
проникати вглиб тканин, а саме цьому потребують 
своєчасного лікування. Якщо не позбутися некро-
зу на ранній стадії, знадобиться допомога лікаря і 
придбання дорогих препаратів [9].

Пошук причини, за якою рана тривалий час не 
загоюється, є важливою частиною роботи хірургів. 
Цікавою є спроба створення мнемонічної формули 
DIDNTHEAL (рана не загоїлася – wound didn’t heal) 
(табл. 1).

Таблиця 1 – Алгоритм пошуку причини сповільнено-
го загоєння рани
Форму-

ла Значення Інтерпретація

D
Diabetes  

(цукровий  
діабет)

Порушення загоєння рани 
при недіагностованому та 
некомпенсованому цукро-
вому діабеті

I Infection  
(інфекція)

Недіагоностована інфек-
ція, відсутність адекватної 
антибактеріальної терапії

D Drugs  
(ліки)

Негативний системний або 
місцевий вплив лікарських 
препаратів

N Nutrition  
(харчування)

Гіпопротеїнемія, фермен-
тативна недостатність

T Tumor 
 (пухлина)

Малігнізація хронічної 
рани

H Hypoxia  
(гіпоксія) Артеріальна недостатність

E Edge  
(краї рани)

Неадекватна хірургічна 
обробка

A
Another 
wound 

(інша рана)

«Конкуренція» між різними 
патологічними процесами

L
Low tempera-
ture (низька  

температура)

Неадекватне кровопоста-
чання або повторна тер-
мічна травма

Еволюція лікування хронічних ран пройшла 
три етапи, кожен з яких доповнював попередній:

1 етап – теорія вологого загоєння ран (1962 р.)
2 етап – диференційований підхід до лікуван-

ня ран згідно стадії ранового процесу (1992 р.)
3 етап – теорія обробки основи рани «Wound 

bed preparation» (2000 р.). Необхідність переводу 
хронічної рани в гостру.

На сучасному етапі до ран, що не загоюються 
більше 2 тижнів, рекомендуються наступні мето-
ди лікування: хірургічна обробка; адекватне дре-
нування; ведення рани з вологою середою, вико-
ристання оптимальних антисептиків, відмова від 
цитостатичних засобів; використання сучасних 
перев’язочних матеріалів згідно стадіям ранового 
процесу, транспорт в рану необхідних сполук за 
допомогою мазей та перев’язочних матеріалів; ви-
користання додаткових методів фізико-хімічної са-
нації ран. 

До методів фізико-хімічної санації ран відно-
сяться метод ультразвукової кавітації, метод ліку-
вання в керованому антибактеріальному серед-
овищі, озонотерапія, метод гідрохірургічного ліку-
вання, VAC-терапія.

На сьогодні найбільш популярними є методи 
гіпербаричної оксигенації та лікування ран нега-
тивним тиском. 

Вакуум-терапія (Vacuum-assisted closure, 
VAC) – один з методів, що застосовується для по-
ліпшення загоєння ран. Він використовується як 
для первинного лікування хронічних і ускладнених 
ран, так і в якості додатку до консервативної те-
рапії, для підготовки рани до хірургічної обробки, 
аутодермопластики [8, 10, 11]. У літературі мож-
на зустріти велику кількість термінів, що позна-
чають вакуумну терапію ран, в основному до них 
відносять англомовні терміни: Negative pressure 
wound treatment (NPWT), Topical negative pressure 
treatment (TNP), V.A.C. therapy, Vacuum assisted 
therapy, Vacuum closure therapy, Vacuum sealing 
technique, Sub atmospheric pressure dressings, 
Vacuum Instillation therapy та ін. Найбільшого по-
ширення набули такі назви методики: Negative 
pressure wound treatment (NPWT), Topical negative 
pressure treatment (TNP), V.A.C. therapy. У країнах 
пострадянського простору частіше використову-
ють такі поняття: вакуумна терапія (вакуум-тера-
пія) ран, вакуум-асистовані пов’язки, лікування ран 
негативним тиском [7, 10].

Витоки методики лікування негативним тиском 
можна простежити з давніх часів. Існують дані, що 
в Стародавньому Римі Клавдій Гален застосовував 
банки, які нагрівали від полум’я лампи і накладали 
на шкіру поверх невеликих надрізів, вважаючи, що 
таким чином з організму видаляються різні отрути, 
які є першопричиною багатьох захворювань. У Ста-
родавній Русі використовувалися банки (горщики), 
в яких створювався вакуум за рахунок нагрівання 
ємності зсередини, потім посудину прикладали до 
різних частин тіла як з неушкодженою шкірою, так і 
з ознаками запалення і ранами. У селянських сім’ях 
жінки лікували мастит, використовуючи накладання 
горщиків. Оцінка досвіду застосування цих мето-
дів в народній медицині сприяла впровадженню 
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найпростіших варіантів застосування негативного 
тиску в офіційній медицині [12]. Позитивні клінічні 
ефекти вакуумного впливу знайшли відображення 
в роботах хірургів, стоматологів, терапевтів, не-
вропатологів, дерматологів, спортивних лікарів, а 
також в інших областях медичної практики [4]. A. 
Fisher, B. Brady висловили думку, що вплив нега-
тивного тиску викликає посилення міграції лейко-
цитів в зоні запалення, а збільшення їх кількості 
має виражену «розсмоктуючу дію» на «хворі» тка-
нини [13]. J. V. Coutin вважав, що місцева застій-
на гіперемія супроводжується посиленням току 
лімфи, а циркулюючі в зоні гіперемії лейкоцити є 
саме тим субстратом, який забезпечує лікуваль-
ний ефект [8].

Важливою віхою наукового обґрунтування за-
стосування з лікувально-профілактичною метою 
розрідженого повітря є праці німецького хірурга 
Августа Біра «Лікування застійною гіперемією» 
(1908). Він застосовував «сухі банки» при ліку-
ванні фурункулів, карбункулів, абсцесів, масти-
тів, інфільтратів. При цьому А. Бір, називаючи дію 
застійної гіперемії «могутньою», пропонував ви-
користовувати її для попередження інфекційних 
ускладнень в чистих ранах. Початок формування 
вогнища гострого запалення він називав «вдячний 
грунт для використання цього способу лікування». 
Він дав чітке обґрунтування лікувальних власти-
востей методу, яке включало, головним чином, 
«створення довготривалої і потужної гіперемії». 
Суттю лікувальної дії штучної гіперемії в тканинах, 
на його думку, є розсмоктування рубців, вузлів, 
згустків крові за рахунок підвищеного вмісту лей-
коцитів і ферментів. Крім того, А. Бір вказував на 
«всмоктувальну і болезаспокійливу дію» гіперемії 
за рахунок швидкого виведення ексудату із зони 
запалення.

Рановий процес – складний комплекс біоло-
гічних реакцій у відповідь на пошкодження тканин, 
що закінчується зазвичай їх загоєнням. В ході ра-
нового процесу мають місце деструктивні та від-
новлювальні зміни тканин, які утворюють рану і 
прилягають до неї, – сполучної, епітеліальної, нер-
вової, м’язової [14]. Сьогодні лікування ран із за-
стосуванням вакууму (NPWT) є найбільш передо-
вою технологією лікування як гострих, так і хроніч-
них ран різного походження (трофічні, діабетичні, 
варикозні виразки; пролежні та ін.) [12, 15]. NPWT 
сприяє загоєнню ран, застосовуючи вакуум через 
спеціальну герметично закриту пов’язку.

Ефективність VAC-терапії полягає у впливі 
негативного тиску на рану, що сприяє видален-
ню надлишку запальної рідини навколо рани і в 
ній самій. Наявність цієї рідини викликає набряк 
навколишніх тканин, і відповідно, перешкоджає 
нормальному кровообігу. Внаслідок порушення мі-

кроциркуляції токсини накопичуються в тканинах, 
утворюється недолік кисню, поживних речовин і 
лейкоцитів, що здатні побороти інфекцію. Вакуум-
на помпа дозволяє видалити надлишки запальної 
рідини, сприяє декомпресії судин, тим самим за-
безпечуючи збільшення надходження поживних 
речовин до рани, зменшенню бактеріального на-
вантаження і поліпшення мікроциркуляції. Всі ці 
моменти є основними складовими швидкого за-
гоєння рани [7]. Крім видалення надлишку рідини, 
вакуумна помпа створює тиск на рану, який діє на 
клітини як механічний сигнал, процес, відомий як 
механотрансдукція. В основі цього процесу – дія 
негативного тиску на клітини, яка активує каскад 
реакцій, що призводять до підвищення активнос-
ті генів, що кодують клітинну проліферацію. Все 
це дозволяє грануляційній тканині формуватися 
швидше. Також вакуумний апарат дозволяє одно-
часно наносити ліки, які мають репаративну актив-
ність, що прискорює процес загоєння в три-чотири 
рази [7, 10].

Отже, підбиваючи результати досліджень за-
рубіжних та вітчизняних фахівців в області ран і 
ранової інфекції [4, 10, 16, 17] можна сформулюва-
ти наступні лікувальні ефекти впливу негативного 
тиску на рановий процес (табл. 2).

На сьогоднішній день існує велика різноманіт-
ність апаратів вакуумної терапії: NP32P, NP32S, 
Suprasorb CNP 1, PhysioTouch, PICO, Никатор, Не-
асо, RENASYS, Invia Liberty, Invia Motion, Foryou та 
ін., в тому числі Angela українського виробництва 
(рис. 1, 2).

Застосування вакуумної терапії особливо ак-
туальне при фізіотерапевтичному лікуванні людей 
похилого віку. Відомо, що люди похилого віку ма-
ють знижену рухову активність, часто викликану 
не тільки хронічними захворюваннями опорно-ру-
хового апарату та/або нервової системи, а й також 
відсутністю мобільності, хірургічними втручанням 
або захворюваннями внутрішніх органів [11].

Показаннями до застосування вакуумної те-
рапії у людей похилого віку є виразкові ураження 
шкіри при тромбофлебітах, атеросклерозі судин 
нижніх кінцівок; трофічні, діабетичні виразки; гнійні 
ураження м’яких тканин [6, 7, 9, 11]. Всі ці хворо-
би призводять до зменшення фізичної активності 
літних людей, м’язи людини слабшають, зменшу-
ється рухливість суглобів, порушуються природні 
рухи, що призводить до погіршення загального 
стану, розвитку локальних та загальних трофічних 
розладів. Методом, що здатний покращити цей 
стан, є кінезіотерапія. Будь-яка фізична вправа 
активує не тільки опорно-руховий апарат, а й всі 
системи організму, зокрема нервову, гормональ-
ну, імунну, що значно прискорює процес одужання 
[3, 4].
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На сьогодні існують поодинокі наукові пра-
ці, що розглядають можливості поєднання різ-
них методів фізичної терапії при лікуванні ран:  
VAC-терапія + ультразвукова кавітація [18]. При 
цьому, нам не зустрілися відомості щодо одно-
часного застосування вакуумної терапії та кінезіо-
терапії. 

Фізичні вправи включають в себе застосу-
вання ретельно класифікованих та дозованих фі-
зичних навантажень, які впливають на порушені 
сегменти або частини тіла, щоб зменшити фізичні 
вади та поліпшити функціонування. Кінезіотерапія 
для осіб похилого віку спрямована на покращення: 
аеробної працездатності, м’язової продуктивності 
сили та витривалості, розтягування та подовження 
м’язів, механізмів нейро-м’язового контролю галь-
мування та збудження.

Фізичні вправи для осіб похилого віку можуть 
включати в себе: аеробні вправи для поліпшення 
витривалості та відновлення; тренування механіки 
тіла; дихальні вправи для профілактики застійних 
явищ в легенях; вправи для розвитку координації 

рухів; тренування навичок самообслуговування; 
ідеомоторні вправи; тренування сприйняття; впра-
ви на амплітуду рухів і розтягування м’яких тка-
нин; вправи на розслаблення; вправи на загальне 
зміцнення, силу і витривалість. Аеробні вправи, які 
сприяють кондиціонуванню та відновленню орга-
нізму, тренуванню моторики, навчанню механіки 
тіла, дихальним та координаційним вправам, по-
довженню м’язів; нервово-м’язовому відтворенню 
рухів, збільшенню діапазону вправ на рухливість 
і розтягнення м’яких тканин; також до них входять 
релаксаційні вправи та вправи на розвиток сили та 
витривалості [3, 4].

Головний сенс фізичних вправ поряд з вико-
ристанням вакуумної терапії полягає в дозованому 
виконанні фізичного навантаження здоровою кін-
цівкою або сегментом тіла для поліпшення трофі-
ки в тканинах для досягнення загальнотонізуючої 
та трофічної дії, спричиненою фізичними вправа-
ми для більш швидкого розсмоктування продуктів 
запалення, запобігання появи гіперпроліфератив-
них процесів у ранах.

Рис. 1. NPWT система PICO Рис. 2. Пристрій Foryou NPWT Pro

Таблиця 2 – Лікувальний вплив вакуумної терапії на фази ранового процесу
Фази  

ранового  
процесу

Лікувальний ефект

І – фаза  
запалення 

Активне видалення ранового секрету, в тому числі речовин, що уповільнюють загоєння рани.
Зниження ризику бактеріальної контамінації тканин рани. 
Зниження локального набряку тканин, зниження міжклітинного тиску, посилення місцевого 
лімфообігу і транскапілярного транспорту, що в результаті покращує стан і живлення тканин 
і збільшує швидкість формування грануляційної тканини.

II – фаза 
регенерації, 
утворення і 
дозрівання 
грануляційної 
тканини

Локального зниження парціального тиску кисню в рані стимулює формування нових судин 
(ангіогенез) і подальше поліпшення якості грануляційної тканини.
Стимулювання функціонування чинників росту.
Деформація тканинного ложа. Стінки відкритих пір губки прикріплюються до ранового ложа, 
в той час як внутрішня частина пір не входить в зіткнення з раною. Таким чином, за раху-
нок локального негативного тиску відбуваються розтягнення і деформація тканини ранового 
ложа. Це викликає деформацію клітин вакуумуючих тканин і стимулює міграцію і проліфе-
рацію клітин.

III – фаза 
реорганізації 
рубця  
та епітелізації

Зменшення площі рани. Прямий вплив негативного тиску на дно і краї рани в умовах зовніш-
ньої ізоляції надає постійний ефект щодо країв рани, сприяючи її стяжці. Цей ефект безпо-
середньо знижує розміри рани, незалежно від інтенсивності клітинної проліферації.
Збереження вологого ранового середовища, стимулюючого ангіогенез, що підсилює фібри-
ноліз.
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Висновки. Отже, результати проведеного 
аналізу літературних джерел показали, що комп-
лексне застосування терапії негативним тиском 
та кінезіотерапії теоретично може приводити до 
скорочення часу повного загоєння ран та змен-
шення термінів тимчасової непрацездатності/не-
можливості до самообслуговування, а також спри-
ятимуть більш ранньому відновленню щоденної 
активності. 

Перспективи подальших досліджень. До-
цільно в подальшому провести клінічні досліджен-
ня комплексного застосування вакуумної терапії та 
кінезіотерапії для осіб похилого віку при лікуванні 
ранового процесу з метою зменшення часу на ре-
абілітацію, зниження витрат на лікування, поліп-
шення якості життя і зменшення числа ранових і 
системних ускладнень.
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УДК 615.83(083.13)(470+571)
ТЕОРЕТИЧЕсКОЕ ОБОсНОВАНИЕ КОМПЛЕКсНОГО ПРИМЕНЕНИЯ ВАКУУМНОЙ 
ТЕРАПИИ И КИНЕЗИОТЕРАПИИ ПРИ ХРОНИЧЕсКОМ РАНЕВОМ ПРОЦЕссЕ
Гнатюк В. В., Очередько Л. В.
Резюме. Цель: теоретически обосновать возможность комплексного применения вакуумной тера-

пии и кинезиотерапии у лиц пожилого возраста при хроническом раневом процессе. 
Материал и методы: в исследовании применялся методологический подход: использовался ана-

лиз литературных источников и ресурсов сети Интернет; анализ передового зарубежного и отечествен-
ного опыта, метод системного анализа, метод сравнения и сопоставления, организационный анализ. 

Результаты. Вакуумная терапия ран рассматривается как дополнительный метод лечения у па-
циентов с хроническими ранами и ранами, которые продолжительно заживают, что особенно актуально 
для пожилых людей из-за замедленного обмена веществ и пониженной иммунологической сопротив-
ляемости организма. Вакуумная терапия стимулирует заживление раны путем использования лока-
лизованного негативного давления на поверхность раны, способствует удалению избытка экссудата 
вокруг раны и в ней самой. Другим методом физической терапии, оказывает положительное влияние на 
процессы восстановления или рекуперации двигательной функции, уменьшение риска возникновения 
осложнений (тромбоэмболии, заболеваний дыхательных путей, пролежней, контрактур) и сохранении 
общей физической способности пациента является кинезиотерапия. Кинезиотерапия, главным средст-
вом которой являются физические упражнения, направлена на улучшение аэробной работоспособно-
сти, мышечной производительности силы и выносливости, растяжение и удлинение мышц, механизмов 
нейромышечного контроля торможения и возбуждения. Главный смысл физических упражнений наряду 
с использованием вакуумной терапии заключается в дозированном выполнении физической нагрузки 
здоровой конечностью или сегментом тела для улучшения трофики в тканях для достижения общето-
низирующего и трофического действия, вызванных физическими упражнениями для более быстрого 
рассасывания продуктов воспаления, предотвращения появления гиперпролиферативных процессов 
в ранах. 

Выводы: теоретически обосновано, что комплексное применение терапии отрицательным давле-
нием и кинезиотерапии может привести к сокращению времени полного заживления ран и уменьшения 
сроков временной нетрудоспособности / невозможности к самообслуживанию, а также способствовать 
более раннему восстановлению ежедневной активности.

Ключевые слова: физическая терапия, кинезиотерапия, вакуумная терапия, VAC-терапия, ране-
вой процесс.

UDC 615.83(083.13)(470+571)
Theoretical Substantiation of the Complex Application 
of Vacuum Therapy and Kinesiotherapy in Chronic Wound Process
Нnatiuk V. V., Ocheredko L. V.
Abstract. The purpose of the study was to substantiate theoretically the possibility of complex application 

of vacuum therapy and kinesiotherapy in elderly people with chronic wound healing. 
Materials and methods. The methodological approach was used in the study: an analysis of literary sourc-

es and Internet resources; analysis of advanced foreign and domestic experience, system analysis method, 
comparison method, organizational analysis. 

Results and discussion. Vacuum therapy of wounds is considered as an additional method of treatment in 
patients with chronic wounds and wounds that heal for a long time, which is especially important for the elderly 
people because of the slowed metabolism and reduced immunological resistance of the body. Vacuum ther-
apy stimulates wound healing by using localized negative pressure on the surface of the wound, and helps to 
remove excess of exudate around and within the wound. Another method of physical therapy which has a pos-
itive effect on the processes of recovery or recuperation of motor function, reducing the risk of complications 
(thromboembolism, respiratory diseases, pressure ulcers, contractures) and maintaining the patient’s overall 
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physical ability is kinesiotherapy. Kinesiotherapy, the main meaning of which is physical exercise, is aimed at 
improving aerobic performance, muscle performance of strength and endurance, stretching and lengthening 
of muscles, mechanisms of neuro-muscular control of inhibition and excitation. Any exercise activates not only 
the musculoskeletal system, but also all body systems, including nervous, hormonal, immune, which signifi-
cantly accelerates the healing process. The main meaning of physical exercise, along with the use of vacuum 
therapy, is the dosed performance of physical activity with a healthy limb or a segment of the body to improve 
trophicity in tissues to achieve a general tonic and trophic effect caused by physical exercise for a faster re-
sorption of inflammation products, preventing the appearance of hyperproliferative processes in wounds.

Conclusion. It was theoretically substantiated that the combined use of negative pressure therapy and 
kinesiotherapy can lead to a reduction in the time of complete wound healing and a decrease in the time 
of temporary disability / inability to self-care, as well as contribute to an earlier restoration of daily activity. 
Exercise for the elderly may include: aerobic exercise to improve endurance and recovery; body mechanics 
training; breathing exercises for the prevention of congestion in the lungs; exercises to develop coordination 
of movements; self-care skills training; ideomotor exercises; perception training; exercises for the amplitude of 
movements and stretching of soft tissues; relaxation exercises; exercises for general strengthening, strength 
and endurance.

Keywords: physical therapy, kinesiotherapy, vacuum therapy, VAC-therapy, wound process.
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ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК, ПОРІВНЯННЯ І ВИКОРИСТАННЯ  
ЗАНЯТТЄВО-ОРІЄНТОВАНИХ МОДЕЛЕЙ ЕРГОТЕРАПІЇ

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка,  
Україна

Мета дослідження полягала у здійсненні по-
рівняльного аналізу моделей ерготерапії на при-
кладі моделей заняттєвої діяльності (PEOP), ка-
надської моделі заняттєвої діяльності (CMOP), та 
компетентної заняттєвої діяльності в навколиш-
ньому середовищі (COPE), а також подати корот-
кий історичний опис розвитку та становлення мо-
делей в ерготерапії.

Матеріали та методи. Основним методом 
дослідження є метод аналізу, який був використа-
ний для всебічного розгляду та опису історичного 
розвитку, порівняння і використання заняттєво-орі-
єнтованих моделей в ерготерапії.

Результати. Заняттєво-орієнтовані моделі 
ерготерапії не ототожнюються з певною групою 
клієнтів, дані моделі дотримуються загальної лінії 
мислення, і це зміцнює теорії, адже, вибір моделі, 
яка буде використовуватися для підтримки практи-
ки, в кінцевому підсумку, залежатиме від знань ер-
готерапевта. Розуміння цих моделей надасть ерго-
терапевту знання про те, щоб розглядати людину 
як особистість та орієнтувати його на клінічні мірку-
вання. Варто зазначити, що на даний момент дуже 
популярна практика, яка орієнтована насамперед 
на клієнта, вона є основою для взаємодії з людьми 
у всіх країнах. Під час ерготерапевтичної допомоги 
ерготерапевт повинен переходити від одного роз-
ділу до іншого, щоб забезпечити коригування та 
вдосконалення. Використання адаптації та ресур-
сів є засобом вимірювання успіху. Насправді успіх 
в ерготерапії розглядається як важливий елемент, 
адже, він підвищує самооцінку та мотивацію при-
ймати нові виклики. 

Висновки. Аналізовані нами моделі ерготерапії 
ґрунтуються на гуманістичних цінностях, вказуючи 
на те, що ерготерапія виділяє заняттєву активність 
як позитивну взаємодію людини та навколишнього 
середовища для впливу на загальне самопочуття. 
Всі три обговорювані моделі забезпечують чітку 
структуру процесу ерготерапії. Практична цінність 
дослідження у цій галузі полягає у виявленні та по-
ясненні можливостей для найефективнішого вико-
ристання заняттєво-орієнтованих моделей.

Ключові слова: ерготерапевт, заняттєва ді-
яльність, заняттєва активність, моделі ерготерапії, 
середовище.

Вступ. У міру того, як охорона здоров’я руха-
ється до розуміння важливості функції, участі та 
заняттєвої діяльності, ерготерапевтам буде корис-
но використовувати теорії, орієнтовані на заняттє-
ву активність для керівництва втручанням. Біль-
шість ерготерапевтів розуміють, що застосування 
моделей, орієнтованих на заняттєву активність, 
підтримує найкращі практики, але багато хто за-
звичай не використовують ці моделі. Перешкоди у 
застосуванні теорії включають недостатнє розумін-
ня моделей та обмежені стратегії їх вибору і засто-
сування для досягнення максимальної вигоди для 
клієнта. Тому необхідне порівняння заняттєво-орі-
єнтованих моделей, надання рекомендацій щодо 
вибору і поєднання цих моделей на практиці, та 
забезпечення систематичного підходу до інтегра-
ції моделей, орієнтованих на заняттєву активність, 
з системами відліку для менеджменту, оцінкою та 
втручанням.

Обраними моделями для порівняння є: модель 
заняттєвої діяльності (PEOP), канадська модель 
заняттєвої діяльності (CMOP), та компетентна за-
няттєва діяльність в навколишньому середовищі 
(COPE). Ці моделі були розроблені в однакових 
часових рамках і є репрезентативними щодо теорії 
ерготерапії трьох різних країн.

Мета дослідження – здійснити порівняльний 
аналіз моделей ерготерапії на прикладі моделей 
заняттєвої діяльності (PEOP), канадської моделі 
заняттєвої діяльності (CMOP), та компетентної за-
няттєвої діяльності в навколишньому середовищі 
(COPE).

Орієнтована на клієнта практика зараз є осно-
вою для взаємодії з людьми у багатьох країнах. 
Модель PEOP була обрана для представлення 
американської теорії, оскільки вона має чіткий ви-
клад і може застосовуватися до всіх вікових груп і 
не є специфічною для певної групи клієнтів. Дана 
модель чітко розбита на декілька елементів, і ко-
жен з них пояснюється окремо. 

Американські теоретики Крістенсен та Баум 
вперше опублікували обґрунтування моделі PEOP 
у 1991 році, а потім, переопублікували її у 1997 
році з деякими змінами та доповненнями. Кріс-
тенсен і Баум порівняли модель PEOP з модел-
лю «екологічних систем» Хоу і Бриггса та теорією 
самовизначення Децита і Райана і заявили, що ці  
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моделі мають деяку подібність. Модель PEOP 
також побудована на попередніх наукових дослі-
дженнях ерготерапії та реабілітації [1, 2]. Модель 
PEOP – це концептуальна основа, яку ерготера-
певти можуть використовувати для підтримки сво-
єї практики. Вона складається з трьох основних 
частин процесу: по-перше, це дозволяє врахову-
вати характеристики клієнта; по-друге, як вони під-
тримують оптимальні досягнення у своїй повсяк-
денній діяльності та, нарешті, свою мотивацію. 
Переконання полягає в тому, що ролі, діяльність 
та завдання повинні бути важливими для людини. 
Успішне досягнення особистих цілей та заняттєва 
діяльність формують особистість і дозволяють їй 
досягти почуття самоідентичності всередині себе 
та світу. Вважається також, що внутрішні фактори 
(психологічні, когнітивні, нейроповедінкові та фізі-
ологічні здібності) та зовнішні фактори, що впли-
вають на їхнє оточення (фізичне, культурне, соці-
альне та суспільство), є основою або дисфункції, 
або успіху заняттєвої діяльності. В моделі PEOP 
підхід до втручання зосереджений на вирішенні 
проблем. Процес такий:

– ідентифікація або скерування справи;
– скринінг і первинна оцінка;
– визначення потреб;
– план втручання;
– втручання і формувальна оцінка;
– підсумкове оцінювання;
– припинення лікування [1].
Під час ерготерапевтичної допомоги ерготе-

рапевт повинен переходити від одного розділу до 
іншого, щоб забезпечити коригування та вдоскона-
лення. Успіх розглядається як важливий елемент, 
оскільки, як вважають, він підвищує самооцінку та 
мотивацію приймати нові виклики. Використання 
адаптації та ресурсів є засобом вимірювання успі-
ху [3].

Як і у випадку з моделлю PEOP, CMOP можна 
обґрунтовувати подібним чином. Однак CMOP має 
власний інструмент оцінки. Ця модель була обра-
на для представлення канадської теорії завдяки 
унікальності її розвитку. Канадські ерготерапевти 
створили модель на початку 1980-х років на під-
тримку використання цього підходу і продовжили 
розробку моделі та її застосування в різних клініч-
них умовах. Як і PEOP, ця модель дає чіткий про-
цес застосування ерготерапії. Крім того, його дода-
ток можна використовувати для всіх вікових груп, а 
також для PEOP, незалежно від групи клієнтів [4].

CMOP є теоретичною, скерованою на про-
цес основою для ерготерапії як клієнтоорієнто-
ваної практики. Канадська асоціація ерготерапії 
(CAOT) та Департамент національного здоров’я 
та соціального забезпечення спільно розробили 
цю модель. Модель розроблена на основі керівних 

принципів канадського вимірювання заняттєвої ді-
яльності. Робоча група канадської асоціації ерго-
терапії з’ясувала, що вони впевнено взяли участь 
у створенні концептуального підґрунтя для практи-
ки. Раніше модель називалась «Модель заняттєвої 
діяльності», але в 1997 р. додали слово канадська 
до назви, із додаванням багатьох нових концепцій 
[4].

Модель визначає заняттєву діяльність як таку, 
що стосується самообслуговування, продуктив-
ності та дозвілля. Принципи цієї моделі полягають 
у тому, що для досягнення клієнтом оптимальних 
показників у повному обсязі існує тристороння 
взаємодія середовища, заняттєвої активності та 
людини, яку слід враховувати. Ключовою части-
ною моделі є інстинктивне відчуття себе і те, як 
терапевт може полегшити це для клієнта під час 
терапії. Модель описує метод втручання для тера-
пії із застосуванням канадської моделі заняттєвої 
діяльності як специфічного стандартизованого ін-
струменту оцінки. У цій моделі для ерготерапії ви-
користовується процес з семи етапів:

1. Виявлення проблем та встановлення прі-
оритетів.

2. Визначення теорії та необхідних підходів.
3. Точне визначення заняттєвої діяльності та 

чинників оточуючого середовища.
4. Оцінка сильних сторін та можливостей клі-

єнта.
5. Розробка орієнтованих на клієнта цілей і 

процесу їх досягнення.
6. Використання заняття для виконання об-

раних цілей.
7. Дотримання процесу заняттєвого оціню-

вання [4, 5].
Канадська модель заняттєвої діяльності – це 

інструмент оцінки, орієнтований на клієнта, який 
працює як напівструктуроване інтерв’ю, де клієнт 
визначає проблеми у сфері заняттєвої діяльності. 
Визначені сфери ефективності оцінюються як за 
результатами діяльності, так і за задоволеністю, і 
пріоритети ставляться щодо важливості діяльності 
для клієнта. Інструмент також дозволяє оцінювати 
результати. Незважаючи на те, що це інструмент, 
характерний для моделі, інші інструменти можуть 
бути використані поряд, коли це потрібно, якщо 
вони дотримуються підходу, орієнтованого на клі-
єнта.

COPE є остаточною моделлю, яку потрібно по-
яснити, і вона обрана як репрезентативна для бри-
танського підходу у вищезгаданій «сім’ї РЕОР». Це 
найновіша з трьох моделей, проте вона дотриму-
ється подібної концепції, як і дві інші. Розмарі Ха-
гедорн використала цю модель, щоб проілюстру-
вати основні процеси та підходи ерготерапії. Хоча 
ця модель не широко обговорюється, вона була 
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обрана, щоб продемонструвати теоретичну схо-
жість цього часу в ерготерапії в іншій країні [5, 6].

Розмарі Хагедорн розробляла модель COPE 
протягом 1995-2000 років, заявляючи, що вплив 
отримала робота, що проводиться американ-
ськими теоретиками щодо заняттєвої діяльнос-
ті. COPE – це модель, яка застосовує теорію до 
процесу ерготерапії. Розмарі описує свою модель 
як «орієнтовану на людину», оскільки клієнт, а та-
кож терапевти повинні брати участь у визначенні 
сфер, що потребують втручання.

Модель окреслює виконання заняттєвої ак-
тивності у вигляді ієрархії рівнів: організаційного, 
ефективного та розвиваючого. Розмарі Хагедорн 
також стверджує, що компетентна, адаптивна за-
няттєва діяльність залежить від відповідності між 
вимогами до діяльності, породженими завданням, 
і оточенням та здатністю людини реагувати на це. 
Тільки після виявлення проблем та процесу змін, 
цілі та потреби можуть бути конкретизовані [5, 7].

Наступним етапом процесу COPE є вибір тео-
ретичних підходів. Переконання полягають в тому, 
що діяльність та виконання завдань вимагають від 
людини адаптації, реакції та навчання. Розмарі Ха-
гедорн стверджує, що основними процесами втру-
чання є: терапевтичне використання себе, оцінка 
потенціалу та потреб індивідуальних здібностей, 
аналіз та адаптація середовища. Модель COPE 
використовує «трикутник спілкування», щоб скеру-
вати терапевта в процес терапії. Трикутник спілку-
вання складається з трьох областей, які є части-
ною компетентної діяльності: людина, рід занять 
та середовище. Терапевт знаходиться у центрі 
трикутника.

Усі три моделі, що обговорюються, дотри-
муються орієнтованого на клієнта підходу. Однак 
модель PEOP може бути застосована в рамках 
підходу, орієнтованого на сім’ю («сім’я» може бути 
замінена на «клієнт»), коли клієнт «нездатний са-
мостійно приймати рішення». Модель COPE є 
найбільш гнучкою у впровадженні, оскільки її фо-
кус може змінитися від відносно директивного до 
повністю орієнтованого на клієнта, відповідно до 
ситуації та у відповідь на прогрес клієнтів [2, 5, 8].

Моделі можуть застосовуватися до всіх груп 
клієнтів, однак у випадку, коли у клієнта є недо-
ліки, що перешкоджають самостійному прийнят-
тю рішень, застосування PEOP та CMOP є більш 
складним через орієнтованість на клієнта у підході. 
CMOP – це єдиний стандартизований інструмент 
оцінки для конкретної моделі, що обговорювались. 
PEOP підтримує використання як нестандартних, 
так і стандартизованих оцінок, які орієнтовані на 
клієнта та відповідних груп клієнтів. COPE дотри-
мується подібної філософії, згідно з якою будь-
який орієнтований на клієнта, добре перевірений 

інструмент може бути використаний для початку, 
а подальша оцінка може бути зроблена на основі 
обраної системи оцінювання [3].

CMOP забезпечує чіткий процес для орієнто-
ваного на клієнта підходу до терапевтичного втру-
чання. Такий процес забезпечує людині централь-
не місце в соціально-екологічному контексті, а не 
розташування поза середовищем. На відміну від 
інших двох обговорюваних моделей, ця модель 
була розроблена національною асоціацією ерготе-
рапії, а не базується виключно на роботі однієї або 
двох осіб. Розмарі Хагедорн описує цю модель, 
що вона є чіткою як у викладі, так і в застосуван-
ні. Ця модель із вибраних трьох мала найбільше 
досліджень та оцінок. Як зазначалося раніше, ця 
модель також відрізняється тим, що має власний 
інструмент оцінки. Модель CMOP була добре ви-
вчена і має велику кількість доступної інформації 

Чарльз Крістіансен і Керолін Баум стверджу-
вали, що їхня модель PEOP базується на загаль-
ноприйнятій інформації та дослідженнях, однак 
модель, поки що, не пройшла належного великого 
тестування. Модель PEOP дає основу для оцінки 
поведінки людей, яка поєднує знання про вади, що 
перешкоджають роботі, середовище, що підтримує 
ефективність, та індивідуальні потреби, уподобан-
ня, стилі та цілі. Обмеження, яке було виявлено, 
– це процес заняттєвої терапії, який супроводжує 
модель заняттєвої діяльності. Особисте оточення, 
здається цілком лінійним у своєму фокусі. У цьому 
сенсі він не має гнучкості підходу, виявленої в мо-
делі COPE [7].

Розмарі Хагедорн описала модель COPE як 
відображення британської ідеї та практики. Ця 
модель не використовувалася широко, і автор за-
значає, що причиною цього є те, що модель є від-
носно нова. Також ця модель не оцінювалась та не 
досліджувалась самостійно. Однак вона має най-
більш гнучкий підхід порівняно з іншими, які вже 
обговорювались (CMOP та PEOP). Розмарі також 
заявляє, що модель базується на перевірених і 
прийнятих гіпотезах і припущеннях [7].

Моделі PEOP, CMOP та COPE мають поді-
бність між собою, часто для пояснення подібної 
ідеї використовуються лише різні терміни. Всі мо-
делі зосереджуються на орієнтованій на клієнта 
практиці, коли клієнт активно взаємодіє з терапев-
том для виявлення областей дисфункції та проце-
су і шляху вирішення проблем. Цей процес розши-
рює можливості клієнта і, отже, дає більше шансів 
на успіх у процесі терапії. Подібність у концепції 
між моделями дозволяє забезпечити більшу солі-
дарність в теорії ерготерапії та посилює обґрунто-
ваність концепції.

Процес ерготерапії визначений у всіх трьох 
моделях. Прихід клієнта передбачає збір даних, 
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виявлення проблеми, розробку плану дій з набо-
ром цілей, що мають значення для клієнта та за-
лучення його, а також оцінку як досягаються ре-
зультати, визначені в процесі. У кожної моделі свій 
підхід до цього процесу. PEOP застосовує лінійний 
підхід, тоді як CMOP вважає клієнта центральним, 
а ерготерапевт працює поряд.

Модель COPE ставить терапевта головним у 
процесі втручання. Однак усі моделі націлені на 
терапію, щоб забезпечити оптимальні заняттєві 
показники здоров’я та добробуту. Усі моделі вва-
жають, що при роботі з клієнтом врахування як 
особистих факторів (нейро-поведінкових, когнітив-
них, фізіологічних, психологічних та емоційних) та 
факторів зовнішнього середовища (фізичних, со-
ціальних, культурних) є необхідним, оскільки вони 
відіграють центральну роль у заняттєвій діяльнос-
ті. Моделі розглядають кожного нового клієнта як 
особистість, а заняттєва активність має певне зна-
чення з точки зору потреб цієї людини.

Висновки. Всі три обговорювані моделі забез-
печують чітку структуру процесу ерготерапії. Розу-
міння цих моделей надасть ерготерапевту знання 
про те, щоб розглядати людину як особистість та 

орієнтувати його на клінічні міркування. Моделі 
не ототожнюються з певною групою клієнтів, од-
нак CMOP підходить для ситуації, коли потрібен 
клієнтоорієнтований підхід. Модель COPE із гнуч-
ким підходом підтримуватиме міркування терапев-
та в ситуаціях, коли клієнти не в змозі вирішити 
проблему або терапевт вимагає більшої дирек-
тивності. Усі моделі дотримуються загальної лінії 
мислення, і це зміцнює теорії. Вибір моделі, яка 
буде використовуватися для підтримки практики, в 
кінцевому підсумку залежатиме від знань ерготе-
рапевта. Всі ці моделі ерготерапії ґрунтуються на 
гуманістичних цінностях і ерготерапія виділяє за-
няттєву активність як позитивну взаємодію людини 
та навколишнього середовища для впливу на за-
гальне самопочуття.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у більш детальному вивченні та практично-
му використанні моделей ерготерапії на прикладі 
моделей заняттєвої діяльності (PEOP), канадської 
моделі заняттєвої діяльності (CMOP), та компе-
тентної заняттєвої діяльності в навколишньому 
середовищі (COPE).
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ИсТОРИЧЕсКОЕ РАЗВИТИЕ, сРАВНЕНИЕ 
И ИсПОЛЬЗОВАНИЕ МОДЕЛЕЙ ЭРГОТЕРАПИИ
Иваникив Н. Н., Грибок Н. Н.
Резюме. Цель исследования заключается в осуществлении сравнительного анализа моделей эр-

готерапии на примере моделей оккупационной деятельности (PEOP), канадской модели оккупационной 
деятельности (CMOP) и компетентной оккупационной деятельности в окружающей среде (COPE), а 
также подать краткое историческое описание развития и становления моделей в эрготерапии.
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Материалы и методы. Основным методом исследования является метод анализа, который был 
использован для всестороннего рассмотрения и описания исторического развития, сравнения и ис-
пользования оккупационных моделей в эрготерапии.

Результаты. Модели эрготерапии не отождествляются с определенной группой клиентов, данные 
модели придерживаются общей линии мышления, и это укрепляет теории, ведь выбор модели, которая 
будет использоваться для поддержки практики, в конечном итоге, будет зависеть от знаний эрготера-
певта. Понимание этих моделей предоставит эрготерапевту знания о том, чтобы рассматривать чело-
века как личность и ориентировать его на клинические соображения. Стоит отметить, что на данный 
момент очень популярна практика, ориентированная прежде всего на клиента, она является основой 
для взаимодействия с людьми во всех странах. Во время эрготерапевтической помощи эрготерапевт 
должен переходить от одного раздела к другому, чтобы обеспечить корректировки и совершенство-
вания. Использование адаптации и ресурсов является средством измерения успеха. На самом деле 
успех в эрготерапии рассматривается как важный элемент, ведь он повышает самооценку и мотивацию 
принимать новые вызовы.

Выводы. Рассматриваемые нами модели эрготерапии основываются на гуманистических ценно-
стях указывая на то, что эрготерапия выделяет занятия как позитивное взаимодействие человека и 
окружающей среды для воздействия на общее самочувствие. Все три обсуждаемые модели обеспечи-
вают четкую структуру процесса эрготерапии. Практическая ценность исследования в этой области за-
ключается в выявлении и объяснении возможностей для эффективного использования оккупационных 
моделей.

Ключевые слова: эрготерапевт, оккупационная деятельность, оккупационная активность, модели 
эрготерапии, среда.

UDC: 615.851.3(091)
Historical Development, Comparing 
and Using Activity-Oriented Models of Occupational Therapy
Ivanikiv N. M., Hrybok N. M.
Abstract. The purpose of the study is to make a comparative analysis of occupational therapy mod-

els based on Person-Environment-Occupation-Performance Model, Canadian Model of Occupational Perfor-
mance, and competent environmental activities (Care of People with dementia in their Environments), as well 
as to provide a brief historical review of the development and formation of models in occupational therapy.

Materials and methods. The main research method is the method of analysis, which is used to compre-
hensively consider and describe the historical development, comparison and using activity-oriented models in 
occupational therapy. 

Results and discussion. Selecting more effective activity-oriented models requires comparing occupation 
models, making recommendations for selecting and combining these models in practice, and providing a 
systematic approach to integrating occupational engagement models with reference systems for guidance, 
evaluation, and intervention.

All models follow a common line of thinking, and this reinforces theories. The choice of model to be used 
to support the practice will ultimately depend on the therapist’s knowledge. Understanding these models will 
provide the therapist with the knowledge to view the individual as a person and to guide the therapist to clinical 
considerations. Models are not identified with a specific group of customers, but Canadian Model of Occupa-
tional Performance is suitable for situations where a client-oriented approach is required. The Care of People 
with dementia in their Environments model with a flexible approach will support the therapist’s reasoning in 
situations where clients are unable to solve the problem or the therapist requires more guidance. It is worth 
noting that at the moment, a very popular practice, which is focused primarily on the client, is the basis for 
interaction with people in all countries. During occupational therapy, the therapist should move smoothly from 
one section to another to provide adjustment and improvement. In fact, success in occupational therapy is 
seen as an important element, because it is believed that it increases self-esteem and motivation to accept 
new challenges.

Conclusion. The analysed models of occupational therapy are based on humanistic values, indicating 
that occupational therapy distinguishes classes as a positive interaction between man and the environment 
to influence the general well-being. All three discussed models provide a clear structure of the occupational 
therapy process. The practical value of the research in this area is to identify and explain opportunities for the 
most effective use of occupation-focused models.

Keywords: occupational therapist, occupational performance, occupational activity, occupational therapy 
models, environment.
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Kyrychenko M. P., Shenger S. V., Goncharova A. V., Dunaeva O. V.

On the Issue of Functional Vestibular Disorders and Methods  
of Their Correction in Foreign Students

Kharkiv National Medical University, Ukraine

Vestibular stimulations influence the somatic-
vegetative functions of the organism, including the 
muscular system. The prevalence of a sedentary 
lifestyle among students and, especially foreign stu-
dents, in combination with a prolonged fixed position 
of the head, promotes to the development of function-
al-vestibular disorders. This affects both the academic 
progress and health state of these students. 

The purpose of the work was to study the influ-
ence of vestibular disorders of the motor and visual 
analyzers, with the following correction of these dis-
orders by using relax gymnastics with yoga elements. 

Materials and methods. The study was carried 
out during 4 months, and included 52 students from 
India, studying at the 2nd year of Kharkiv National 
Medical University. A block of anamnestic and diag-
nostic-instrumental research methods was used. 

Results and discussion. As a result of the obser-
vations, it was found that the initial level of body physi-
cal development and the degree of an adequacy of 
the mode of mental work and rest to the nature of the 
educational process play a large role in the degree 
of occurrence of vestibular reactions. Particular atten-
tion was paid to the assessment of vestibular stability, 
which was reduced in 21 out of 52 students, which 
was noted on the basis of the presence of 2 or more 
parameters defined during the study. These students 
were included in the experimental group (12 people) 
and the control group (9 people). All these students 
had either a reduced level of physical development 
or various deviations in the level of body physical de-
velopment. For the students of experimental group 
three-months cycle of relax-training gymnastics with 
yoga elements was proposed. For all students, vestib-
ular irritations reduced the accuracy of the performed 
movements, but for students with a reduced level of 
physical development, these indicators were worse 
and more stable. As a result, the students of the ex-
perimental group demonstrated positive dynamics of 
the correction for vestibular adaptation to the studying 
process in comparison with the students of the control 
group that did not demonstrate the same results. 

Conclusion. The results of the investigation which 
was carried out allow to formulate the following con-
clusions: 1) Vestibular reactions depend on the initial 
level of physical development of students and the na-
ture of the educational process; 2) Regular stimula-
tions of the vestibular apparatus on the background of 

relaxation and training exercises with yoga elements 
contribute to an increase in the motor functions of the 
body; 3) Vestibular irritations cause more frequent 
and expressed somatic reactions in comparison with 
vegetative ones.

Keywords: analyzers, foreign students, vestibu-
lar disorders, corrective gymnastics, yoga.

Research relation to the programs, plans, 
and department themes. The work is a fragment 
of research «Autonomic regulation in students in 
the process of adaptation to social, temporal and 
natural factors», the number of state registration is 
0118U000947.

Introduction. The functional interdependence of 
physiological processes in the system of analyzers 
is constantly formed and develops depending on the 
physical activity of a person in the specific conditions 
of his state [1-4]. 

Particular interest is the nature of vestibular 
changes against the background of properly per-
formed muscle work. Vestibular irritations affect the 
somatic-vegetative functions of the body, including 
the muscular system. Disturbances of the correct pe-
riodicity of static and dynamic loads can negatively 
affect the functioning of the vestibular apparatus [5].

The prevalence of a sedentary lifestyle adversely 
affects all body functions. This is especially true for 
students. Long time being in a sitting position dam-
age the motor system and causes the development of 
chronic muscle overstraining [6, 7].

Another problem is connected with the wrong po-
sition of the head. The head tilted forward (reading, 
writing, typing) causes not only functional changes in 
the locomotor system, but also in the vestibular ap-
paratus. Being relatively heavy (it weighs from 4.5  
to 6.5 kg), the head is not located directly above the 
shoulders during long fixed position. The center of 
gravity of the human body is displaced and, therefore 
the correct balance is disturbed. Taking into consid-
eration that a modern student is in a sitting position 
on average 10-12 hours it can be assumed that this 
situation adversely affects the work of the vestibular 
apparatus.

In the young people living a moment lifestyle and 
those who alternate the static overstraining with the 
dynamic muscle loading, such phenomena, as a rule, 
are not observed.
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Foreign students represent a completely differ-
ent category of students. Being very far from home, in 
unusual conditions for themselves (social, domestic, 
etc.), they cannot, and often do not want to pay at-
tention to functional disorders associated with chron-
ic muscle overstraining. Inactive, without initiative, 
spending most of the time in different passive states, 
having poor posture, weak musculature, reduced 
chest sizes, having a wide range of body weight from 
overweight to underweight, they are forced to partici-
pate in studying process trying to fulfill all demands of 
the curriculum, forming at the same time pre-patho-
logical, and then pathological conditions [8].

The purpose of the work was to study the ves-
tibular stimuli influence on the functional state of the 
motor and visual analyzers and correction of the re-
vealed disorders by the method of relaxation gymnas-
tics with yoga elements.

Materials and methods of research. During 
the 4-month observation, 52 students (3 groups) from 
India were examined. In the conditions of the De-
partment of Physiology of Kharkiv National Medical 
University the students’ anamnestic data were col-
lected and their level of physical development was 
determined using anthropometric data and fulfilling 
functional tests. All these students studied at the 2nd 
course and their age was in the range from 19 years 
old to 22 years old. Living conditions were satisfac-
tory, the nature of the food and feeding regimen was 
irregular, night sleep was less than 8 hours, seden-
tary work took on average 10-12 hours. In anamnesis 
the chronic diseases were absent. 62% of the inves-
tigated students demonstrated decreasing of physi-
cal development level, including various disorders of 
posture, the predominance of a conical and flattened 
form of the chest, decreasing of respiratory excursion 
of the lungs, decreased vital lung capacity and func-
tional respiratory tests (breath holding after inhalation 
and exhalation). 17 students had local variations of 
deformation of the spinal column. In addition, auscul-
tation of the lungs and heart was carried out. Blood 
pressure and pulse properties were determined at 
the state of rest and during and after physical loading 
(physical exercises). Twice a day body temperature 
was measured. No gross deviations from the average 
norm were noted. The investigated students were 
consulted by a general practitioner.

The state of the vestibular analyzer was tested 
on the basis of autonomic and somatic reactions that 
occur when rotating on a Barany chair with head 
down at a speed of 1 revolution for 2 seconds. The 
participants of the study underwent 3 times examina-
tion: at rest before rotation, immediately after rota-
tion and 3 minutes after stopping rotation. During the 
study the indexes of the cardiovascular system on the 
basis of blood pressure and pulse were investigated. 

We evaluated vestibular stability in our conditions ac-
cording to:

1. Subjective indicators (absence of complaints, 
dizziness, nausea, tinnitus aurium, sensation 
of heat, lack of air); 

2. Imbalance (stability in the Romberg position, 
finger-nasal test), 

3. Gait disturbance along in a straight line; 
4. Violation of handwriting. The field of vision 

was determined by the outer, inner, upper 
and lower meridians using the Foster perim-
eter. 

All experiments were conducted in accordance 
with the Council of Europe Convention “On the Pro-
tection of Human Rights and Dignity of the Human 
Being with regard to the Application of Biology and 
Medicine Application of Biological and Medicine 
Achievements (ETS No. 164)” dated 04.04.1997, and 
the Helsinki Declaration of the World Medical Asso-
ciation (2008).

Results. As a result of the observations, it was 
found that the initial level of body physical develop-
ment and the degree of an adequacy of the mode of 
mental work and rest to the nature of the educational 
process play a large role in the degree of occurrence 
of vestibular reactions.

The estimation of vestibular stability showed that 
21 from 52 students had a decrease (deterioration) of 
the stability of the vestibular apparatus, noted on the 
basis of the presence of 2 or more defined param-
eters. All these students had either a reduced level 
of physical development or various deviations in the 
level of body physical development. For all students, 
vestibular irritations reduced the accuracy of the per-
formed movements, but for students with a reduced 
level of physical development, these indicators were 
worse and more stable.

After rotation in the investigated contingent there 
were no significant changes. Based on the study, a 
group of 19 people (11 males and 8 females) with re-
duced (functionally insufficient) vestibular resistance 
was determined. They were offered the 3-month cycle 
of corrective relaxation-training gymnastics with ele-
ments of yoga [9]. The gymnastics was held 2 times a 
day (in the morning before classes and in the evening 
after classes) lasting 20-25 minutes with obligatory 
exercises (asanas) for the head and neck.

The main emphasis was placed on such asanas 
as:

1. Rotational head movements in a standing 
position.

2. The balancing on the right (left) leg. Asana 
“Ballerina”.

3. The pose of the triangle in a standing posi-
tion.

4. Asana “The rack over” – the full tilt of the 
body forward
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5. Asana “The Dog”
6. Asana “The Camel”
7. Asana “The Cat”
8. Asana “The Pigeon” and “The Pigeon drink-

ing water”
9. Balance with arms and legs
10. Asana “The Screw”
11. Purna sarpasana
12. Asana “The Bow”
13. Asana “The Swan”
14. Asana “The Plow”
15. Asana “The Wheel”
The choice of asanas was carried out with taking 

into consideration the level of body physical devel-
opment of students, individually. It was recommend-
ed that the first week (preparatory) was carried out 
with a limited number of asanas, with slow tempo, in-
complete range of motion in the joints, low intensity, 
prolonged relaxation between asanas, the minimum 
dosage (number of repetitions). With good tolerance 
of the students doing this additional (special) physical 
activity, which was integrated into their daily lives, the 
exercises became more complicated. All these exer-
cises were recommended to fulfill without feeling any 
discomfort.

Students drew attention to such details as en-
tering into the asana, being in it and going out of it. 
All students were instructed on the mode, conditions 
and technique of the exercises. 7 students refused 
this correction. They composed the control group (6 
males and 1 female). The remaining 12 students (6 
males and 6 females) composed the experimental 
group. After 3 months, these two groups went through 
the investigation phase again with all the elements of 
the examination. The received results showed that 8 
students (66.7%) demonstrated significant improve-
ment in vestibular stability. At the same time, they also 
noted a tendency to improvement of general physical 
indicators of their individual development. 4 students 
(33.3%) – 3 males and one female did not give pos-
itive dynamics of their states. We explained it as not 
observing the general movement regime during the 
day and focusing their correction only on the tech-
nique of performing exercises. It was clearly insuffi-
cient during many hours of mental loading and work. 
After 4 weeks, an additional examination of the stu-
dents of both groups was conducted. The complete 
and stable relief of vestibular incompetence was ob-
served already in 11 students (92.1%). One student, 
had the decreasing of the negative effects significant-
ly, but yet they were noted in a mild form. When inter-
viewing the students of the experimental group, the 
positive dynamics of their integration into the educa-
tional process was established. It was reflected in the 
quality of students’ studying at the university.

The students of the control group did not give 
positive dynamics of vestibular adaptation to the edu-

cational to the educational process during the exam-
ination. Their functional incompetence of the vestibu-
lar apparatus remained the same. The irritation of the 
vestibular apparatus in all the students of the experi-
mental group showed a decreasing of blood pressure 
reactions. In the students of the control group, the sys-
tolic pressure fluctuation range compared to the initial 
data was 2.31 + -0.21 mm Hg. Diastolic pressure did 
not change significantly. Heart rate did not demon-
strate the reliable patterns of the reactions to vestib-
ular irritations, with the exception of female students 
in the control group where there was an increase of 
heart rate by 4.98 + - 0.21 beats per 1 minute.

Discussion. Various functional disorders of stu-
dents’ health state suggest an active search for dif-
ferent methods of prevention and correction of these 
disorders [10, 11]. In the pathogenesis of these condi-
tions, psycho-vegetative influences are clearly traced. 
They negatively affect the locomotor functions, and 
through them the adaptive capabilities of various ana-
lyzers, including the vestibular one. During the educa-
tional process (classroom and at home), an increase 
of the contribution of the sympathetic nervous system 
to the general spectrum of the neuro-humoral reaction 
often leads to an imbalance of various departments 
of the higher nervous system in comparison with the 
initial (pre-educational) level. In this regard the indi-
vidual harmonizing methods for correcting such dis-
turbances should be used and this fact predetermined 
our choice [10].

Skeletal muscles are able, with appropriate acti-
vation, to show considerable strength and power for 
a rather long time. However, with repetitive monoto-
nous reproduction of the same muscle tension, a pro-
gressively developing decrease of working capacity 
inevitably arises, including mental work. In its simplest 
form, it is defined as neuromuscular fatigue. 

In order to partially compensate for such a con-
dition and the possible extension of performing work 
(especially sedentary), the entire system of analyzers, 
including the vestibular one, is stressed. But since the 
work is long, lasting for many hours, at some stage 
without organic damage, dysfunctional phenomena 
occur which when sitting at work are unspectacular 
and asymptomatic. But they can accumulate and in-
tensify. To a certain extent, the temporal parameters 
of muscle contraction and muscle relaxation also can 
contribute to this. The individual differences of these 
phenomena are certainly obvious: the initial level of 
physical development, gender, age, health status, 
body composition, the role of genetic factors, as well 
as weather, climate and geographical conditions. 
Nowadays, the search for an averaged low-cost and 
economically profitable way to normalize the somat-
ic-vegetative functions of students is still actual. 

Conclusion
1. The range of vestibular reactions depends on 

the initial level of physical development and 
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the degree of adequacy of regimen for men-
tal work and rest to the nature of the educa-
tional process.

2. Regular irritations of the vestibular appara-
tus on the background of a systematic relax-
ation-training gymnastics with elements of 
yoga contribute to an increase in the motor 
functions of the body in students with a static 
motor stereotype.

3. Vestibular irritations cause more frequent 
and expressed somatic reactions in compari-
son with vegetative ones.

Perspectives for further research. As an alter-
native to this phenomenon, especially among foreign 
students, a controlled cycle of correction and preven-
tion of functional disorders of the vestibular apparatus 
in the form of relaxation-training gymnastics with ele-
ments of hatha yoga could be performed.
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УДК 616.28-008.5-085.851.8-057.875-054.6
К ВОПРОсУ О ФУНКЦИОНАЛЬНО-ВЕсТИБУЛЯРНЫХ РАссТРОЙсТВАХ 
И МЕТОДЫ ИХ КОРРЕКЦИИ У ИНОсТРАННЫХ сТУДЕНТОВ
Кириченко М. П., Шенгер С. В., 
Гончарова А. В., Дунаева О. В.
Резюме. Вестибулярные раздражения влияют на соматовегетативные функции организма, вклю-

чая мышечную систему. Превалирование сидячего образа жизни у учащейся молодежи и, особенно 
иностранных студентов, в комбинации с длительным фиксированным положением головы способству-
ет развитию функционально-вестибулярных расстройств. Это сказывается, как на успеваемости этих 
студентов, так и на здоровье. 

Целью настоящего исследования являлось изучение влияния вестибулярных расстройств двига-
тельного и зрительного анализаторов, с последующей коррекцией этих нарушений методом релаксаци-
онной гимнастики с элементами йоги.
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Объект и методы. Исследование проводилось в течение 4-х месяцев, в которое было включено 
52 студента из Индии, обучающихся на 2 курсе ХНМУ. Использован блок анамнестических и диагности-
чески-инструментальных методов исследования. 

Результаты. Особое внимание уделялось оценке вестибулярной устойчивости, которое у 21 сту-
дента была снижена. Эти студенты вошли в экспериментальную группу (12 человек) и контрольную 
группу (9 человек). Экспериментальной группе был предложен трёхмесячный цикл коррегирующей ре-
лаксационно-тренирующей гимнастики с элементами йоги. Как результат, студенты экспериментальной 
группы продемонстрировали позитивную динамику коррекции вестибулярной адаптации к учебному 
процессу, чего не отмечалось у студентов контрольной группы. 

Выводы. Результаты исследования позволили сделать следующие выводы: Вестибулярные реак-
ции зависимы от исходного уровня физического развития и характера учебного процесса. Регулярные 
раздражения вестибулярного аппарата на фоне проводимой релаксационно-тренирующей гимнастики 
с элементами йоги способствуют повышению моторных функций организма. Вестибулярные раздра-
жения вызывают более частые и выраженные соматические реакции по сравнению с вегетативными.

Ключевые слова: анализаторы, иностранные студенты, вестибулярные расстройства, коррегиру-
ющая гимнастика, йога.

УДК 616.28-008.5-085.851.8-057.875-054.6
ДО ПИТАННЯ ПРО ФУНКЦІОНАЛЬНО-ВЕсТИБУЛЯРНІ РОЗЛАДИ 
ТА МЕТОДИ ЇХ КОРЕКЦІЇ У ІНОЗЕМНИХ сТУДЕНТІВ
Кириченко М. П., Шенгер С. В., 
Гончарова А. В., Дунаєва О. В.
Резюме. Вестибулярні подразнення впливають на сомато-вегетативні функції організму, включаю-

чи м’язову систему. Превалювання сидячого способу життя в учнівської молоді та, особливо у іноземних 
студентів, в комбінації з тривалим фіксованим положенням голови сприяє розвитку функціонально- вес-
тибулярних розладів. Це позначається, як на успішності цих студентів, так і на стані їх здоров’я. 

Метою цього дослідження було вивчення впливу вестибулярних розладів рухового і зорового ана-
лізаторів, з подальшим коригуванням цих порушень методом релаксаційної гімнастики з елементами 
йоги.

Об’єкт та методи. Дослідження проводилося протягом 4-х місяців, в яке було включено 52 сту-
дента з Індії, які навчаються на 2 курсі ХНМУ. Був використаний блок анамнестичних та діагностично-
інструментальних методів дослідження. Особлива увага приділялася оцінці вестибулярної стійкості, яке 
у 21 студента була знижена. Ці студенти увійшли в експериментальну групу (12 осіб) і контрольну групу 
(9 осіб). Експериментальній групі був запропонований тримісячний цикл корегуючої релаксаційно-тре-
нуючої гімнастики з елементами йоги. 

Результати. Як результат, студенти експериментальної групи продемонстрували позитивну дина-
міку корекції вестибулярної адаптації до навчального процесу, чого не відзначалося у студентів контр-
ольної групи. 

Висновки. Результати дослідження дозволили зробити наступні висновки: Вестибулярні реакції за-
лежні від вихідного рівня фізичного розвитку та характеру навчального процесу. Регулярні подразнення 
вестибулярного апарату на тлі проведеної релаксаційно-тренуючої гімнастики з елементами йоги спри-
яють підвищенню моторних функцій організму. Вестибулярні подразнення викликають частіші і виражені 
соматичні реакції в порівнянні з вегетативними.

Ключові слова: аналізатори, іноземні студенти, вестибулярні розлади, корегуюча гімнастика, йога.
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ФІЗИЧНА ТЕРАПІЯ ТА ЛЕГЕНЕВА РЕАБІЛІТАЦІЯ  
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ COVID-19

1 Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, Україна
2 Буковинський державний медичний університет, Чернівці, Україна

Світова пандемія нової коронавірусної хво-
роби COVID-19 триває вже другий рік поспіль, не 
зважаючи на приголомшливі успіхи у розробці та 
впровадженні вакцинації для попередження цього 
захворювання. Захворюваність зростає в усьому 
світі, вражаючи людей різних вікових груп. Однією 
із важливих проблем залишається неможливість 
передбачити важкий перебіг захворювання, розви-
ток ускладнень або так званого «лонг-ковіду». 

У хворих на COVID-19 переважає ураження 
дихальної та серцево-судинної системи, що про-
являється прогресуванням задишки, зниження са-
турації крові киснем і дихальної недостатності та 
вимагає застосування інтенсивних методів респі-
раторної підтримки, переважно у пацієнтів із супут-
німи захворюваннями, такими як цукровий діабет, 
ожиріння, ішемічна хвороба серця, рак, та хроніч-
не обструктивне захворювання легень.

Особи, що одужали від COVID-19, у яких спо-
стерігалося значне ураження легенів та дихальних 
шляхів, тривалий час страждають від респіратор-
них ускладнень внаслідок масивного фіброзуван-
ня легеневої тканини, розвитку рестриктивних рес-
піраторних порушень, що істотно погіршує якість 
життя таких пацієнтів.

Мета. У роботі обговорюється доцільність та 
ефективність легеневої реабілітації та її рекомен-
дованих стратегій у пацієнтів з COVID-19, базую-
чись на даних сучасної літератури.

Результати. Основою науково обґрунтовано-
го процесу реабілітації є оцінка функціонування на 
основі Міжнародної класифікації функціонування, 
обмежень життєдіяльності та здоров’я. Реабілі-
таційний процес базується на стратегії реабілі-
таційного циклу, який складається з послідовних 
етапів: оцінювання, призначення, втручання, оцін-
ка якості. Реабілітація проводиться мультидисци-
плінарною командою; починається з проведення 
спеціалізованого реабілітаційного обстеження, 
визначення наявності або ризику виникнення об-
меження функціонування, кількісної їх оцінки та 
створення індивідуального реабілітаційного плану.

Надзвичайно важливим є постійний моніто-
ринг дихальних та гемодинамічних показників 
пацієнтів перед, під час та після сеансу фізичної 
терапії для забезпечення безпеки пацієнтів та 
оцінювання навантаження на кардіореспіраторну 

систему для оптимізації індивідуального плану та 
програми реабілітації.

Висновки. З урахуванням етапності застосу-
вання засобів фізичної терапії та легеневої реабі-
літації в залежності від ступеня важкості COVID-19, 
наявних ускладнень та коморбідної патології, про-
понується максимально індивідуальний синдром-
но-патогенетичний підхід, який реалізує макси-
мальну ефективність кожної реабілітаційної мето-
дики в залежності від наявного у пацієнта набору 
патологічних змін, рівня тренованості та толерант-
ності до фізичного навантаження.

Ключові слова: COVID-19, фізична терапія, 
легенева реабілітація.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР «Теоретичне, методологічне та практичне об-
ґрунтування комплексної реабілітації та ефективні 
методи контролю за станом здоров’я осіб з орга-
нічними та функціональними порушеннями» № 
держ. реєстрації 0118U004148.

Вступ. Нова пандемія коронавірусу-2019 
(COVID-19) виникла в китайському місті Ухань на-
прикінці грудня 2019 року та швидко поширилася 
на понад 200 країн світу. В даний час зареєстро-
вано більше 220 мільйонів випадків захворювання 
з більше ніж 4,5 мільйонами летальних випадків. 

Основною проблемою при COVID-19 є ура-
ження дихальної та серцево-судинної системи, що 
призводить до прогресування задишки, зниження 
сатурації крові киснем і дихальної недостатності та 
вимагає застосування інтенсивних методів оксиге-
нотерапії, переважно у пацієнтів із супутніми за-
хворюваннями, такими як цукровий діабет, ожирін-
ня, ішемічна хвороба серця, рак, післяопераційне 
лікування, та хронічне обструктивне захворювання 
легень (ХОЗЛ) [1, 2].

 Пацієнти на інвазивній та неінвазивній респі-
раторній підтримці також можуть мати ускладнену 
вентилятор-асоційовану пневмонію, гострий респі-
раторний дистрес-синдром, набряк легенів та ате-
лектаз, легеневу емболію з правобічною серцевою 
недостатністю. Ці ускладнення можуть призвести 
до тривалого перебування у відділеннях інтенсив-
ної терапії, подовження тривалості респіраторної 
підтримки та більш високого рівня летальності. 
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Пацієнти, які перебувають у відділенні інтенсивної 
терапії, також піддаються ризику розвитку синдро-
му наслідків інтенсивної терапії (post-intensive care 
syndromes (PICS)), який визначається як «фізичні, 
когнітивні та психічні порушення, що виникають під 
час перебування в реанімації, після виписки з від-
ділення інтенсивної терапії або виписки з лікарні, 
а також довгострокове спостереження за пацієнта-
ми інтенсивної терапії» [3]. Крім того, реконваліс-
центи COVID-19 із значними ураженнями легенів 
та дихальних шляхів тривалий час страждають від 
вищезгаданих ускладнень внаслідок масивного фі-
брозування легеневої тканини, розвитку рестрик-
тивних респіраторних порушень, що істотно погір-
шує якість життя таких пацієнтів [2, 4]. 

Існують докази того, що рання реабілітація 
може покращити короткочасні фізичні результати 
та якість життя пацієнтів з COVID-19 [5].

Враховуючи, що більшість пацієнтів із 
COVID-19 мають респіраторне ураження, прове-
дення легеневої реабілітації (pulmonary rehabilita-
tion (PR)) набуває важливого значення у цих па-
цієнтів для поліпшення результатів лікування та 
зниження смертності. Визначення легеневої реабі-
літації, сформульоване Американським торакаль-
ним товариством (ATS) та Європейським респіра-
торним товариством (ERS) у 2013 р. характеризує 
PR як «комплексне втручання, що ґрунтується на 
ретельній оцінці пацієнта, за яким слідують індиві-
дуальні методи лікування, які включають, але не 
обмежуються цим, тренування, навчання та зміну 
поведінки, покликані поліпшити фізичний та психо-
логічний стан людей з хронічними респіраторними 
захворюваннями та сприяти довгостроковому до-
триманню здоров’язберігаючої поведінки [6]. Про-
ведення PR підвищує толерантність до фізичних 
навантажень, зменшує депресію та тривогу, спри-
яє прискоренню одужання, підвищує рівень якості 
життя (Health Related QoL (HRQoL)) у пацієнтів з 
різними формами дихальних порушень [7, 8]. Ці 
поліпшення спостерігаються у пацієнтів з ХОЗЛ, 
ідіопатичним фіброзуючим альвеолітом інтерсти-
ціальними захворюваннями легенів, інсультом та 
раком легенів, реконвалісцентів після пневмонії та 
плевритів та у хворих з порушеннями дихання вна-
слідок травми спинного мозку [4, 9, 10, 11].

 Мета дослідження. Дане дослідження при-
свячене обговоренню доцільності та ефективності 
легеневої реабілітації та її рекомендованих стра-
тегій у пацієнтів з COVID-19, базуючись на даних 
сучасної літератури.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Наказом Міністерства охорони здоров’я України від 
20.04.2021 № 771 затверджено Протокол надання 
реабілітаційної допомоги пацієнтам з коронавірус-
ною хворобою (COVID-19) та реконвалісцентам 

[12]. Обґрунтуванням необхідності впровадження 
зазначеного Протоколу визначені реабілітаційні 
потреби пацієнтів із COVID-19, пов’язані з наслід-
ками респіраторної підтримки та тривалої іммобі-
лізації, а також із загостреннями коморбідної па-
тології. До таких наслідків можуть відноситися по-
рушення функції легень, зниження толерантності 
до фізичних навантажень та м’язова слабкість, де-
лірій та інші когнітивні порушення, порушення ков-
тання, голосу та спілкування, розлади психічного 
здоров’я та потреби в психосоціальній підтримці.

Авторами наголошується, що реабілітацій-
ні втручання для пацієнтів з важким перебігом 
COVID-19 особливо необхідні у гострому періоді. 
Потреби пацієнтів з COVID-19 у реабілітації зале-
жать від періоду реабілітації, особливостей пере-
бігу захворювання, коморбідної патології [6, 7, 9].

Для надання реабілітаційної допомоги паці-
єнтам з COVID-19 може бути організована муль-
тидисциплінарна реабілітаційна команда або до-
помогу надають окремі фахівці з реабілітації, які 
працюють в реабілітаційному закладі, відділенні, 
підрозділі, а також у інших відділеннях, підрозділах 
та інших закладах охорони здоров’я в мобільному 
режимі, а також в громадах, відповідно до мети та 
завдань, що зазначені в індивідуальному реабілі-
таційному плані [7, 13].

Особи, які перехворіли COVID-19 із наяв-
ними/тривалими порушеннями функції легень, 
через 6–8 тижнів після виписки з лікарні повинні 
пройти комплексну програму легеневої реабі-
літації, що відповідає встановленим міжнарод-
ним стандартам (Quality Standards for Pulmonary 
Rehabilitation in Adults, 2014; British Thoracic Society 
guideline on pulmonary rehabilitation in adults, 2013; 
American Thoracic Society, Assembly on Pulmonary 
Rehabilitation «Guidance for re-opening pulmonary 
rehabilitation programs», 2020). Програма легене-
вої реабілітація має включати оцінювання паці-
єнта, індивідуалізовану програму реабілітації, що 
містить, але не обмежується фізичними вправами, 
освітою та поведінковими втручаннями, має за 
мету поліпшити фізичний та психічний стан людей 
з хронічними респіраторними захворюваннями, 
сприяти прихильності до лікування та рекоменда-
цій з модифікації факторів ризику [6, 12].

Оцінювання потреб пацієнта у реабілітації по-
трібно проводити у формі самозвіту за шкалою 
Post-COVID-19 Functional Status (PCFS) (рис. 1), 
як частини первинної консультації, щоб допомогти 
виявити усі симптоми. Самозвіт слід застосовува-
ти лише разом із клінічною оцінкою [14].

Основою науково обґрунтованого процесу ре-
абілітації є оцінка функціонування на основі Між-
народної класифікації функціонування, обмежень 
життєдіяльності та здоров’я (МКФ). Реабілітаційний 
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процес базується на стратегії реабілітаційного ци-
клу, який складається з послідовних етапів: оці-
нювання, призначення, втручання, оцінка якості. 
Реабілітація починається з проведення спеціалі-
зованого реабілітаційного обстеження, визначен-
ня наявності або ризику виникнення обмеження 
функціонування, кількісної їх оцінки та створення 
індивідуального реабілітаційного плану [13, 15].

Надзвичайно важливим є постійний моніто-
ринг дихальних та гемодинамічних показників 
пацієнтів перед, під час та після сеансу фізичної 
терапії для забезпечення безпеки пацієнтів та оці-
нювання навантаження на кардіореспіраторну сис-
тему для оптимізації індивідуального плану та про-
грами реабілітації. Для контролю інтенсивності фі-
зичного навантаження мають використовуватись 
наступні параметри: рівень свідомості, пітливість, 
зміна кольору обличчя, біль, втома, ЧСС, АТ, SpO2, 
ЧДР, дихальний об’єм, частота сеансів/втручань, 
кількість повторень, кількість підходів, тривалість 
діяльності за добу, показники за шкалою Борга 
(рис. 2).

Шкала суб’єктивної оцінки фізичного наван-
таження (Rating of Perceived Exertion Scale, Borg 

RPE Scale) була запропонована професором 
Стокгольмського університету Гуннаром Бор-
гом (Gunnar Borg). Вона являє собою інструмент 
оцінки фізичного навантаження в суб’єктивному її 
сприйнятті. Пацієнт, аналізуючи свої відчуття, оці-
нює, наскільки важко йому виконувати конкретний 
вид активності (вправу). Для об’єктивізації оцінки 

Рис. 1. Анкета для самозвіту пацієнта за шкалою PCFS та Блок-схема для самозвіту пацієнта  
за шкалою функціонального стану Post-COVID-19 [12]

Рис. 2. Шкала суб’єктивної оцінки задишки Борга 
(Rating of Perceived Exertion Scale, Borg RPE Scale) 

[14]
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важкості для пацієнта певної фізичної активності 
потрібно аналізувати зв’язок між відчуттям пацієн-
та, частотою пульсу (пацієнта та нормативною) і 
конкретним видом активності [14]. 

Фізична терапія під час стаціонарного лікуван-
ня осіб із тяжким перебігом COVID-19, що перебу-
вають на інвазивній ШВЛ обирається відповідно 
до рівня свідомості та можливості пацієнта співп-
рацювати з фізичним терапевтом та протипоказа-
на у разі гемодинамічної нестабільності пацієнта. 
Фізична терапія розпочинається, коли пацієнт до-
сяг мінімальної клінічної стабільності. Рекомендо-
вано позиціювання пацієнта з метою оптимізації 
легеневої вентиляції, вентиляційно-перфузійно-
го співвідношення та попередження виникнення 
ускладнень. Респіраторні втручання фізичної те-
рапії, спрямовані на зменшення задишки, очищен-
ня дихальних шляхів, тренування скелетних м’язів 
та підтримку/відновлення активності повсякденної 
життєдіяльності протипоказані [7, 9, 12].

Фізична терапія під час стаціонарного лікуван-
ня осіб із середньою тяжкістю і тяжким перебігом 
COVID-19 без інвазивної ШВЛ у гострому періоді 
має на меті оптимізацію дихальної функції для 
поліпшення контролю дихання, розширення груд-
ної клітки та виведення мокротиння. Результатом 
активного впровадження допустимих засобів фі-
зичної терапії може стати зменшення залежності 
пацієнта від апарату штучної вентиляції легень та 
поліпшення функції легень, зниження смертнос-
ті пацієнтів, покращення легеневої вентиляції та 
оксигенації, зменшення тривалості госпіталізації 
пацієнта, попередження ускладнень та підвищення 
якості життя. У цей період можуть застосовуватись 
активні фізичні вправи для кінцівок, тулуба, вправи 
для поліпшення повсякденної активності (зокрема 
в межах ліжка і поза ліжком), вправи для поліп-
шення рівноваги, ходьба тощо. Контроль критеріїв 
безпеки пацієнта здійснюється протягом усього за-
няття та враховується для прийняття рішення про 
припинення або модифікації навантаження та за-
безпечення респіраторної підтримки [5, 16].

Фізична терапія під час стаціонарного ліку-
вання осіб із COVID-19 у післягострому реабіліта-
ційному періоді продовжується та розширюється 
відповідно до покращення стану хворого, залежно 
від ступеня дихальної недостатності та пов’язаних 
з нею фізичних та емоційних порушень. Засоби 
фізичної терапії мають бути скеровані на нормалі-
зацію дихання, збільшення сили дихальних м’язів, 
контрольоване дихання, збільшення екскурсії 
грудної клітки, очищення дихальних шляхів. Занят-
тя припиняється у разі розвитку надмірної втоми, 
виникнення болю в грудній клітці, сильного кашлю, 
порушення зору, появи головного болю, запамо-
рочення, серцебиття, пітливості, втрати рівноваги. 

Відповідно до реабілітаційного обстеження та ін-
дивідуальних завдань фізичної терапії та із враху-
ванням стану пацієнта продовжують застосовува-
тися активні фізичні вправи для кінцівок, тулуба, 
вправи для поліпшення активності повсякденної 
життєдіяльності, вправи для поліпшення рівнова-
ги, вправи для відновлення фізичної витривалості. 
Перед випискою проводиться заключне оцінюван-
ня з визначенням потреби в продовженні фізичної 
терапії [7, 11, 15].

Фізична терапія у довготривалому періоді реа-
білітації у пацієнтів з COVID-19 та реконвалісцен-
тів показана частині хворих, не зважаючи на те, 
що стан більшості людей з буде поліпшуватися та 
відновлюватися протягом 4 - 12 тижнів. У пацієнтів 
з низькою та дуже низькою толерантністю до фі-
зичних навантажень рекомендується виконувати 
свою повсякденну діяльність та додаткові фізичні 
вправи низької та середньої інтенсивності з корот-
кими інтервалами. Протягом перших 6 тижнів після 
виписки із стаціонару слід використовувати оцінку 
4 (з 10) за шкалою задишки і втоми Борга як мак-
симального порогу інтенсивності вправ. Важливо 
проводити контроль сатурації та ЧСС у спокої, 
під час та після фізичної терапії, причому нижній 
рівень сатурації у спокої має бути 90%, а під час 
фізичних навантажень не повинен знижуватися 
нижче 85%. Застосування фізичної терапії в цьому 
періоді має за мету поліпшення активності повсяк-
денної діяльності, збільшення м’язової сили та 
рівноваги, фізичної витривалості та розслаблення, 
поліпшення функції дихання [17, 18].

Через 6 тижнів після виписки необхідно по-
вторно визначити потребу пацієнта у фізичній 
терапії, подальшу її мету та завдання відповідно 
до фактичного рівня фізичного функціонування 
на основі тестувань. На цьому етапі реабілітації 
суб’єктивна оцінка фізичного навантаження та за-
дишки не повинна перевищувати максимальний 
бал 6 (з 10) за шкалою Борга, а інтенсивність на-
вантаження - 60-80% від максимальної. Рекомен-
довано забезпечити поступове збільшення часто-
ти тренувань, інтенсивності та тривалості на осно-
ві потреб пацієнта, мети, завдань фізичної терапії 
та фізичних можливостей [12, 19, 20].

Особливу увагу слід приділити станам та 
ускладненням, які потребують негайного припи-
нення реабілітаційних заходів або є протипоказа-
ми для проведення фізичної терапії. До таких ста-
нів відносяться ЧСС у спокої < 40 або > 130 ударів 
на хвилину; ЧД > 40 на хвилину; сатурація киснем 
в спокої ≤ 90% та/або під час фізичних вправ/ак-
тивності < 85%; порушення серцевого ритму; на-
бряк кінцівок (підозра на тромбоз глибоких вен); го-
стра задишка (підозра на ТЕЛА); біль за грудиною, 
в ділянці серця; надмірне потовиділення, зміна 
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кольору обличчя, занепокоєння/тривога; темпера-
тура тіла > 38,0°; виснаження (оцінка за шкалою  
Борга ≥5 з 10 в спокої); високий АТ в спокої  
(180/100 мм рт. ст.) [5, 7, 12, 20].

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень.

1. Реабілітація пацієнтів, які перенесли 
COVID-19, повинна бути комплексною і 
враховувати наявні патологічні зміни в 
органах і системах, вираженість яких ви-
значається тяжкістю хвороби і обсягом 
тканинного ураження; ятрогенні ураження, 
пов’язані з побічною дією лікарських пре-
паратів і медичними маніпуляціями (тра-
хеостомія, інтубація); вплив коморбіднос-
ті; психологічні особливості пацієнта.

2. З урахуванням цього практично неможли-
во запропонувати універсальну схему реа-
білітації. Тому пропонується максимально 
індивідуальний синдромно-патогенетич-
ний підхід, який реалізує максимальну 
ефективність кожної реабілітаційної мето-

дики в залежності від наявного у пацієнта 
набору патологічних змін, вихідного стану 
пацієнта, ступеня важкості та етапу пере-
бігу COVID-19.

3. Етапне застосування методів фізичної те-
рапії та легеневої реабілітації, засноване 
на ретельній оцінці стану пацієнта з вибо-
ром індивідуальної терапії, є необхідним 
у таких пацієнтів з метою прискорення 
одужання, поліпшення фізичної форми, 
психологічного стану; прихильність до 
здоров’язберігаючих поведінки.

4. Формування та реалізація реабілітаційних 
програм повинні ґрунтуватися на показан-
нях та протипоказах до окремих методик, 
їх можливій взаємодії під ретельним ди-
намічним моніторингом поточного стану 
пацієнта та толерантності до фізичного 
навантаження із використанням сучасних 
інструментів оцінювання на основі Міжна-
родної класифікації функціонування, об-
межень життєдіяльності та здоров’я.
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УДК 615.851.83
ФИЗИЧЕсКАЯ ТЕРАПИЯ И ЛЕГОЧНАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ 
У ПАЦИЕНТОВ с COVID-19
Шупер С. В., Шупер В. А., Трефаненко И. В., 
Шумко Г. И., Рева Т. В. 
Резюме. Мировая пандемия новой коронавирусной болезни COVID-19 продолжается уже второй 

год подряд, несмотря на потрясающие успехи в разработке и внедрении вакцинации для предупре-
ждения этого заболевания. Заболеваемость растет во всем мире, поражая людей разных возрастных 
групп. Одной из важных проблем остается невозможность предсказать тяжелое течение заболевания, 
развитие осложнений или так называемого «лонг-ковида». 

У больных COVID-19 преобладает поражение дыхательной и сердечно-сосудистой системы, прояв-
ляется прогрессированием одышки, снижением сатурации крови кислородом и дыхательной недоста-
точностью и требует применения интенсивных методов респираторной поддержки, преимущественно 
у пациентов с сопутствующими заболеваниями, такими как сахарный диабет, ожирение, ишемическая 
болезнь сердца, рак, хроническое обструктивное заболевание легких. 

Реконвалисценты COVID-19, у которых наблюдалось значительное поражение легких и дыхатель-
ных путей, длительно страдают от респираторных осложнений вследствие массивного фиброзирова-
ние легочной ткани, развития рестриктивных респираторных нарушений, что существенно ухудшает 
качество жизни таких пациентов. 

Цель. В работе обсуждается целесообразность и эффективность легочной реабилитации и ее ре-
комендованных стратегий у пациентов с COVID-19, основываясь на данных современной литературы. 

Результаты. Основой научно обоснованного процесса реабилитации является оценка функци-
онирования на основе Международной классификации функционирования, ограничений жизнедея-
тельности и здоровья. Реабилитационный процесс базируется на стратегии реабилитационного цикла, 
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состоит из последовательных этапов: оценивание, назначение, вмешательство, оценка качества. Реа-
билитация проводится мультидисциплинарной командой; начинается с проведения специализирован-
ного реабилитационного обследования, определения наличия или риска возникновения ограничения 
функционирования, количественной их оценки и создания индивидуального реабилитационного плана. 

Чрезвычайно важным является постоянный мониторинг дыхательных и гемодинамических показа-
телей пациентов до, во время и после сеанса физической терапии для обеспечения безопасности па-
циентов и оценки нагрузки на кардиореспираторную систему для оптимизации индивидуального плана 
и программы реабилитации. 

Выводы. С учетом этапности применения средств физической терапии и легочной реабилитации в 
зависимости от степени тяжести COVID-19, имеющихся осложнений и коморбидной патологии, предла-
гается максимально индивидуальный синдромно-патогенетический подход, который реализует макси-
мальную эффективность каждой реабилитационной методики в зависимости от имеющегося у пациен-
та набора патологических изменений, уровня тренированности и толерантности к физической нагрузке. 

Ключевые слова: COVID-19, физическая терапия, легочная реабилитация.

UDC 615.851.83
Physical Therapy and Pulmonary Rehabilitation in Patients with COVID-19 
Shuper S. V., Shuper V. O., Trefanenko I. V., Shumko G. I., Reva T. V. 
Abstract. The global pandemic of the novel coronavirus disease COVID-19 is continueing for the second 

year, despite tremendous progress in the development and implementation of vaccinations to prevent this 
disease. The incidence is increasing all over the world, affecting people of different age groups. The inability 
to predict the severe course of the disease, the development of complications or the so-called “long-COVID” 
remain one of the most important problems.

In patients with COVID-19, damage to the respiratory and cardiovascular systems prevails, manifests 
itself in the progression of shortness of breath, decrease in blood oxygen saturation and respiratory failure and 
requires the use of intensive methods of respiratory support, mainly in patients with concomitant diseases such 
as diabetes mellitus, obesity, coronary heart disease, cancer, chronic obstructive pulmonary disease. 

COVID-19 reconvalescents, who had significant lung and airway damage, suffer from respiratory com-
plications for a long time due to massive fibrosis of the lung tissue, the development of restrictive respiratory 
disorders, which significantly impairs the quality of life of such patients. 

The purpose of the study was to discuss the feasibility and effectiveness of pulmonary rehabilitation and 
its recommended strategies in patients with COVID-19, based on data from modern literature.

The evidence-based rehabilitation process is governed by a functional assessment using the International 
Classification of Functioning, Disability and Health. The rehabilitation process is based on the strategy of the 
rehabilitation cycle and consists of sequential stages: assessment, appointment, intervention, quality estima-
tion. Rehabilitation is provided by the multidisciplinary team and begins with a specialized rehabilitation exam-
ination, determining the presence or risk of a functional limitation, quantifying them and creating an individual 
rehabilitation plan. 

Continuous monitoring of patients’ respiratory and hemodynamic parameters before, during and after a 
physical therapy session is essential to ensure patient safety and assess cardiorespiratory stress in order to 
optimize an individualized plan and rehabilitation program. 

Conclusion. Taking into account the phased use of physical therapy and pulmonary rehabilitation, de-
pending on the severity of COVID-19, existing complications and comorbid pathology, a maximally individual 
syndromic-pathogenetic approach is proposed that realizes the maximum effectiveness of each rehabilitation 
technique, depending on the patients’ pathological changes, the level of fitness and exercise tolerance. 

Keywords: COVID-19, physical therapy, pulmonary rehabilitation.
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Relationships between the Ukrainian Public’s Awareness  
of Psychotropic Drugs, Stigmatizing People Taking Psychotropic Drugs  

and Stopping Psychotropic Drug Medication without Consulting  
with a Doctor

University of Medicine in Prague, Czech Republic

The purpose of the study was to outline possible 
relationships between public awareness of psycho-
tropic drugs, stigmatization of people suffering from 
mental disorders and discontinuation of drugs without 
consultation with a doctor in Ukraine.

Materials and methods. This study is based on 
the analysis of data obtained through an electronic 
questionnaire filled out by the Ukrainian public. Un-
til April 2021 the questionnaire was freely available 
to everyone who wanted to take part in the survey. 
The questionnaire was distributed via an Internet link. 
Based on the obtained data, the respondents were di-
vided into different categories depending on their ed-
ucation, profession (a medical worker was analyzed 
separately). Also, the respondents who had personal 
experience of using psychotropic drugs were inter-
viewed especially deeply and in more details, de-
pending on which group of drugs they used (antide-
pressants / antipsychotics / anxiolytics). The separate 
place in the study was given to identifying the general 
awareness of the Ukrainian public about correct and 
erroneous judgments about psychotropic drugs. 

Results and discussion. Based on the obtained 
data, main factors which are influencing people 
awareness of psychotropic drugs were identified, as 
well as the approximate percentage of citizens with er-
roneous judgments about psychotropic drugs. Thanks 
to the results of the questionnaire, the main possible 
reasons for the withdrawal of treatment with psycho-
tropic drugs by patients without consultation with the 
attending physician were suggested (identified).

Conclusion. It can be concluded from the ob-
tained data that a person’s awareness in the field of 
psychotropic drugs is most influenced by their own 
experience of their use. For this reason, the author 
would be interested to know how psychiatric patients 
are informed by their physicians. The author is aware 
that the amount of data obtained is not completely 

sufficient to create a significant picture of the general 
situation, but she hopes that the obtained data will still 
allow to get some idea of   the situation as a whole. In 
conclusion, not only the obtained results in this study 
were outlined, but also possible further actions to 
obtain a more accurate picture of the situation were 
mentioned, and the topic of the next study was indi-
cated in order to solve the identified problem.

Keywords: Ukraine, psychotropic drugs, discon-
tinuation of drugs, stigmatization, awareness of psy-
chotropic drugs.

Introduction. The introduction of psychotro-
pic drugs into clinical practice has been marked as 
a breakthrough in psychiatry, and since then new, 
more modern preparations have been appearing on 
the market, enabling increasingly effective treatment. 
On the other hand, even today, the stigmatization of 
people suffering from mental disorders persists and 
many patients discontinue prescribed drugs without 
consulting their doctor. 

The purpose of the study. In this work, we 
aim to outline possible relationships between public 
awareness of psychotropic drugs (hereinafter referred 
to as awareness), stigmatization of people suffering 
from mental disorders (hereinafter referred to as stig-
matization) and discontinuation of drugs without con-
sultation with a doctor (hereinafter non-adherence) 
in Ukraine. However, the most space of this article is 
devoted to possible causes of non-adherence.

Links:
1. https://med-luban.by/polinform/307-chto-ta-

koe-stigma-stigmatizatsiya-samostigmatizat-
siya-i-kak-ee-izbezhat.html

2. https://www.healthline.com/health/what-is-a-
psychotropic-drug

3. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_
arttext&pid=S0213-61632012000400003
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Materials and methods. This work is based on 
the data provided in the questionnaire, which was 
shared via an Internet link. The link was first shared 
among users of the social network Facebook, later 
shared by the Depression & Hope page, and after 
was shared among users of the social network VKon-
takte. 462 responses were received, 3 of which were 
excluded because the answer of the respondent age 
was not realistic, so these responses were consid-
ered as irrelevant. Due to the method of distributing 
the questionnaire, it was not possible to obtain a rep-
resentative sample of respondents for the total pop-
ulation of Ukraine. Only about 22% of respondents 
were men, the average age of the respondent was 
28 years old and almost 35% of respondents work 
or study in the medical field. Then the answers were 
sorted into different categories and were compared 
according to the goals of this work. The categories 
were mainly based on experience with psychotropic 
drugs and medical education.

Results. We obtained the largest differences in 
the answers when divided according to the respon-
dents’ experience with psychotropic drugs. The best 
informed were those who were at that moment taking 
psychotropic drugs, slightly less those who had been 
taking them, but who had discontinued them in collab-
oration with a doctor. Respondents who discontinued 
medication without consulting a physician were less 

informed than those who discontinued medication 
in collaboration with a physician. The least informed 
were those who had never taken psychotropic drugs. 

There were also some differences between the 
responses of men and women and between health 
professionals and lay people. However, these dif-
ferences were not very significant compared to the 
above distribution. This can be evidenced by the fact 
that in the group of people who have never used psy-
chotropic drugs, 42% are health professionals and in 
the group of people who are currently taking psycho-
tropic drugs, only 10%, and yet the answers show a 
significant impact of their own experience on informa-
tion.

We also got an overview of how often patients 
stop taking psychotropic drugs and for what reason. 
Of those who reported experience with antidepres-
sants (136 people in total), 67% are currently taking 
them, 10% have discontinued them in collaboration 
with a doctor and 23% have discontinued them with-
out consulting a doctor. Of those who reported ex-
perience with the use of antipsychotics (a total of 41 
people), 63% are currently taking it, 7% have discon-
tinued it in cooperation with a doctor and 30% have 
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discontinued it without consulting a doctor. Of those 
who reported experience with the use of anxiolytics 
(a total of 80 people), 50% are currently taking it, 14% 
have discontinued it in cooperation with a doctor and 
36% have discontinued it without consulting a doctor.

Respondents who discontinued medication with-
out consultation (72 people were able to provide mul-
tiple responses) did not state a reason in 18 cases. 
Others cited side effects in 10 cases, in 9 cases im-
proved mental state, in 8 cases they tried to minimize 
the amount of drugs used, in 8 cases they indicated 
the inability to cooperate with the doctor (antipathy, 
forgot to use, after taking the package they did not 
visit the doctor, etc.), in 7 cases they stated that they 
did not observe any effect, in 6 cases they were con-
vinced that the drug changed their personality, in 4 
cases they stated fear of addiction, in 2 cases preg-

nancy and no one stated as a reason for the reaction 
of the environment or persuasion of others.

Respondents did not comment much on openly 
stigmatizing views. Only 5% of respondents consid-
ered the use of psychotropic drugs as a manifestation 
of weakness or incapacity, 4% of respondents consid-
ered persons taking psychotropic drugs to be danger-
ous and 1% of respondents described persons tak-
ing psychotropic drugs as fools. Respondents most 
often identified people using psychotropic drugs as ill 
in 80% of responses, and 60% of respondents con-
sider the use of psychotropic drugs to be the result 
of exposure to excessive stress. A possible connec-
tion with non-adherence emerged in these opinions. 
Respondents who discontinued psychotropic drugs 
without consulting a physician considered those who 
use psychotropic drugs to be ill in 69% of cases (least 
of all groups) and respondents who discontinued psy-
chotropic drugs in cooperation with a physician con-
sidered persons who use psychotropic drugs to be ill 
in 88% of cases (most of all groups).

Two indirectly stigmatizing statements were hid-
den in the questionnaire in possible questionnaires. 
The first is about antidepressants, and it says, “They 
are for people who cannot deal with everyday prob-
lems”, and attributes weakness or disability to people 
taking antidepressants. This statement was signed as 

372



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Погляд на проблему

a true one by 14% of all respondents and in the group 
of respondents who stopped psychotropic drugs with-
out consulting a doctor, even 28%. The second state-
ment, which concerned antipsychotics, was “They do 
not solve the patient’s illness, but only keep the pa-
tient in a subdued state so as not to endanger himself 
or his surroundings”. This statement was signed as a 
true one by 44% of all respondents and 56% of the 
group of respondents who discontinued psychotropic 
drugs without consulting a doctor. 

About 20% of respondents appear to believe that 
psychotropic drugs in general are misused for recre-
ational purposes. More specifically, in the case of an-
tidepressants it is 23% of respondents and in the case 
of antipsychotics 19% of respondents.

Discussion. This work outlines possible relation-
ships in the issue under study, but the relatively small 
number of respondents and their unrepresentative 
composition does not allow making absolutely sub-
stantiated statements about the situation in Ukraine 
on the basis of these data. Therefore, the author con-
siders it useful to repeat this survey on a larger num-
ber of respondents with a representative composition.

Due to the dissemination method (described in 
the chapter named “Materials and methods”), the 
questionnaire was probably completed mainly by peo-
ple who are significantly more interested in the issue, 
which may influence the survey results. Another diffi-
culty arising from the way the questionnaire was dis-
tributed is the lack of any feedback on how seriously 
the respondents approached the questionnaire.

Links:
1. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_

arttext&pid=S0213-61632012000400003
2. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/1535931/

Conclusion. From the obtained data, it can be 
concluded that a person’s awareness in the field of 
psychotropic drugs is most influenced by their own 
experience of their use. For this reason, the author 
would be interested to know how psychiatric patients 
are informed by their physicians.

In the case of non-adherence to treatment, the 
author came to two possible reasons. One of them 
may be the perception of the use of psychotropic 
drugs as a manifestation of one’s own weakness or 
inability to independently cope with the routine daily 
aspects of life. Another likely reason is the lack of mu-
tual understanding and awareness on the part of the 
attending physician. 

Perspectives of further research. Based on the 
second reason for non-adherence with the patient’s 
treatment, which is insufficient patient awareness or 
insufficient understanding between the patient and the 
attending physician, the author would like to specify 
more clearly and narrow the field of further research.

The author singles out the main area of   activity 
of the analysis of psychiatrists’ and psychotherapists’ 
work during the consultation of patients. The main 
topic will be the study of the availability and depth of 
information offered to patients by the attending physi-
cian. The main purpose of this study will be to eval-
uate and offer recommendations to both parties to 
solve the problem and to inform patients better, first of 
all, about their health situation and the importance of 
treatment. Undoubtedly, the questions of cancellation 
or replacement of drugs will also be raised, but under 
the strict supervision of the attending physician.

Also, the author aims to raise awareness of the 
healthy part of the Ukrainian public about psychotro-
pic drugs and dispel well-established erroneous judg-
ments and myths about them.
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УДК 613.83(477)=111
ОТНОшЕНИЯ МЕЖДУ ОсВЕДОМЛЕННОсТЬЮ УКРАИНсКОЙ ОБЩЕсТВЕННОсТИ
О ПсИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТАХ, сТИГМАТИЗАЦИИ ПАЦИЕНТОВ, 
ПРИНИМАЮЩИХ ПсИХОТРОПНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, И ПРЕКРАЩЕНИЕМ ПРИЕМА
ПсИХОТРОПНЫХ ПРЕПАРАТОВ БЕЗ КОНсУЛЬТАЦИИ с ЛЕЧАЩИМ ВРАЧОМ
Хрипунова Татьяна
Резюме. Целью работы явилось исследование взаимосвязи между осведомленностью украинской 

общественности о психотропных препаратах, стигматизацией пациентов, употребляющих психотроп-
ные препараты, и прекращением приема психотропных препаратов пациентами без консультации с 
лечащим врачом. 

Материал и методы. Данное исследование основано на анализе данных, полученных посред-
ством электронной анкеты, заполняемой украинской общественностью, и до апреля 2021 года нахо-
дившейся в свободном доступе для всех желающих принять участие в анкетировании через интернет-
ссылки. 

На основании полученных данных, респонденты были разделены по различным категориям в за-
висимости от их образования, профессии (отдельно были проанализированы работники медицинских 
специальностей). Респонденты, имеющие личный опыт использования психотропных препаратов, 
были опрошены более подробно, в зависимости от того, какую группу лекарств они использовали (ан-
тидепрессанты / антипсихотики / анксиолитики). Отдельное место в исследовании заняло выявление 
общей осведомленности украинской общественности о верных и ошибочных суждениях о психотроп-
ных препаратах. 

Результаты. Наибольшие различия в ответах были получены при разделении респондентов со-
гласно опыта применения психотропных препаратов – принимающих препараты; прекративших прием 
в сотрудничестве с врачом; прекратив самостоятельно; никогда не принимавшие психотропные препа-
раты. Были также различия между ответами мужчин и женщин, а также между медицинскими работни-
ками и непрофессионалами в медицинской сфере.

На основании полученных данных были определены основные факторы, которые влияют на осоз-
нание людей о психотропных препаратах, а также приблизительный процент граждан с ошибочными 
суждениями о них. Благодаря результатам анкеты были определены основные возможные причины 
прекращения пациентами лечения психотропными препаратами без консультаций с лечащим врачом.

Выводы. Отношение человека к психотропным препаратам чаще формируется на собственном 
опыте применения - как проявление собственной слабости или неспособности самостоятельно справ-
ляться с рутинными повседневными аспектами жизни, а также недостаточном взаимопонимании и ин-
формированности со стороны лечащего врача. 

Ключевые слова: Украина, психотропные препараты, отказ от медикаментов, стигматизация, ос-
ведомленность о психотропных средствах.

УДК 613.83(477)=111
ВІДНОсИНИ МІЖ ОБІЗНАНІсТЮ УКРАЇНсЬКОЇ ГРОМАДсЬКОсТІ 
ПРО ПсИХОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ, сТИГМАТИЗАЦІЇ ПАЦІЄНТІВ, 
ЯКІ ПРИЙМАЮТЬ ПсИХОТРОПНІ ПРЕПАРАТИ, І ПРИПИНЕННЯ ПРИЙОМУ 
ПсИХОТРОПНИХ ПРЕПАРАТІВ БЕЗ КОНсУЛЬТАЦІЇ З ЛІКАРЕМ
Хрипунова Тетяна
Резюме. Метою роботи було вивчення взаємозв’язку між поінформованістю української громад-

ськості про психотропні препарати, стигматизацією пацієнтів, що вживають психотропні препарати, та 
припиненням прийому психотропних препаратів пацієнтами без консультації з лікарем.

Матеріал та методи. Дане дослідження засноване на аналізі даних, отриманих за допомогою 
електронної анкети, що заповнювалась українською громадськістю, і до квітня 2021 роки перебувала в 
вільному доступі для всіх бажаючих взяти участь в анкетуванні через інтернет-посилання.

На підставі отриманих даних респонденти були розділені на різні категорії залежно від їх освіти, 
професії (окремо були проаналізовані працівники медичних спеціальностей). Респондентів, які мали 
особистий досвід використання психотропних препаратів, було опитано більш докладно, в залежності 
від того, яку групу ліків вони використовували (антидепресанти / антипсихотики / анксіолитики). Окреме 
місце в дослідженні зайняло виявлення загальної поінформованості української громадськості про вірні 
та помилкові судження про психотропні препарати.
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Результати. Найбільші відмінності у відповідях були отримані при поділі респондентів згідно до-
свіду застосування психотропних препаратів – тих, хто приймають препарати; які припинили прийом у 
співпраці з лікарем; припинивши самостійно; ніколи не приймали психотропні препарати. Були також 
відмінності між відповідями чоловіків і жінок, а також між медичними працівниками і непрофесіоналами 
в медичній сфері. 

На підставі отриманих даних було визначено основні чинники, які впливають на усвідомлення лю-
дей про психотропні препарати, а також приблизний відсоток громадян з помилковими судженнями про 
них. Завдяки результатам анкети були визначені основні можливі причини припинення пацієнтами ліку-
вання психотропними препаратами без консультацій з лікарем.

Висновки. На необізнаність людини в області психотропних препаратів найбільше впливає власний 
досвід їх використання - як прояв власної слабкості або нездатності самостійно справлятися з рутин-
ними повсякденними аспектами життя, а також недостатнє взаєморозуміння та інформованість з боку 
лікаря.

Ключові слова: Україна, психотропні препарати, відмова від медикаментів, стигматизація, обізна-
ність про психотропних засобах.
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ГУМАНІТАРНІ ПИТАННЯ МЕДИЦИНИ  
І ПРОБЛЕМИ ВИКЛАДАННЯ У ВИЩІЙ шКОЛІ

DOI: 10.26693/jmbs06.05.376
УДК 378.147.091.315.7:613
Завгородній І. В., Меркулова Т. В., 
Літовченко О. Л., Лисак М. С.

ПРОБЛЕМАТИКА ВИКОРИСТАННЯ ЗМІШАНОГО НАВЧАННЯ  
ПРИ ВИКЛАДАННІ ДИСЦИПЛІНИ «ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ»

Харківський національний медичний університет, Україна

З кожним роком збільшується швидкість роз-
повсюдження нових освітніх моделей у вищій шко-
лі, одним з яких є змішане навчання. Це сучасна 
технологія, що має широкі перспективи для вико-
ристання і подальшого розвитку, приваблює сту-
дента і дозволяє вчитися за індивідуальною освіт-
ньою траєкторією. У статті висвітлені особливості 
запровадження елементів змішаного навчання при 
опануванні дисципліни «Гігієна та екологія» сту-
дентами 6 курсу медичного університету.

Мета дослідження. Визначити особливості 
використання та шляхи подальшого вдосконален-
ня моделі змішаного навчання при викладанні дис-
ципліни «Гігієна та екологія».

Матеріал та методи дослідження. Методо-
логічною основою дослідження є концепція осо-
бистісно-орієнтованого навчання, теорія, принци-
пи і власний досвід використання інформаційних 
систем при запровадженні змішаної моделі на-
вчання.

Результати дослідження. В результаті про-
веденого дослідження встановлено: при вивчені 
дисципліни «Гігієна та екологія» доцільно викорис-
товувати технологію «перевернутого класу», яка 
позитивно впливає на рівень засвоєння матеріа-
лу. Впровадження елементів змішаного навчання 
при опануванні дисципліни призвело до зростання 
педагогічного навантаження в частині виконання 
викладачем значних об’ємів методичної роботи, 
пошуку адекватних й актуальних джерел науково-
медичної інформації, актуалізовало необхідність 
створення єдиної методичної системи в закладі.

Заключення. Проблемами, що потребують 
поступового вирішення на шляху до ефективного 
використання можливостей змішаного навчання в 
медичному університеті є організація безперерв-
ного навчання викладачів щодо розвитку їх циф-
рових компетентностей, активне сприяння вико-

ристанню та створенню відкритих інформаційних 
ресурсів, розподіл процентного співвідношення 
самостійної роботи студентів та трудомісткості ау-
диторної роботи в мережі.

Ключові слова: змішане навчання, гігієна та 
екологія, інформативно-комунікативні компетенції, 
освітня траєкторія.

Вступ. Розвиток медичної освіти в Україні, є 
одним з пріоритетних напрямків державної полі-
тики [1]. Медична реформа в Україні торкається 
не тільки практичної ланки охорони здоров’я але 
й передбачає зміни в підготовці майбутніх лікарів, 
підвищення кваліфікації викладачів, запроваджен-
ня у навчальний процес інноваційних та інформа-
тивних технологій на рівні світових стандартів [2, 
3]. З кожним роком збільшується швидкість розпо-
всюдження інформаційного середовища, відбува-
ється його інтенсифікація, розширення та доступ-
ність, що призводить до зміни траєкторії освітнього 
середовища у бік активного використання інтер-
нет-технологій. Наразі задля ефективної профе-
сійної адаптації молодий фахівець повинен вміти 
продуктивно використовувати широкий спектр ін-
формаційних ресурсів для швидкого й адекватного 
вирішення професійних завдань. Крім того, загроз-
ливі реалії різкої зміни епідемічної ситуації додали 
особливої актуальності використанню технологій 
дистанційної освіти.

Сучасний педагогічний процес спрямований 
на встановлення взаємозбагачуваних відносин між 
його учасниками, забезпечення адаптації студен-
тів до сучасних соціально-економічних умов, са-
мореалізацію і розкриття творчого потенціалу осо-
бистості. В даний час в центрі уваги всіх суб’єктів 
педагогічного процесу знаходиться особистість 
того, хто навчається, формуючи сталу тенденцію 
переходу системи професійної освіти від принципу 
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«освіта на все життя» до принципу «освіта через 
усе життя».

Проте досягнення поставленого перед систе-
мою вищої медичної освіти завдання – підготовка 
висококваліфікованого конкурентоспроможного 
фахівця відповідно до міжнародних професійних 
стандартів, недосяжно ані при використанні ви-
ключно традиційної системи освіти, ані дистанцій-
ної. Саме тому на сучасному етапі з метою підви-
щення конкурентоспроможності освітніх послуг, 
якісного оновлення змісту освіти необхідний полі-
парадігмальний підхід до вибору педагогічних тех-
нологій із поєднанням різних методів викладання, 
гнучких освітніх моделей і стилів. Це й являє со-
бою «blended learning» (змішане навчання) – освіт-
ня технологія, в якій поєднуються і взаємопрони-
кають очне і електронне навчання з можливістю 
самостійного вибору учнем часу, місця, темпу і на-
вчальної траєкторії [4, 5].

Мета дослідження – визначити особливості 
використання та шляхи подальшого вдосконален-
ня моделі змішаного навчання при викладанні дис-
ципліни «Гігієна та екологія».

Матеріал та методи дослідження. Методо-
логічною основою дослідження є концепція осо-
бистісно-орієнтованого навчання, теорія, принци-
пи і власний досвід використання інформаційних 
систем при запровадженні змішаної моделі на-
вчання.

Результати дослідження та їх обговорення. 
«Гігієна та екологія» – одна з провідних фундамен-
тальних дисциплін у системі вищої медичної осві-
ти. В рамках цієї дисципліни студентами 6 курсу 
спеціальності «Медицина» вивчається вплив фак-
торів природного та антропогенного середовища 
на стан здоров’я людини і суспільства, відбуваєть-
ся набуття базових знань, що на близьку перспек-
тиву стануть основою успішного складання другого 
етапу єдиного державного кваліфікаційного іспиту, 
а у глобальному сенсі сформують провідні компе-
тенції висококваліфікованого лікаря.

Науково-педагогічний склад кафедри гігієни та 
екології №2 вже протягом багатьох років викорис-
товує можливості електронних засобів навчання, 
інтегруючи їх в освітній процес (електронна пош-
та, спілкування в відкритих/закритих групах соці-
альних мереж, передача інформації за допомогою 
флеш-носіїв, хмарні технології, блоги, персональ-
ні сайти тощо). Цей, спочатку стихійний процес 
інформатизації, на сучасному етапі став одним з 
інноваційних факторів розвитку педагогічних тех-
нологій, що відповідають принципам особистісно-
орієнтованого навчання [4]. Сьогодні спостеріга-
ється позитивна динаміка інтеграції даних принци-
пів до кафедральної моделі викладання в частині 
перерозподілу форм взаємодії учасників освітньо-

го процесу у бік превалювання таких форм як сту-
дент-студент, студент-контент, студент-зовнішні 
ресурси.

Перевагами електронного навчання є: безпо-
середньо інтерактивна співдія та висока залуче-
ність студентів у навчальний процес; покращення 
індивідуалізації, за рахунок різноманіття електро-
нних ресурсів; більш широке комунікаційне поле 
(взаємодія через системи комунікації, соціальні 
мережі і їх аналоги з різновікової, географічно і 
соціально розподіленою групою. Недоліками є: 
заздалегідь закладені варіанти реакції електро-
нного ресурсу на дії студента, відстрочка реакції 
викладача при онлайн-взаємодії; опосередковане 
(через комп’ютерну комунікацію) формування осо-
бистих зав’язків та обмеженість емоційної взаємо-
дії [4].

У протиріч он-лайн технологіям перевага-
ми традиційного очного навчання залишаються 
швидкість реакції на все, що трапляється зараз й 
формування людських взаємовідносин з емоцій-
ною взаємодією. Серед недоліків можна визна-
чити: обмежений час для отримання зворотного 
зв’язку з викладачем та неможливість електронної 
взаємодії з навчальними матеріалами на друко-
ваних носіях; обмеження уніфікованою освітньою 
траєкторією для всіх студентів; обмеженість кому-
нікаційного поля (взаємодія з невеликою групою 
одногрупників, схожою за віком, географічному по-
ложенню і соціальним статусом) [4].

Безумовно, навчання у медицині не може про-
водитися тільки он-лайн, специфіка професії по-
требує клінічного та практичного досвіду. У такий 
спосіб змішане навчання, поєднуючи переваги ау-
диторної роботи із технологічними можливостями 
он-лайн середовища, є альтернативним рішенням 
даної проблеми [2, 3, 6].

Серед інноваційних моделей викладання, як 
то Face-to-Face Driver, Lab Rotation, Flex, Online 
Lab, Self-blend, Online Drive, на нашу думку, при ви-
вчені дисципліни «Гігієна та екологія» доцільно ви-
користовувати технологію «перевернутого класу» 
(Flipped Classroom). Ця модель є одною з найвідо-
міших та зручних серед інших моделей змішаного 
навчання, яка активно використовується у вищих 
медичних закладах, та позитивно сприяє на рівень 
засвоєння матеріалу [7-10].

У модель «перевернутий клас» покладено на-
ступне: студенти самостійно розбирають основи 
теми за допомогою он-лайн матеріалів, а потім під 
час практичного заняття переважно в малих дис-
кусійних групах (до 4-5 студентів) спільно із викла-
дачем обговорюють найбільш складні питання й 
моменті, які були їм незрозумілі. При такій моделі, 
як і у змішаному навчанні загалом, роль виклада-
ча трансформується із ментора до т’ютора, який 
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перебуває в ролі наставника-консультанта, «мене-
джера» навчального процесу, виступає гарантом 
організації і підтримки самостійної когнітивної ді-
яльності здобувачів освіти. У кінці заняття студен-
там пропонується вирішення ситуаційних задач та 
тестування, для закріплення самостійно вивченої 
інформації. Зміст інформаційного і тестового кон-
тенту повинен бути складений таким чином, щоб 
стимулювати за потреби повторно опрацювати 
тему за допомогою онлайн-матеріалу. Виявлені 
складнощі, сприяють більш ефективному обгово-
ренню теми з викладачем на занятті. При вико-
ристанні даного прийому навчання, у викладача 
з’являється більше вільного часу на практичному 
занятті, наприклад, для розбору цікавих фактів, 
відпрацювання практичних навичок, проведення 
лабораторних робіт тощо.

Оформлюючи електронні матеріали курсу 
дисципліни, викладачі кафедри, виходячи зі сво-
їх інформативно-комунікативних компетенцій, ви-
користовують різні мультимедійні програми, що 
робить матеріал більш привабливим, додає варі-
ативності його сприйняттю, дозволяє значно ско-
ротити час та підвищити пізнавальну мотивацію 
студентів з різними рівнями засвоєння матеріалу. 
Незалежно від форми проведення заняття з гігієни 
та екології студенти заповнюють спеціально роз-
роблені паперові зошити, які мають основні розді-
ли за структурою дисципліни, містять питання для 
самостійної підготовки, базові практичні й тестові 
завдання. Використання зошитів допомагає сту-
дентам відстежити де вони знаходяться в модулі 
та вистроїти власну траєкторію опанування дис-
ципліни.

При оцінці результатів навчання активно вико-
ристовуються електронні елементи (тести, автома-
тичні домашні завдання, ситуаційні завдання для 
повторення в ході виконання аудиторних занять 
тощо). Використання електронних тестів сприяє 
об’єктивізації оцінювання знань, скорочує витра-
ти часу викладача на усне опитування, допомагає 
при оцінці проміжних результатів та спрощує сис-
тему допуску до диференційованого заліку за міні-
мальної участі викладача.

Сучасний спектр цифрових форматів викла-
дання і навчання в медицині є дуже неоднорідним. 
Окрім використання класичних навчальних плат-
форм існують й інноваційні інструменти соціальної 
комунікації, включаючи мобільні, інтерактивні, пер-
соналізовані платформи, які безумовно збагачують 
педагогічний процес. З перших етапів запрова-
дження на кафедрі гігієни та екології № 2 змішано-
го навчання, використання інтерактивних елемен-
тів проводилось за допомогою міжнародної плат-
форми підтримки дистанційного навчання Moodle. 
Погоджуючись з іншими дослідниками [5], слід ви-

знати, що привабливими перевагами для викорис-
тання даної платформи є простий web-інтерфейс; 
підтримка різних мультимедійних програм та будь-
якого електронного контенту; розмежування режи-
мів доступу в систему, чіткий розподіл прав адміні-
стратора, викладача, студента; доступність повно-
го звіту щодо входження користувача в систему і 
роботу над різними модулями; відносна простота 
використання при складанні тестових й практичних 
завдань, автоматична оцінка тестів із визначенням 
термінів виконання й кількості спроб. Основна час-
тина он-лайн занять проводилась у форумі із вико-
ристанням чатів та віртуальних аудиторій.

Наразі підсумовуючи перший досвід активного 
використання, серед позитивних переваг blended 
learning викладачами кафедри вже визначені на-
ступні:

– мобільність студентів і викладачів із на-
уково-освітніми цілями;

– підвищення об’єктивізації оцінки знань за-
вдяки використанню різноманітних циф-
рових інструментів;

– підвищення мотивації студентів до осо-
бистого розвитку;

– сприяння розвитку інформаційно-комуні-
каційних компетентностей;

– набуття нового педагогічного досвіду, по-
стійного самонавчання та підвищення ква-
ліфікації викладача, що збагачує загальну 
якість освіти.

При цьому, активне використання методів змі-
шаного навчання при викладанні дисципліни «Гі-
гієна та екологія» висвітлило й певні складності 
на перших етапах його впровадження. Одним з 
вагомих проблемних питань постало зростання 
педагогічного навантаження в частині виконання 
викладачем значних об’ємів методичної роботи 
(створення наочних матеріалів, банків ситуацій-
них і тестових завдань, електронних посібників 
тощо). Крім того, постійне збільшення об’ємів на-
вчальної інформації спонукає до необхідності по-
шуку адекватних та актуальних її джерел і це час 
від часу підіймає питання використання інформа-
ції захищеної авторським правом. Отримання до-
зволу від правовласника подекуди тривалий та 
складний процес, в той час як викладачі часто об-
межені часом при підготовці матеріалів до занять. 
Вирішенням проблеми, на нашу думку, може стати 
створення й розвиток системи відкритих навчаль-
них та наукових ресурсів в єдиному університет-
ському просторі, що розміщені у вільному доступі, 
або мають ліцензію на їх вільне використання чи 
переробку [6, 11].

Наступним необхідним пазлом успішної інте-
грації елементів он-лайн освіти є наявність відпо-
відного рівня підготовки викладача, здатність до 
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швидкого опанування й використання інноваційних 
технологій, розвиток спеціальних навичок і прийо-
мів педагогічної майстерності [12]. Оскільки на те-
перішньому етапі не всі викладачі використовують 
інформаційно-комунікативні технології у повному 
обсязі, то й потенціал сучасних технологій залиша-
ється недостатньо реалізованим. Крім того, якщо 
формування кафедральної моделі змішаного на-
вчання відбувається в рамках єдиного освітнього 
простору національного медичного університету, 
то й подальше її проектування повинно включати 
компоненти, що не тільки гармонують один із од-
ним, але й створюють єдину методичну систему у 
закладі в цілому.

Викладачі кафедри також стикнулись із необ-
хідністю чіткого структурування й розподілу те-
матики для самостійного вивчення студентами 
та обов’язкового опанування в межах аудиторної 
роботи. Так, можливості он-лайн вебінарів дещо 
обмежені при розгляді ситуаційних завдань із ви-
користанням формул й розрахунків (розрахунки 
показників природнього й штучного освітлення, 
об’ємів та кратності вентиляції приміщень, показ-
ників фізичного розвитку дітей та підлітків тощо). 
Безпосереднього спілкування викладача й студен-
та потребують теми, що включають опанування 
важливих гігієнічних методик (оцінка параметрів 
мікроклімату приміщень, фізичних факторів ви-
робничого середовища, запиленості й мікробної 
забрудненості повітря) та розгляд основних прин-
ципів складання й оцінки проектної документації 
щодо забудівлі населених місць, території ліка-
рень, дитячих закладів та інше.

Серед малих, проте важливих проблем не ін-
телектуального характеру, які забезпечують стале 
використання інновацій, слід зазначити наявність 
відповідного технічного оснащення викладачів і 
безперебійного інтернет зв’язку.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Змішане навчання є прогресивною 
освітню технологію, що має широкі перспективи 
для використання і подальшого розвитку, при-
ваблює студента і дозволяє вчитися за індивіду-
альною освітньою траєкторією. Технології, що ви-
користовуються на сучасному етапі, полегшують 
надбання необхідних знань через збільшення ва-
ріативності сприйняття та координацію навичок.

Запровадження моделі змішаного навчання 
потребує точної систематизації, алгоритмізації, 
структурування та стандартизації засобів та при-
йомів викладання. Проблемами, що потребують 
поступового вирішення на шляху до ефективного 
використання можливостей змішаного навчан-
ня при опануванні дисципліни «Гігієна та еколо-
гія» студентами 6 курсу медичного університету 
є організація безперервного навчання виклада-
чів щодо розвитку їх цифрових компетентностей, 
активне сприяння використанню та створенню 
відкритих інформаційних ресурсів. Чіткого адмі-
ністративного узгодження вимагають такі ланки 
як ступінь впровадження в процес навчання ін-
формаційно-комунікаційних технологій, процент-
не співвідношення самостійної роботи студентів 
та трудомісткості аудиторної роботи в мережі, 
а також форми контро лю над ходом освітнього  
процесу.
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УДК 378.147.091.315.7:613
ПРОБЛЕМАТИКА ИсПОЛЬЗОВАНИЯ сМЕшАННОГО ОБУЧЕНИЯ 
В ПРЕПОДАВАНИИ ДИсЦИПЛИНЫ «ГИГИЕНА И ЭКОЛОГИЯ»
Завгородний И. В., Меркулова Т. В., Литовченко Е. Л., Лысак М. С.
Резюме. С каждым годом увеличивается скорость распространения новых образовательных моде-

лей в высшей школе, одним из которых является смешанное обучение. Это современная технология, 
которая имеет широкие перспективы для использования и дальнейшего развития, привлекает студента 
и позволяет учиться по индивидуальной образовательной траектории. В статье освещены особенности 
внедрения элементов смешанного обучения при овладении дисциплиной «Гигиена и экология» студен-
тами 6 курса медицинского университета.

Цель исследования. Определить особенности использования и пути дальнейшего совершенство-
вания модели смешанного обучения в преподавании дисциплины «Гигиена и экология».

Материал и методы исследования. Методологической основой исследования является концепция 
личностно-ориентированного обучения, теория, принципы и собственный опыт использования инфор-
мационных систем при внедрении смешанной модели обучения.

Результаты исследования. В результате проведенного исследования установлено: при изучении 
дисциплины «Гигиена и экология» целесообразно использовать технологию «перевернутого класса», 
которая положительно влияет на уровень усвоения материала. Внедрение элементов смешанного об-
учения при овладении дисциплины привело к росту педагогической нагрузки в части выполнения препо-
давателем значительных объемов методической работы, поиску адекватных и актуальных источников 
научно-медицинской информации, актуализовало необходимость создания единой методической сис-
темы в университете.

Заключение. Проблемами, которые требуют постепенного решения на пути к эффективному ис-
пользованию возможностей смешанного обучения в медицинском университете является организация 
непрерывного обучения преподавателей по развитию их цифровых компетенций, активное содействие 
использованию и созданию открытых информационных ресурсов, распределение процентного соотно-
шения самостоятельной работы студентов и трудоемкости аудиторной работы в сети.

Ключевые слова: смешанное обучение, гигиена и экология, информационно-коммуникативные 
компетенции, образовательная траектория.

UDC 378.147.091.315.7:613
Problematic of Using а Blended Learning in Teaching the Discipline «Hygiene and Ecology» 
Zavgorodnii І. V., Merkulova T. V., Litovchenko O. L., Lysak M. S.
Abstract. Every year the rate of spread of new educational models in higher education is increasing. 

This leads to a change in the trajectory of the educational environment towards the active use of Internet 
technologies. At the present stage, in order to qualitatively update the content of education, a polyparadig-
matic approach to the choice of pedagogical technologies with a combination of different teaching methods, 
flexible educational models and styles is needed. This is a “blended learning” – modern technology that has 
broad prospects for use and further development, attracts the student and allows you to study according to an 
individual educational trajectory. The article highlights the features of the introduction of elements of blended 
learning in mastering the discipline “Hygiene and Ecology” by the 6th-year students of the Medical University.

The purpose of the study was to determine the features of the use and ways of further improving the 
blended learning model in teaching the discipline “Hygiene and Ecology”.

Materials and methods. The methodological basis of the research is the concept of student-centered 
learning, theory, principles and own experience of using information systems in the implementation of a blend-
ed learning model.

380

https://doi.org/10.1186/s12909-017-0881-8
https://doi.org/10.1080/14783363.2013.867607
https://www.examtime.com/blog/teaching-skills/
https://www.examtime.com/blog/teaching-skills/


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Гуманітарні питання медицини і проблеми викладання у вищій школі

Results and discussion. The study highlights the main positive benefits of blended learning compared to 
traditional classroom learning. As a result of the study, it was established that when studying the discipline 
“Hygiene and Ecology” it is advisable to use the “inverted class” technology, which has a positive effect on the 
level of learning the material. At the same time, teachers faced the need for a clear structuring and distribution 
of topics for self-study by students and mandatory mastering within the classroom work in the study of this 
discipline.

The introduction of elements of blended learning in mastering the discipline led to an increase in the ped-
agogical load in terms of the teacher’s performance of significant amounts of methodological work, the search 
for adequate and relevant sources of scientific and medical information, actualized the need to create a unified 
methodological system in the institution.

Conclusion. Problems that require a gradual solution on the way to the effective use of blended learning 
opportunities at a medical university are the organization of continuous training for teachers to develop their 
digital competencies, active promotion of the use and creation of open information resources, the distribution 
of the percentage of students’ independent work and the labor intensity of classroom work in the network.

Keywords: blended learning, hygiene and ecology, information and communication competencies, edu-
cational trajectory.
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Зайцева О. В., Бондаренко М. А., Рукін О. С.

ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНІ КОМПЕТЕНТНОСТІ ВИКЛАДАЧА 
В СУЧАСНОМУ МЕДИЧНОМУ ОСВІТНЬОМУ СЕРЕДОВИщІ

Харківський національний медичний університет, Україна

Мета роботи. Дослідити ефективність ресур-
сів і сервісів інформаційно-освітнього середовища 
університету, зокрема інформаційно-освітнього 
порталу Moodle в дистанційному навчанні студен-
тів. 

Матеріал та методи. Розглянуто два основні 
аспекти вирішення проблеми інформатизації осві-
ти – комп’ютеризація закладів освіти та набуття 
інформаційно-комунікаційних компетентностей на-
уково-педагогічними працівниками університетів. 

Результати. В роботі розкриваються задачі 
та можливі напрямки роботи у другому аспекті, а 
саме необхідність розуміння науково-педагогічни-
ми працівниками політики держави в галузі елек-
тронного навчання, розуміння того, як планувати 
свій навчальний процес з використанням інформа-
ційно-комунікаційних технологій, вміння викорис-
товувати інноваційні педагогічні технології дистан-
ційного навчання та здатності до створення нових, 
власних ресурсів електронного навчання; наголо-
шується на необхідності постійного, безперерв-
ного підвищення кваліфікації професорсько-ви-
кладацького складу із застосування інноваційних 
освітніх технологій. Розглянуто досвід реалізації 
проблеми підвищення кваліфікації науково-педа-
гогічних та педагогічних працівників у сфері вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій 
та створення інформаційно-освітнього середови-
ща у Харківському національному медичному уні-
верситеті шляхом створення Центру дистанційно-
го навчання при Науково-навчальному інституті 
якості освіти ХНМУ. Розглянуто можливості, які 
надає інформаційно-освітній портал Moodle у ор-
ганізації дистанційного навчання. Проаналізовано 
один з видів підвищення кваліфікації - стажування 
з основ розробки електронних навчальних курсів. 
Розглянуто визначення електронного навчального 
курсу, його структуру, основні характеристики, ал-
горитм створення, апробації та акредитації за до-
свідом організації дистанційного навчання у ХНМУ. 

Висновки. Аргументована доцільність впро-
вадження дистанційних навчальних курсів у на-
вчальний процес та обговорено досвід створення 
та апробації дистанційного навчального курсу з 
дисципліни «Сучасні проблеми біофізики» для сту-
дентів стоматологічного факультету ХНМУ. 

Ключові слова: інформаційно-комунікаційні 
компетентності, науково-педагогічні працівники, 

інформаційно-освітнє середовище, технології дис-
танційного навчання, заклад вищої освіти.

Вступ. Вища освіта в Україні зазнає карди-
нальних змін і реформ у пошуку нових ефектив-
них ідей, цінностей і довгострокових пріоритетних 
напрямків розвитку. При цьому значний вплив на 
тенденції розвитку науки і освіти мають глобальні 
зміни у життєдіяльності всього людства, що від-
буваються останніми роками у зв’язку з пандемі-
єю коронавірусної хвороби. Відповідно до Закону 
України «Про Національну програму інформатиза-
ції» та завдань Болонського процесу, основним на-
прямком розвитку сучасної системи вищої освіти 
в Україні є створення глобального міжнародного 
освітнього середовища, головною перевагою яко-
го є подання навчального матеріалу в дидактично 
уніфікованому і формалізованому вигляді та ство-
рення умов використання його контенту у будь-
якому місці і у будь-який час незалежно від форми 
навчання студента [1-3]. 

За цих умов нові значно вищі і складніші ви-
моги висуваються до науково-педагогічних праців-
ників закладів вищої освіти. Необхідність викорис-
товувати у своїй роботі технології дистанційного 
навчання вимагає від них володіння відповідними 
знаннями та вміннями, які включають, перш за все, 
інформаційно-комунікаційні компетентності. Під 
інформаційно-комунікаційними компетентностями 
розуміють компетентності викладача в галузі вико-
ристання інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) в навчальному процесі [1].

Володіння інформаційно-комунікаційними 
компетентностями впливає на рівень професійної 
компетентності як самого викладача, так і студен-
тів, яких він навчає. Впровадження інформацій-
но-комунікаційних технологій в освітній процес 
є передумовою того, що студент матиме вільний 
доступ до всесвітнього інформаційного освітньо-
го середовища і, як мінімум, до освітнього серед-
овища вищого навчального закладу або країни. 
Використання ресурсів і сервісів, доступних у ін-
формаційно-освітньому середовищі університету, 
дає можливість студентам здобувати освіту мак-
симально зручно і ефективно – екстериторіально 
(дистанційно), синхронно або асинхронно в часі, 
гнучко обирати навчальні програми, терміни і темп 
навчання [4].
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Задача впровадження ІКТ у вищу школу є 
досить складною і багаторівневою. До недавньо-
го часу інформатизація всіх сфер життя людини і 
освіти, зокрема, розглядалася органами управлін-
ня і професійними співтовариствами як суто тех-
нічна задача. За мету було поставлено, в першу 
чергу, забезпечення закладів освіти достатньою 
кількістю комп’ютерів, надійне та стабільне під-
ключення їх до мережі Інтернет, викладання в 
школах та закладах вищої освіти таких дисци-
плін, як «Інформатика», «Європейський стандарт 
комп’ютерної грамотності», інших. На жаль, Укра-
їна й досі посідає одне з останніх місць в світі за 
кількістю комп’ютерів у загальноосвітніх і вищих 
навчальних закладах та за рівнем забезпечення 
надійного підключення до Інтернет. Однак на те-
перішньому етапі впровадження ІКТ в освіту стає 
зрозумілим, що перед освітянами постають задачі 
значно вищого рівня.

Інформатизація освіти потребує не тільки до-
статньої комп’ютеризації навчального процесу, а 
й розуміння науково-педагогічними працівниками 
політики держави в галузі електронного навчання, 
розуміння того, як планувати свій навчальний про-
цес з використанням ІКТ, вміння використовувати 
інноваційні педагогічні технології дистанційного 
навчання та здатності до створення нових ресурсів 
електронного навчання [5-10]. 

Мета роботи. Дослідити ефективність ресур-
сів і сервісів інформаційно-освітнього середовища 
університету, зокрема інформаційно-освітнього 
порталу Moodle в дистанційному навчанні студен-
тів. 

Матеріал та методи дослідження
Електронні навчальні курси  

у середовищі Moodle
Одним з таких ресурсів електронного навчан-

ня є електронні навчальні курси (ЕНК), або дис-
танційні навчальні курси. Електронний навчальний 
курс – це комплекс електронних навчально-ме-
тодичних матеріалів, створених для організації 
індивідуального та групового навчання з викорис-
танням дистанційних технологій, що базуються на 
Інтернет-технологіях, відповідно до графіку на-
вчального процесу вищого навчального закладу 
[2]. Електронні навчальні курси розміщуються на 
навчальному порталі в системі дистанційного на-
вчання, організованій на основі управління на-
вчальними ресурсами. Прикладом такого інфор-
маційно-освітнього порталу для дистанційного 
навчання є середовище Moodle (Modular Object 
Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle 
надає доступ як для представлення інформацій-
ного контенту, так і для тестування та відстеження 
успішності студентів; також існує підтримка їхньої 
реєстрації з безпечною аутентифікацією.

Навчальне середовище Moodle має широ-
кий набір функціональності, притаманний плат-
формам електронних систем навчання, системам 
управління курсами (CMS), системам управління 
навчанням (LMS) або віртуальним навчальним 
середовищам (VLE). Moodle надає можливість 
викладачам створювати електронні курси для 
онлайн-навчання. Його можна використовувати 
як в навчанні школярів, студентів, так і при підви-
щенні кваліфікації, бізнес-навчанні. Типова функці-
ональність Moodle включає: інформаційно-освітні 
ресурси (веб-сторінки, файли, папки, відеоконтент, 
зображення, посилання, бази даних, глосарій); за-
соби комунікації (дискусійні форуми, чати, можли-
вість обміну повідомленнями, календар подій, но-
вини та анонси подій); засоби оцінки знань (тести, 
анкетування, можливість здачі робіт); засоби су-
місної роботи (семінари, дискусійні форуми). 

Інформаційно-освітній портал Moodle для дис-
танційного навчання надає широкі можливості як 
для студентів, так і для викладачів. Студенти отри-
мують доступ до навчальних матеріалів (тексти 
лекцій, завдання до практичних/лабораторних та 
самостійних робіт; додаткові матеріали - книги, до-
відники, глосарії, посібники, методичні розробки, 
доступ до засобів для спілкування і тестування); 
можуть використовувати засоби для групової ро-
боти (Вікі, форум, чат, семінар, вебінар); мають 
можливість перегляду результатів проходження 
ними дистанційного курсу; можливість перегляду 
результатів проходження тесту; можливість спілку-
вання з викладачем через особисті повідомлення, 
форум, чат; можливість завантаження файлів з ви-
конаними завданнями; можливість використання 
нагадувань про події у курсі, можливість підготовки 
до складання іспитів з доступом до банку запитань 
системи дистанційного навчання. 

В університетському освітньому середовищі 
викладачам надається можливість використан-
ня інструментів для розробки авторських дистан-
ційних курсів; розміщення навчальних матеріалів 
(тексти лекцій, завдання до практичних/лабора-
торних та самостійних робіт); додаткових матеріа-
лів (книги, довідники, посібники, методичні розроб-
ки, а також відео, аудіо і презентаційні матеріали 
у різних форматах та через додаткові плагіни); 
додавання різноманітних елементів курсу; прове-
дення швидкої модифікації навчальних матеріалів; 
використання різних типів тестів; автоматичного 
формування тестів; автоматизації процесу пере-
вірки знань, звітів щодо проходження студентами 
курсу та звітів щодо проходження студентами тес-
тів, тощо. 

Передбачається, що студенти проходять ово-
лодіння навчальним матеріалом з дисципліни, для 
якої розроблено електронний навчальний курс, під 
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керівництвом викладача. В процесі апробації кур-
су, тобто в процесі його використання студентами, 
викладач може вносити зміни до структури і напо-
внення ЕНК з метою його удосконалення. 

Використання технологій дистанційного на-
вчання вимагає від викладача закладу вищої 
освіти постійної готовності до здійснення педаго-
гічної діяльності в нових, швидко змінних умовах, 
а, отже, постійного саморозвитку для надбання 
певних (і не тільки професійних) компетентностей, 
зокрема, інформаційно-комунікаційних компетент-
ностей. З урахуванням сучасних тенденцій розви-
тку освіти перед викладачем постає питання по-
стійного, безперервного підвищення кваліфікації 
із застосування інноваційних освітніх технологій, 
зокрема, курсів з основ розробки електронних на-
вчальних курсів. 

Основними характеристиками електронного 
навчального курсу є структурованість навчально-
методичних матеріалів; відповідність основним 
структурним елементам процесу вивчення на-
вчального курсу: лекції, практичні, семінарські, ла-
бораторні роботи, самостійна робота, залік, іспит; 
чіткий графік виконання студентами навчального 
плану; налагоджена система інтерактивної вза-
ємодії викладача і студента, а також студентів між 
собою засобами ресурсів електронного навчаль-
ного курсу та дистанційних технологій протягом 
усього часу вивчення навчального курсу; якісно 
виконані навчальні матеріали, які дозволяють на-
бути компетентностей, задекларованих у робочій 
програмі; наявність мультимедійних навчальних 
матеріалів; система оцінювання результатів на-
вчальної діяльності студентів, яка включає форми 
та критерії оцінювання всіх видів навчальної ді-
яльності; система контролю та самоконтролю всіх 
видів навчальної діяльності студентів.

Результати дослідження та їх обговорення 
Досвід впровадження технологій  
дистанційного навчання у ХНМУ

З метою реалізації проблеми підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних 
працівників у сфері використання інформаційно-
комунікаційних технологій та створення інформа-
ційно-освітнього середовища керівництвом Хар-
ківського національного медичного університету у 
2020 році було створено Центр дистанційного на-
вчання при Науково-навчальному інституті якості 
освіти ХНМУ. Основними завданнями центру є 
вирішення питань, пов’язаних з плануванням, ор-
ганізацією і забезпеченням навчального процесу 
в університеті на основі технологій дистанційного 
навчання; надання консультативної допомоги ви-
кладачам щодо впровадження дистанційного на-
вчання; сприяння у розробці викладачами кафедр 
інтерактивних електронних навчально-методич-

них матеріалів відповідно до актуальних для уні-
верситету напрямків підготовки; організація про-
ведення Інтернет-конференцій, вебінарів та інших 
заходів з використанням сучасних інформаційно-
комунікаційних технологій. 

В 2020 році Центром дистанційного навчання 
було організовано курс «Основи методології роз-
робки електронних курсів в сфері медичної осві-
ти» загальним обсягом 75 годин для дистанційно-
го навчання професорсько-викладацького складу 
з метою підвищення його кваліфікації і набуття 
інформаційно-комунікаційних компетентностей. 
Стажування з цього курсу вже пройшли і продо-
вжують активно проходити багато викладачів уні-
верситету. 

Алгоритм створення та впровадження на-
вчального дистанційного курсу в освітній про-
цес передбачає чотири основні послідовні етапи: 
1) проходження викладачем дистанційного на-
вчального курсу «Основи методології розробки 
електронних курсів в сфері медичної освіти»; при 
успішному закінченні курсу викладач отримує сер-
тифікат; 2) створення і наповнення навчально-
методичними ресурсами власного дистанційного 
навчального курсу за обраною дисципліною від-
повідно до програми цієї навчальної дисципліни; 
3) апробація курсу протягом одного навчального 
семестру: на цьому етапі викладач реєструє сту-
дентів на курсі та використовує матеріали курсу 
для навчання та оцінювання успішності студен-
тів, за необхідністю, вносить корективи до курсу; 
4) атестація дистанційного навчального курсу від-
повідно до Положення про розробку, експертизу 
та атестацію дистанційних курсів в ХНМУ, затвер-
дженого наказом від 12.06.2020 р. №139, з метою 
впровадження розроблених педагогічними та на-
уково-педагогічними працівниками електронних 
дистанційних курсів в освітній процес.

На кафедрі медичної та біологічної фізики 
і медичної інформатики ХНМУ курс зі створення 
електронних навчальних курсів пройшли двоє ви-
кладачів. Ними створено два електронних курси з 
дисципліни «Рекламно-інформаційні технології» 
для вітчизняних студентів 3 курсу медичного фа-
культету та з дисципліни «Сучасні проблеми біо-
фізики» для вітчизняних і англомовних студентів 
2 курсу стоматологічного факультету ХНМУ. Нара-
зі курси проходять апробацію, тобто під керівни-
цтвом викладачів по цих дисциплінах з викорис-
танням створеного дистанційного курсу проходять 
навчання студенти вказаних факультетів. В поточ-
ному навчальному році почали навчатися на кур-
сах «Основи методології розробки електронних 
курсів в сфері медичної освіти» ще двоє викла-
дачів кафедри, які створюють новий електронний 
навчальний курс з дисципліни «Європейський 
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стандарт комп’ютерної грамотності» для студентів 
1 і 2 курсів медичних факультетів двома мовами – 
українською та англійською. В плані на цей рік – 
проходження стажування ще декількома виклада-
чами кафедри.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Головна мета закладу вищої освіти – 
підготувати високопрофесійного та творчого спеці-
аліста, який зможе самостійно приймати рішення і 
водночас буде здатним працювати у команді, буде 
прагнути до саморозвитку і реалізовувати нові ідеї, 
швидко знаходити потрібну інформацію і володіти 
сучасними інформаційними технологіями. Вико-

ристання ресурсів і сервісів інформаційно-освіт-
нього середовища університету дає можливість 
студентам здобувати освіту максимально зручно і 
ефективно, суттєво розширює доступ до навчаль-
них і наукових інформаційних ресурсів країни і 
світу. При цьому важливо пам’ятати, що основна 
відповідальність за реалізацію головної мети ви-
щої освіти завжди лежала і буде лежати на викла-
дачах; якість наданих викладачами освітніх послуг 
залежатиме від якості діяльності кожного науково-
педагогічних працівника, від рівня його професій-
них та інформаційно-комунікативних компетент-
ностей.
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Материал и методы. Рассмотрены два основных аспекта решения проблемы информатизации 
образования – компьютеризация учебных заведений и приобретение информационно-коммуникацион-
ных компетентностей научно-педагогическими работниками университетов.

Результаты. В статье раскрываются задачи и возможные направления работы во втором аспек-
те, а именно необходимость понимания научно-педагогическими работниками политики государства в 
области электронного обучения, понимание того, как планировать свой учебный процесс с использова-
нием информационно-коммуникационных технологий, умение использовать инновационные педагоги-
ческие технологии дистанционного обучения и способности к созданию новых, собственных ресурсов 
электронного обучения; подчеркивается необходимость постоянного, непрерывного повышения квали-
фикации профессорско-преподавательского состава по применению инновационных образовательных 
технологий. Рассмотрен опыт реализации проблемы повышения квалификации научно-педагогических 
и педагогических работников в области использования информационно-коммуникационных техноло-
гий и создания информационно-образовательной среды в Харьковском национальном медицинском 
университете путем создания Центра дистанционного обучения при Научно-учебном институте каче-
ства образования ХНМУ. Рассмотрены возможности, которые предоставляет информационно-образо-
вательный портал Moodle в организации дистанционного обучения. Проанализирован один из видов 
повышения квалификации - стажировка по основам разработки электронных учебных курсов. Рассмо-
трены определение электронного учебного курса, его структура, основные характеристики, алгоритм 
создания, апробации и аккредитации по опыту организации дистанционного обучения в ХНМУ. 

Выводы. Аргументирована целесообразность внедрения дистанционных учебных курсов в учеб-
ный процесс и обсужден опыт создания и апробации дистанционного учебного курса по дисциплине 
«Современные проблемы биофизики» для студентов стоматологического факультета ХНМУ.

Ключевые слова: информационно-коммуникационные компетентности, научно-педагогические 
работники, информационно-образовательная среда, технологии дистанционного обучения, учрежде-
ние высшего образования.

UDC 004:372.851:378(73)
Information and Communication Competences 
of the Teacher in the Modern Medical Educational Medium 
Zaytseva O. V., Bondarenko M. A., Rukin O. S.
Abstract. The purpose of the work was to study the effectiveness of resources and services of the in-

formation and educational environment of the university, in particular, the information and educational portal 
Moodle in distance learning of students.

Materials and methods. Two main aspects of the solution of the problem of informatization of education – 
computerization of educational institutions and acquisition of information and communication competences by 
scientific and pedagogical staff of universities – were considered. 

Results and discussion. The article outlines the challenges and possible directions of work in the second 
aspect, namely the need for academic educators to understand the State’s e-learning policy, how to plan their 
learning process using information and communication technology, the ability to use innovative pedagogical 
distance learning technologies and the ability to create new, in-house e-learning resources. The need for 
continuous professional development of professors in the application of innovative educational technologies 
was emphasized. Consideration was given to the experience gained in the implementation of the problem of 
improving the qualifications of scientific and pedagogical staff in the use of information and communication 
technologies and in the creation of an information and educational environment at the Kharkiv National Medi-
cal University through the establishment of the Distance Learning Centre of the Scientific and Training Institute 
for the Quality of Education of Kharkiv National Medical University. The possibilities of the Moodle informa-
tion educational portal in the organization of distance learning are considered. One of the types of advanced 
training – the course on the basics of developing electronic learning courses was analyzed. The definition of 
an electronic learning course, its structure, main characteristics, an algorithm for creating, approbation and 
accreditation based on the experience of organizing distance learning at Kharkiv National Medical University 
are considered. 

Conclusion. The expediency of introducing distance learning courses into the educational process is ar-
gued and the experience of creating and testing a distance learning course in the discipline “Modern problems 
of biophysics” for students of the dental faculty of Kharkiv National Medical University is discussed.

Keywords: information and communication competencies, scientific and pedagogical staff, information 
and educational environment, distance learning technologies, institution of higher education.
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ВЛИЯНИЕ ГОЛОДАНИЯ НА МОБИЛИЗАЦИЮ ЖИРНЫХ КИСЛОТ  
ИЗ КУРДЮЧНОГО ЖИРА У БАРАНЧИКОВ

Гянджинский Государственный Университет, Азербайджан

Целью исследования было изучено действие 
голодной диеты на мобилизацию жирных кислот 
из курдючного жира. 

Объект и методы. Исследования были про-
ведены на 9 самцах баранчиков Карабахской по-
роды, линии Карадолак, средний живой вес ко-
торых составлял 45,0±1,70 кг, которым провели 
комплексную хирургическую операцию по методу 
А. Алиева. Каждому баранчику были имплантиро-
ваны катетеры в сонную артерию, в воротную вену 
печени, в брыжеечную вену и заднюю полую вену.

Для изучения мобилизации жирных кислот из 
курдючного жира во время голодания, подопыт-
ным животным назначили голодную диету. Забор 
крови проводили за сутки до голодания, через 3 
и 5 суток с последующей экстракцией липидов по 
методу Фолча. 

Результаты. Установлено, что у баранчиков 
породы Бозаг и Карадолак во время голодания 
для обеспечения энергетической потребности ор-
ганизма происходит сильная мобилизация общих 
липидов и длинноцепочечных жирных кислот. Этот 
процесс наиболее интенсивно протекает у овец 
линии Карадолак, Карабахской породы. У обеих 
пород овец во время голодания количество оле-
иновой кислоты в липидах плазмы крови, взятой 
из задней полой вены, увеличилось, а в 5 сутки 
дошло до пиковой точки. Это связано с тем, что 
количество олеиновой кислоты в курдюке по срав-
нению с другими жирами выше. Поэтому после 
кормления, у обеих пород овец, количество этой 
кислоты уменьшилось в липидах плазмы, как ар-
териальной, так и венозной (задней полой вены) 
крови. После кормления А-В разница положитель-
ная. Процентное соотношение линоленовой и ли-
нолевой кислот, во время голодания у обеих по-
род овец не изменилось. Из кислот с углеродным 
атомом 20 динамические изменения произошли в 
арахидоновой кислоте. Так как арахидоновая кис-
лота синтезируется из линолевой кислоты, поэто-
му наблюдается близкая связь этих кислот в кро-
ви. Во время голодания, когда не поступает с кор-
мом линолевая кислота, в плазме крови, взятой 

из задней полой вены, количество арахидоновой 
кислоты в липидах уменьшилось. 

Выводы. У овец Карадолакской породы ко-
личество арахидоновой кислоты уменьшилось от 
3,75 до2,60, а у Бозахской породе от 5,24 до 2,33. 
Таким образом, у обеих пород овец, для удовлет-
ворения потребности организма в энергии, в связи 
с голодной диетой происходит активная мобилиза-
ция общих липидов и длинноцепочечных жирных 
кислот из внутреннего жира и курдюка. Данный 
процесс наиболее ярко выражен у баранчиков по-
роды Карабах Карадолакской линии.

Ключевые слова: голод, сонная артерия, 
мобилизация, артериальная кровь, жиры, задняя 
полая вена.

Введение. У жвачных животных жировая 
ткань выполняет 3 функции: синтез жирных кис-
лот, накопление в виде запаса и мобилизация. 
После этерификации жирных кислот собранной 
энергией в адипоцитах, рождаются триацил-гли-
церолы, а этерификация жирных кислот происхо-
дит α-глицеро-фосфатным путем. Объем жировой 
ткани определяется не числом адипозитов, а их 
размерами. Активность обмена адипозитов не за-
висит от объема, собранной в ней жиров или же 
объема цитоплазмы. Этот процесс у животных ре-
гулируется энергетическим балансом [1, 2].

Если энергетическая потребность организма 
животного выше, чем количество энергии, посту-
пающей с кормом, то в жировой ткани усиливается 
гидролиз триаглицеролов и происходит транспор-
тизация в клетки эфирных жирных кислот виде 
альбуминных комплексов. Большинство эфирных 
жирных кислот в периферических клетках за ко-
роткое время соединяются кислородом [3, 4].

Фермент-гормон-чувствительная липаза уча-
ствует в мобилизации жиров из клеток депо. Этот 
фермент катализирует на I этапе процесс осво-
бождения из жирных кислот триацилглицеролов. 
Гидролиз ди- и моноацилгликолов, происходит 
намного выше гидролиза триацилглицерола. 
Причина в том, что если повысится активность  
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чувствительного гормона ди-и моноацилглице-
роллипазы, то повысится концентрация ди- и мо-
но-ацилглицерола. Активность чувствительной 
липазы, фосфоризация неактивной формы фер-
мента происходит с участием протеинкиназы. Кон-
центрация последнего фермента балансируется 
аденозинмонофосфатным циклом. Инактивация 
гормон-чувствительной липазы происходит с уча-
стием катализа фосфатазы [5, 6, 7].

Таким образом, сбалансирование цикла моби-
лизации и синтеза жирных кислот происходит со 
стороны нейроэндокринной системы. Мобилиза-
ция эфирных жирных кислот балансируется адре-
налином, норадреналином и соматотропином. 
Первые два гормона действуют на срочную моби-
лизацию жирных кислот, а гормон роста в случаях 
нехватки энергии в кормах.

В этих процессах инсулин и адреналин уча-
ствуют, как антогонисты. Таким образом, инсулин 
усиливает синтез жирных кислот, а мобилизацию 
ослабляет. Адреналин, наоборот, ослабляет син-
тез жирных кислот, усиливает их мобилизацию [8, 
9. 10].

Цель исследования – изучение обмена ли-
пидов и мобилизации жирных кислот из курдючно-
го жира во время голодания у баранчиков Карадо-
лагской и Бозахской породы. 

Материал  и методы исследований. Все 
исследования были проведены в соответствии с 
требованиями Европейской конвенции о защите 
позвоночных животных та директивы Совета Ев-
ропейского экономического общества по защите 
позвоночных животных (Страсбург, 1986). Провели 
комплексную хирургическую операцию по методу 
А. Алиева у 9 голов самцов баранчиков Карабах-

ской породы, линии Карадолак, средний живой 
вес которых составлял 45,0±1,70 кг. Каждому ба-
ранчику были имплантированы катетеры в сонную 
артерию, в воротную вену печени, в брыжеечную 
вену и заднюю полую вену (направляя в сторону 
хвоста). Таким образом, по разнице концентрации 
метаболитов в артериальной крови и в крови во-
ротной вены мы получили данные о чистом всасы-
вании метаболитов из желудочно-кишечного трак-
та в кровь. А по разнице метаболитов липидного 
обмена в артериальной крови и в крови задней по-
лой вены мы получили данные об их мобилизации 
из курдючного жира.

Для изучения мобилизации жирных кислот из 
курдючного жира во время голодания, подопыт-
ным животным назначили голодную диету по 3 и 5 
суток, доступ к воде был свободным. За сутки до 
голодания и через 3 и 5 суток после голодания из 
катетеров брали кровь. Экстракцию липидов про-
водили методом Фолча. Состав образцов на жир-
ные кислоты определили методом газо-жидкост-
ной хроматографии на хроматографе «Хром-5». 
Полученные цифровые материалы были обрабо-
таны статистически методом Стьюдента-Фишера.

Результаты исследования и их обсужде-
ние. В обеих породах баранчиков (Карабахская 
порода, линия Карадолаг и порода Бозаг) во вре-
мя голодания в артериальной крови повысились 
общие липиды (табл. 1, 2). После суточной голод-
ной диеты у баранчиков Карадолагской линии по-
высилось количество общих липидов 405,8 мг/100 
мл в задней полой вене. На 3 и 5 сутки голодания 
эти показатели повысились и составили соответ-
ственно 47,8 и 66,8 %.

Таблица 1 – Динамика содержания жирных кислот в артериальной крови и в задней полой вене в период 
голодания у баранчиков Карадолагской породы

Код

сутки голодания
После кормления

Через 1 сутки Через 3 сутки Через 5 суток
артери-
альная

порталь-
ная

артери-
альная

порталь-
ная

артери-
альная

порталь-
ная

артери-
альная

порталь-
ная

С14:0 0,57±0,01 0,46±0,01 0,66±0,08 0,54±0,01 0,28±0,02 0,43±0,03 0,37±0,01 0,17±0,02
С16:0 15,02±0,40 17,36±0,42 15,08±0,36 17,75±0,20 15,28±0,31 16,38±0,17 19,53±0,13 17,60±0,78
С18:0 21,99±0,16 21,99±0,16 16,11±0,63 16,05±0,36 19,61±0,53 17,12±0,16 22,75±0,16 21,80±0,23
С18:1 30,61±0,92 36,73±0,67 36,84±0,09 37,86±1,51 38,76±1,45 40,60±0,85 33,65 ±0,11 30,82±1,47
С18:2 16,62±1,14 14,67±0,18 14,17±0,27 13,90±0,51 13,27±0,10 13,07±0,76 14,05±1,11 17,83±0,07
С18:3 1,39±0,09 1,16±0,01 1,53±0,12 1,24±0,12 1,06±0,07 0,98±0,12 1,58±0,02 0,82±0,01
С20:4 4,37±0,56 3,75±0,20 5,71±0,13 3,56±0,89 3,32±0,40 2,84±0,23 1,13±0,02 2,60±0,41

Насыщен-
ные 39,41 37,37 33,84 36,65 37,23 36,41 44,73 41,21

Ненасы-
щенные 60,59 62,63 66,16 63,35 62,77 63,59 55,27 58,79

Индекс 
насыщен-

ности
0,65 0,60 0,51 0,58 0,59 0,57 0,81 0,70
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После кормления в задней полой вене коли-
чество общих липидов уменьшилось и составило 
276,6 мг/100 мл, а это по сравнению с 5-суточным 
голоданием на 2,4 раза меньше.

Те же самые показатели были зарегистриро-
ваны в образцах крови, взятой из артериальной 
и задней полой вены у баранчиков породы Бозаг. 
Через сутки голодания у животных этой породы 
концентрация общих липидов в воротной вене на 
1,4 раза или на 126,4 мг/100 мл меньше, чем на 
3 сутки голодания. На 5 сутки голодания этот пока-
затель на 208,0 мл 100 мл или же 1,74 раза боль-
ше, чем на 1 сутки.

После кормления количество общих липидов 
в задней полой вене, по сравнению с 5-ми сутками 
голодания было меньше в 2,5 раза.

Из проведенных исследований стало извест-
но, А-В разница пальмитиновой кислоты, которая 
является одной из основных жирных кислот на 1, 
3 и 5 сутки была отрицательной, так как количест-
во этой кислоты у Карадолагской линии в задней 
полой вене в 1, 3 и 5 сутки голодания было выше 
на 2,24; 2,64 и 1,10 %, чем уровень в артериаль-
ной крови. После кормления А-В разница была 
положительной, которая составила 1,97 %. Вы-
шеуказанные изменения пальмитиновой кислоты 
были зарегистрированы у баранчиков Бозахской 
породы. А- В- разница этой кислоты изменилась в 
связи с голоданием, соответственно 1, 3 и 5 суток 
голодания составило 0,23; 2,96; 0,60 % со знаком 
минус. После кормления А- В разница составила 
+0,61 % (табл. 1).

Установлено, что у обеих пород овец во вре-
мя голодания происходит мобилизация пальмити-

новой кислоты из курдюка (из курдючного жира). 
Поэтому, у обеих пород подопытных животных в 
плазме крови, взятой в задней полой вене, количе-
ство липидов больше, чем в плазме артериальной 
крови.

Одной из доминантных кислот является оле-
иновая кислота. У обеих пород животных в связи 
с голоданием количество этой кислоты, как в ар-
териальной, так и в венозной (задняя полая вена) 
крови увеличилось, а на 5 сутки голодания дошла 
до максимума. После кормления уменьшилось до 
стартового положения.

А-V разница пальмитиновой кислоты у обе-
их пород овец в связи с голоданием было отри-
цательной. У баранчиков Карадолакской породы 
этот показатель через сутки голодания составило 
6,12; через 3 суток – 1,02 и после 5 суток – 1,84 %. 
А у Бозагской породы этот показатель составил 
соответственно -0,99; -1,63; -3,65 %.

У обеих пород овец во время голодания коли-
чество олеиновой кислоты в липидах плазмы кро-
ви, взятой из задней полой вены, увеличилось, а 
в 5 сутки дошло до пиковой точки. Это связано с 
тем, что количество олеиновой кислоты в курдюке 
по сравнению с другими жирами выше. Поэтому 
после кормления, у обеих пород овец, количест-
во этой кислоты уменьшилось в липидах плазмы, 
как артериальной, так и венозной (задней полой 
вены) крови. После кормления А-В разница поло-
жительная. Известно, что концентрация жирных 
кислот в крови тесно связаны с другими показа-
телями крови, такими, как глюкоза, общий белок, 
альбумины, глобулины и обратную корреляцию 
с общими липидами крови и общим холестери-
ном, что позволяет судить, в определенной мере,  

Таблица 2 – Динамика содержания жирных кислот в артериальной крови и в задней полой вене в период 
голодания у баранчиков Бозахской породы

Код

сутка голодания После кормленияЧерез 1 сутки Через 3 сутки Через 5 суток
артери-
альная

порталь-
ная

артери-
альная

порталь-
ная

артери-
альная

порталь-
ная

артери-
альная

порталь-
ная

С14:0 0,61±0,03 0,66±0,01 0,37±0,05 0,64±0,07 0,47±0,06 0,46±0,01 0,51±0,05 0,47±0,02
С16:0 17,79±0,38 18,02±0,77 17,64±0,65 20,60±0,91 20,43±1,13 21,03±1,33 19,52±0,86 18,91±0,85
С18:0 21,01±0,08 20,66±0,66 20,82±0,14 20,31±0,04 22,03±0,06 16,15±0,29 22,95±1,67 21,36±0,21
С18:1 30,89±0,55 31,88±0,05 31,63±0,89 33,26±0,40 33,77±0,63 37,42±1,05 31,97 ±0,47 30,69±0,44
С18:2 13,18±1,26 14,84±0,29 12,61±0,14 12,91±0,65 12,98±0,23 14,30±0,37 14,18±0,59 16,76±0,02
С18:3 1,25±0,03 1,21±0,01 1,04±0,02 1,00±0,07 0,91±0,08 0,80±0,01 1,33±0,06 0,77±0,01
С20:4 6,08±0,28 5,24±0,33 5,81±0,13 3,56±0,82 2,43±0,33 2,33±0,08 1,83±0,03 2,91±0,20

Насы-
щенные 41,39 41,19 40,93 43,95 44,94 39,40 45,48 42,90

Ненасы-
щенные 58,61 58,81 59,07 56,05 55,06 60,60 54,52 57,10

Индекс 
насы-

щенно-
сти

0,71 0,70 0,69 0,78 0,82 0,65 0,83 0,75
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о напряженности метаболизма овец разных вари-
антов породного подбора [11].

Процентное соотношение линоленовой и ли-
нолевой кислот, во время голодания у обеих по-
род овец не изменилось. Из кислот с углеродным 
атомом 20 динамические изменения произошли в 
арахидоновой кислоте. Так как арахидоновая кис-
лота синтезируется из линолевой кислоты, поэто-
му наблюдается близкая связь этих кислот в крови 
[12–14]. Во время голодания, когда не поступает с 
кормом линолевая кислота, в плазме крови, взя-
той из задней полой вены, количество арахидоно-
вой кислоты в липидах уменьшилось. Итак, у овец 
Карадолакской породы количество этой кислоты 

уменьшилось от 3,75 до 2,60, а у Бозахской поро-
де от 5,24 до 2,33.

Вывод. Таким образом, у обеих пород овец, 
для удовлетворения потребности организма в 
энергии, в связи с голодной диетой происходит 
активная мобилизация общих липидов и длинно-
цепочечных жирных кислот из внутреннего жира и 
курдюка. Нужно отметить, что этот процесс ярко 
выражен у баранчиков породы Карабах Карадо-
лакской линии.

Перспективы дальнейших исследований. 
Планируется изучение механизмов гормональной 
регуляции жирового обмена у овец различных по-
род.
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УДК 619:616-085
ВПЛИВ ГОЛОДУВАННЯ НА МОБІЛІЗАЦІЮ ЖИРНИХ КИсЛОТ 
З КУРДЮЧНОГО ЖИРУ У БАРАНЦІВ
Гусейнова Е. Д.
Резюме. Метою дослідження було вивчено дії голодної дієти на мобілізацію жирних кислот з кур-

дючного жиру.
Об’єкт і методи. Дослідження були проведені на 9 самцях баранців Карабахської породи, лінії Ка-

радолак, середня жива вага яких становила 45,0±1,70 кг, яким провели комплексну хірургічну операцію 
за методом А. Аліева. Кожному баранчику були імплантовані катетери в сонну артерію, в ворітну вену 
печінки, в брижових вену і задню порожнисту вену.

Для вивчення мобілізації жирних кислот з курдючного жиру під час голодування, піддослідним тва-
ринам призначили голодну дієту. Забір крові проводили за добу до голодування, через 3 і 5 діб з наступ-
ною екстракцією ліпідів за методом Фолча.

Результати. Встановлено, що у баранців породи Бозаг і Карадолак під час голодування для забе-
зпечення енергетичної потреби організму відбувається сильна мобілізація загальних ліпідів і довголан-
цюгових жирних кислот. Цей процес найбільш інтенсивно перебігає у овець лінії Карадолак Карабахської 
породи. У обох порід овець під час голодування кількість олеїнової кислоти в ліпідах плазми крові, взятої 
з задньої порожнистої вени, збільшилася, а в 5 добу дійшло до пікової точки. Це пов’язано з тим, що 
кількість олеїнової кислоти в курдюці в порівнянні з іншими жирами вище. Тому після годування, у обох 
порід овець, кількість цієї кислоти зменшилася в ліпідах плазми, як артеріальної, так і венозної (задньої 
порожнистої вени) крові. Після годування А-В різниця позитивна. Процентне співвідношення ліноле-
нової і лінолевої кислот, під час голодування у обох порід овець не змінилося. З кислот з вуглецевим 
атомом 20 динамічні зміни відбулися в арахідонової кислоти. Так як арахідонової кислоти синтезується 
з лінолевої кислоти, тому спостерігається близький зв’язок цих кислот в крові. Під час голодування, коли 
не надходить з кормом лінолева кислота, в плазмі крові, взятої з задньої порожнистої вени, кількість 
арахідонової кислоти в ліпідах зменшилася. 

Висновки. У овець Карадолакської породи кількість арахідонової кислоти зменшилася від 3,75 до 
2,60, а у Бозахской породі від 5,24 до 2,33. Таким чином, в обох порід овець, для задоволення потреби 
організму в енергії, в зв’язку з голодної дієтою відбувається активна мобілізація загальних ліпідів і довго-
ланцюгових жирних кислот з внутрішнього жиру і курдюка. Потрібно відзначити, що цей процес яскраво 
виражений у баранців породи Карабах Карадолакської лінії.

Ключові слова: голод, сонна артерія, мобілізація, артеріальна кров, жири, задня порожниста вена.

UDC 619:616-085
Effect of Starvatıon on the Mobilization of Fatty Acids from Tail Fat from Rams
Huseynova E. J.
Abstract. In ruminants, adipose tissue performs 3 functions: synthesis of fatty acids, accumulation in the 

form of a reserve, and mobilization. After the esterification of fatty acids with the collected energy in adipocytes, 
triacyl-glycerols are born, and the esterification of fatty acids occurs by the α-glycerol-phosphate pathway. 
The volume of adipose tissue is determined not by the number of adiposites, but by their size. The metabolic 
activity of adiposites does not depend on the volume of fat collected in it or the volume of cytoplasm. This 
process in animals is regulated by energy balance.

The purpose of the work was to study lipid metabolism and mobilization of fatty acids from tail fat during 
starvation in rams of the Karadolak and Bozag breeds.

Materials and methods. A complex surgical operation was carried out according to the method of A. Aliyev 
on 9 heads of male rams of the Karabakh breed, the Karadolak line, the average live weight of which was 
45.0±1.70 kg. Catheters were implanted in each ram in the carotid artery, in the portal vein of the liver, in the 
mesenteric vein and in the posterior vena cava (pointing towards the tail). Thus, from the difference in the 
concentration of metabolites in the arterial blood and in the blood of the portal vein, we obtained the data on 
the net absorption of metabolites from the gastrointestinal tract into the blood. And from the difference in lipid 
metabolites in arterial blood and in the blood of the posterior vena cava, we obtained data on their mobilization 
from tail fat.
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Results and discussion. The studies carried out have studied the effect of a fasting diet on the mobilization 
of fatty acids from tail fat. It became known that in rams of the Bozag and Karadolak breeds, during starvation, 
in order to meet the energy requirements of the body, there is a strong mobilization of total lipids and long-chain 
fatty acids. This process is most intensive in sheep of the Karadolak line, the Karabakh breed. In both breeds 
of sheep, during starvation, the amount of oleic acid in the lipids of the blood plasma taken from the posterior 
vena cava increased, and on the 5th day it reached its peak. This is due to the fact that the amount of oleic acid 
in the tail fat is higher compared to other fats. Therefore, after feeding, in both breeds of sheep, the amount of 
this acid decreased in plasma lipids, both arterial and venous (posterior vena cava) blood. After feeding A-B 
difference was positive. The percentage of linolenic and linoleic acids did not change during starvation in both 
breeds of sheep. Of the acids with carbon atom 20, dynamic changes have occurred in arachidonic acid. Since 
arachidonic acid is synthesized from linoleic acid, a close relationship of these acids in the blood is observed. 
During fasting, when linoleic acid is not supplied with food, the amount of arachidic acid in lipids decreased in 
blood plasma taken from the posterior vena cava. So, in sheep of the Karadolak breed, the amount of this acid 
decreased from 3.75 to 2.60, and in the Bozag breed from 5.24 to 2.33. 

Conclusion. In both breeds of sheep, in order to satisfy the body’s need for energy, in connection with a 
starvation diet, there is a strong mobilization of total lipids and long-chain fatty acids from internal fat and tail 
fat. It should be noted that this process is clearly expressed in rams of the Karabakh breed of the Karadolak 
line.

Keywords: hunger, carotid artery, mobilization, arterial blood, fats, posterior vena cava.
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Земляний О. А.1, Герасимчук П. Г. 2, Зайцев Л. О.2, 
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МНОЖИННІ ЕФЕКТИ ХРОНІЧНОГО НИЗЬКОДОЗОВОГО 
 ВПЛИВУ КАДМІЮ НА ПЕЧІНКУ, ОСТЕОГЕНЕЗ ТА ГЕМОПОЕЗ  

ТВАРИН І ЛЮДИНИ
1Дніпровській державний медичний університет, Дніпро, Україна

2Дніпровській медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, Дніпро, Україна
3ГО «Українська асоціація з питань гемофілії і гемостазу «Фактор Д», Дніпро, Україна

Солі кадмію (Cd) за токсичністю належать до 
двадцяти найбільш небезпечних для тварин спо-
лук. При цьому на сьогоднішній день відбувається 
зміна парадигми у дослідженнях впливу кадмію: на 
відміну від гострих ефектів інтоксикації, все більшу 
вагу і практичну релевантність набуває вивчення 
пролонгованого в часі хронічного впливу незна-
чних доз Cd (англ. «Chronic Low Cd Exposure», 
CLCE), що може мати місце в реальних умовах 
навколишнього середовища техногенно забруд-
нених регіонів. При тому, що ранні зміни у нирках 
і маркерні параметри сечовивідної системи за дії 
Cd досліджуються достатньо активно, ефекти ме-
талу на інші органи і системи організму досліджені 
недостатньо. 

Метою даного огляду було проаналізувати 
множині ефекти Cd на функцію печінки, остеогенез, 
гематопоез і гемостаз у тварин і людини. Система-
тизовано захисні механізми, які дозволяють змен-
шити акумуляцію Cd у гепатоцитах порівняно з нир-
ковими клітинами, зокрема, роль клітинних тран-
спортерів іонів біогенних металів в цьому процесі. 

Результати. З урахуванням ролі печінки у хе-
латуванні і депонуванні Cd у вигляді комплексів з 
металотіонеїнами, а також на основі досліджень 
інших Cd-зв’язувальних молекул (глутатіону, полі-
фенолів, антоціанів) очевидним є значний потенці-
ал хелаторних і антиоксидантних гепатопротекто-
рів для зменшення негативних ефектів Cd на орга-
нізм. Розглянуто як прямі ефекти Cd на остеогенез 
і метаболізм Ca, так і опосередковані – завдяки 
токсичному впливу на остеобласти і остеокласти. 
Зокрема, наведено сучасні дані щодо ролі кадмію 
у виникненні ендемічного захворювання Ітай-Ітай 
в Японії. Особливу небезпеку й віддалені тривалі 
наслідки вплив Cd має в організмі дітей. Наведе-
но огляд сучасних даних з впливу Cd кровотворну 
систему у тваринних моделях. 

Висновок. На основі проаналізованих даних 
зроблено висновок, що з’ясування дії кадмію на 
гемопоез і гемостаз є перспективним напрямком 
подальших досліджень хронічного пролонгованого 
впливу Cd.

Ключові слова: хронічний низькодозовий 
вплив кадмію (CLCE), гепатотоксичність, остеоге-
нез, гемопоез, гемостаз.
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Вступ. Глобальна значимість токсичності спо-
лук кадмію (Cd) для здоров’я населення неухиль-
но зростає. Інтенсивна промислова і сільськогос-
подарська діяльність посилила надходження Cd 
до навколишнього середовища. Cd входить в чис-
ло 20 найбільш небезпечних речовин [1]. Водно-
час, нещодавно відбулася зміна парадигми щодо 
актуальності впливу різних доз Cd. На відміну від 
рідкісних випадків гострої кадмієвої інтоксикації, 
реальною проблемою для населення в XXI сто-
літті є хронічний, низькодозовий (в концентраціях, 
які незначно перевищують встановлені гранично 
допустимі концентрації металу в навколишньому 
середовищі) вплив Cd (CLCE). Доведено [2], що на 
сьогоднішній день CLCE стало реальною загрозою 
для здоров’я майже 10% населення світу. CLCE 
пошкоджує численні фізіологічні процеси у людей 
і тварин, викликаючи нефротоксичність, остеопо-
роз, нейротоксичність, генотоксичность, терато-
генність, ендокринні та репродуктивні порушення 
[3, 4].

Печінка є основним метаболічним органом де-
токсикації Cd в організмі, однак транспортери ме-
талів та молекулярні механізми, які беруть участь 
у поглинанні Cd печінкою, потребують подальших 
досліджень. На відміну від відносно добре дослі-
дженого хронічного впливу Cd на сечовивідну сис-
тему [4], менш дослідженим, але водночас дуже 
актуальним залишається зв’язок між порушеннями 
у печінці й нирках і процесами остеогенезу, а також 
вплив Cd на гемопоез і гемостаз людини і тварин.

Мета дослідження – систематичний ана-
ліз сучасних даних щодо ефектів Cd на процеси  
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остеогенезу, гемопоезу і гемостазу тварин та лю-
дини, з акцентом на небезпечність пролонгованого 
в часі хронічного впливу невисоких доз Cd.

Результати дослідження. Вміст Cd у печін-
ці людини коливається в межах 1,5–8 мкг/г сухої 
ваги залежно від віку, статі, впливу навколишнього 
середовища тощо, що в 10–20 разів нижче, ніж у 
нирках [5]. Це пояснюється наступною послідов-
ністю хронічного впливу Cd на організм. Після над-
ходження в кровообіг Cd в плазмі крові зв’язується 
з такими молекулами, як альбумін, амінокислоти 
або сульфгідрильні сполуки, глутатіон або цистеїн. 
Ці комплекси можуть дисоціювати та зв’язуватися 
з іншими молекулами, клітинними поверхнями, а 
також проникати у клітини [4, 6]. Cd у плазмі спо-
чатку транспортується до печінки, де поглинається 
[2] й індукує синтез металотіонеїнів (МТ) – низько-
молекулярних білків, які специфічно й ефективно 
зв’язують Cd, тим самим зменшуючи вплив його 
іонів на організм. В подальшому невелика части-
на кадмію повільно вивільняється з депонованих 
комплексів Cd-МТ печінки у плазму крові, через 
відмирання гепатоцитів, у яких компартмента-
лізований Cd. Було показано, що при тривалому 
впливі, або через тривалі проміжки часу після од-
норазового впливу рівень Cd спочатку є найвищим 
у печінці, а потім поступово зростає в нирках [2]. 
Докази того, що основним джерелом Cd при хро-
нічній експозиції металу є печінка, були отримані 
Chan et al. [7] при пересадці печінки щурів, які за-
знали впливу Cd, контрольним щурам. Рівень Cd 
та MT у печінці щурів-реципієнтів знижувався після 
операції, водночас, рівень Cd та МТ у нирках з ча-
сом підвищувався.

Зручною модельною системою дослідження 
гепатотоксичності є клітинні культури гепатоцитів 
людини, на яких було продемонстровано два мож-
ливі шляхи поглинання Cd: один – для вільної (іон-
ної) форми Cd (Cd2+), а інший – для складної фор-
ми Cd2+ [8, 9]. Як правило, Cd2+ поглинається тими 
ж транспортерами металів, які переносять фізіо-
логічно важливі метали, зокрема Fe2+, Zn2+, Mn2+ та 
Cu2+ [10]. Серед цих транспортерів слід відзначити 
DMT-1, який слабо виражений у печінці [11]. Тран-
спортери металів сімейства білків, подібних до Zrt/
Irt, такі як ZIP8 та ZIP14 [11], також експресуються 
в печінці. Однак локалізація та клітинна орієнтація 
цих транспортерів у клітинах печінки не встанов-
лена. Багато повідомлень свідчать про поглинання 
Cd2+ кальцієвими каналами в клітинах печінки, од-
нак, хоча для печінки як органу встановлена екс-
пресія транскриптів Ca-каналів типу L, для ізольо-
ваних гепатоцитів це нехарактерно [5].

Дослідження in vitro показали, що комплекс Cd 
з металотіонеїном (Cd-MT) надходить у клітини пе-
чінки шляхом рецептор-опосередкованого ендоци-

тозу [12]. Однак, Sabolic I. et al. продемонстрували 
[13], що Cd-MT не поглинається гепатоцитами щу-
рів in vivo. Швидше за все, Cd-MT потрапляє у клі-
тини Купфера шляхом ендоцитозу, що може при-
звести до вивільнення різних цитокінів, включаючи 
інтерлейкін 6 (IL-6) та фактор некрозу пухлини-a 
(TNF-a) [8].

У гризунів Cd виявляє гепатотоксичність піс-
ля хронічного впливу, однак, гепатотоксичність 
виражена набагато менше, ніж нефротоксичність 
[2]. Незначний рівень морфологічних та функціо-
нальних змін, пов’язаних з хронічною гепатоток-
сичністю Cd, можуть бути обумовлені вираженою 
індукцією МТ та GSH у печінці [9], які хелатують і 
тим самим інактивують Cd, відповідно запобігаючи 
розвитку окислювальному стресу [14]. Більш того, 
і Cd-зв’язаний МТ, і GSH можуть вивільнятися у 
кров і жовч за допомогою ABCC2-опосередкованої 
екскреції Cd-GSH та вивільнення Cd-MT у крово-
тік внаслідок екзоцитозу чи некрозу [5]. На осно-
ві останніх досліджень [15], обговорюється роль 
утворення АФК у хронічній гепатотоксичності (та 
канцерогенезі) під час тривалого впливу Cd у 
низьких дозах. Адаптаційні механізми, включаю-
чи індукцію МТ, GSH та клітинних антиоксидантів, 
можуть зменшувати окислювальний стрес, викли-
каний Cd [16].

Таким чином, печінка має великий потенціал 
щодо детоксикації Cd, а також здатність індукувати 
антиоксидантні системи та виводити комплекси Cd 
у кров і жовч. Це може пояснити нижчий вміст Cd 
у печінці порівняно з нирками, і менший рівень її 
пошкодження за умов хронічного впливу Cd. Од-
нак, не можна виключити, що під час хронічного 
впливу Cd також відбуваються тонкі зміни функції 
печінки, які не завжди супроводжуються змінами 
у пов’язаних з печінкою біомаркерах. Так, нещо-
давно було показано посилення гепатотоксичності 
й можливість розвитку гепатокарциноми за умов 
пролонгованої дії металу [17]. Також досліджували 
статистичні зв’язки між Cd у сечі та циркулюючими 
антиоксидантами у крові мешканців США в межах 
дослідження NHANES III [18]. Рівень циркуляції та-
ких антиоксидантних маркерів переважно контро-
люється печінкою. Було виявлено зворотну залеж-
ність між рівнем Cd у сечі та рівнем циркулюючих 
антиоксидантних маркерів у крові. Таким чином, 
ці ефекти можуть бути опосередковано пов’язані 
з окислювальними ефектами Cd у печінці, і деякі 
з цих параметрів можуть бути корисними як біо-
маркери Cd для токсичності печінки в майбутньо-
му. Такий механізм дії Cd відкриває перспективи 
пошуку ефективних гепатопротекторів, оскільки 
показано, що речовини, які є антиоксидантами 
і хелаторами, зокрема, фенольні сполуки [19], 
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антоціани [20], потенційно можуть знижувати нега-
тивні ефекти Cd на організм [21 ].

Взаємозв’язок між токсичністю Cd та порушен-
нями остеогенезу був вперше описаний у Японії в 
1950-х роках, коли у людей, що живуть у районі 
басейну річки Цзіньзу, почали розвиватися мно-
жинні переломи кісток, сильний біль у кістках та 
вади розвитку довгих кісток. Переломи відбували-
ся переважно у літніх жінок із поєднаної патологі-
єю у вигляді остеомаляції, остеопорозу, ниркової 
дисфункції та утворення ниркових каменів – син-
дрому, який став відомий як хвороба Ітаї-Ітай [3]. 
Було виявлено, що інтоксикація через відносно ви-
сокі концентрації Cd пояснюється промисловими 
відходами, що скидалися в річку після видобутку 
цинку. При хворобі Ітай-Ітай Cd у концентраціях, 
що зустрічаються в довкіллі, порушує нирковий 
транспорт кальцію та фосфатів, а також дію па-
ращитоподібних гормонів та вітаміну D, принаймні 
частково, через порушення функції нирок із пошко-
дженням та загибеллю клітин (переважно, прокси-
мальних канальців), а також через гальмування та/
або знижену експресію епітеліальних кальцієвих 
каналів (TRPV5) та ко-транспортерів Na-фосфату 
(SLC34A1) [10]. При цьому часто відбувається над-
лишкова екскреція кальцію із сечею. Таким чином, 
ймовірно, що зміни скелета пов’язані з нирковим 
синдромом Фанконі [3].

Але проблеми зі зменшенням щільності кістко-
вої тканини, пригніченням видовження та зростан-
ням частоти переломів кісток були зареєстровані і 
у популяціях, які зазнали дії набагато нижчих рів-
нів Cd, ніж пацієнти з Ітай-Ітай [22]. Епідеміологічні 
дані свідчать, що крім нирок, кісткова тканина та-
кож є основним органом-мішенню токсичності Cd 
у людини. Sughis із співав. [23] виявили, що навіть 
у маленьких дітей низький рівень впливу Cd у на-
вколишньому середовищі пов’язаний з ознаками 
резорбції кістки, що свідчить про прямий остеоток-
сичний ефект із збільшенням кальційурії. Ці висно-
вки можуть мати клінічне значення, коли ці популя-
ції досягають старшого віку.

Експериментальні дослідження також дозво-
лили дати відповідь на питання, чи можуть над-
низькі концентрації Cd у раціоні, які не пошкоджу-
ють нирки, негативно вплинути на скелет, безпо-
середньо впливаючи на кісткові тканини. Ogoshi із 
співавт. [24] повідомляли про зниження механічної 
міцності кісток у щурів уже після 4 тижнів впливу 5 
або 10 мкг Cd/мл у питній воді. Інші дослідження на 
щурах, проведені для моделювання CLCE у люди-
ни [25], показали, що Cd впливає на мінеральний 
склад, що призводить до ослаблення механічних 
властивостей кісток, і що ці процеси відбуваються 
до настання зрілості скелета. Гостре або хронічне 
введення Cd з відповідним збільшенням Cd у кро-

ві, збільшує екскрецію кальцію у гризунів задовго 
до початку пошкодження нирок, що призводить до 
аміноацидурії та протеїнурії [2].

Експерименти in vitro на культурах клітин 
підтверджують ці дослідження in vivo. У лінії клі-
тин, подібних до остеобластів миші, MC3T3-E1, 
дія 0,1–1 мкМ Cd знижувала активність клітинної 
лужної фосфатази, що є маркером диференціації 
остеобластів [26]. Більш того, підвищення концен-
трації понад 1 мкМ Cd збільшувало секрецію про-
стагландину Е2 клітинами МС3Т3-Е1, що могло 
стимулювати утворення та активацію остеокластів 
та призводити до опосередкованої остеокластами 
кісткової резорбції [27, 28]. Ці ефекти однозначно 
можуть викликати порушення нормального балан-
су між утворенням та резорбцією кісткової ткани-
ни. Крім того, було показано, що Cd у концентраці-
ях 10–100 нМ стимулює утворення та підсилення 
активності остеокластоподібних багатоядерних 
клітин з попередників у культурах кісткового моз-
ку [5]. Деякі з негативних ефектів Cd на кісткову 
тканину можуть бути викликані підвищеним окис-
лювальним стресом [5]. Крім того, дослідження з 
використанням мікроматриць експресії генів і мо-
делювання на мишах з нокаутом генів показали, 
що Cd індукує МТ1 і МТ2 для захисту клітин, але 
також стимулює демінералізацію кісток за допо-
могою fos-незалежного, але src- та р38-залежного 
МАРК-шляху, що включає активацію остеокластів, 
які призводять до розпаду кісткового матриксу [3]).

Нещодавно було продемонстровано погли-
нання низьких мікромолярних концентрацій Cd у 
клітинах MG-63, подібних до остеобластів людини 
та клітинах MC3T3-E1 миші [5, 29]. Дослідження 
показали, що поглинання Cd та цитотоксичність 
опосередковуються транзиторними потенційними 
рецепторними каналами 7 (TRPM7), пов’язаними 
з рецепторами, хоча проникність TRPM7 для Cd 
є слабкою. Автори також припустили, що дефі-
цит Ca2+ або Mg2+, які переважно транспортуються 
TRPM7 [27], може посилити поглинання Cd в кліти-
нах остеобластів. 

Зниження концентрації гемоглобіну та гема-
токриту під впливом Cd є одними з перших ознак 
токсичності Cd [30]. Введення Fe покращує ці по-
казники, що підтверджує зниження абсорбції Fe у 
шлунково-кишковому тракті за дії Cd [31]. Подаль-
ші експериментальні дослідження на культурах 
клітин, що продукують еритропоетин (ЕПО) у щу-
рів [31], та в популяціях людей з хворобою Ітай-
Ітай [3] засвідчили, що в розвитку анемії, викли-
каної Cd, беруть участь три основні фактори: ге-
моліз, дефіцит Fe і ураження нирок. Гемоліз може 
виникати на ранніх стадіях впливу Cd. Дефіцит Fe 
виникає через конкуренцію Cd з Fe за всмоктуван-
ня в кишечнику [10]. Однак, разом з анемією часто  
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спостерігається збільшення вмісту Fe в організмі у 
випадках парентерального впливу Cd або хвороби 
Ітай-Ітай, що може бути обумовлено збільшенням 
рівня Fe внаслідок гемолізу, недостатнього еритро-
поезу та надмірного виробництва феритину в пе-
чінці, спричиненого Cd-залежним інтерлейкіном-6 
[32]. Ниркова анемія спостерігається на останній 
стадії хронічної, важкої інтоксикації Cd, такої як 
хвороба Ітай-Ітай [3]. Cd пригнічує вироблення 
ниркового ЕПО шляхом прямого впливу, накопи-
чення токсичних концентрацій Fe в тканинах нирок 
та руйнування клітин, що продукують ЕПО [33].

Встановлено, що хронічний вплив Cd спричи-
няє зміни в системі гемостазу, хоча кількість до-
сліджень щодо цих аспектів дії металу є недостат-
ньою. Хронічний вплив Cd на мишей пригнічував 
клітинно-опосередкований імунітет та спричиняв 
порушення гемостазу [21]. Вплив Cd на щурів та-
кож збільшував агрегацію тромбоцитів [34]. Хро-
нічне пероральне введення Cd скорочувало про-
тромбіновий час та активований частковий тром-
бопластиновий час [34]. Білок С та антитромбін 

також знижувалися у плазмі щурів після впливу Cd, 
але на кількість тромбоцитів це не впливало [35]. 
Таким чином, дослідження на тваринах показують, 
що хронічна токсичність Cd викликає стан гіперко-
агуляції і тим самим збільшує ризик тромбозу.

На основі сучасних даних літератури, слід 
відзначити, що дія Cd в організмі тварин і люди-
ни викликає низку негативних ефектів, які на по-
чатковому етапі проявляються на рівні сечовивід-
ної системи, однак хронічна дія металу пригнічує 
велику кількість метаболічних процесів організму, 
зокрема, роботу печінки, остеогенез і гемопоез. 
Водночас останні аспекти досліджені недостатньо.

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. На основі проаналізованих даних, на-
ведених в цьому огляді, можна зробити висновок, 
що низькодозовій хронічний вплив кадмію спричи-
няє численні негативні ефекти в організмі люди-
ни й тварин. З’ясування дії кадмію на гемопоез і 
гемостаз є перспективним напрямком подальших 
досліджень хронічного пролонгованого впливу 
Cd.
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УДК 57.084.1+599.323.45
МНОЖЕсТВЕННЫЕ ЭФФЕКТЫ ХРОНИЧЕсКОГО НИЗКОДОЗОВОГО ВЛИЯНИЯ КАДМИЯ
НА ПЕЧЕНЬ, ОсТЕОГЕНЕЗ И ГЕМОПОЭЗ ЖИВОТНЫХ И ЧЕЛОВЕКА
Земляной А. А., Герасимчук П. Г., Зайцев Л. О., Миончинский Д. О., 
Харченко А. И., Самойленко И. И., Алексеенко В. В., Шемет С. А.
Резюме. Соли кадмия (Cd) по токсичности относятся к двадцати наиболее опасным для животных 

соединениям. При этом на сегодняшний день происходит смена парадигмы в исследованиях влияния 
кадмия: в отличие от острых эффектов интоксикации, все больший вес и практическую релевантность 
приобретает изучение пролонгированного во времени хронического воздействия небольших доз Cd 
(англ. «Chronic Low Cd Exposure», CLCE), что может иметь место в реальных условиях окружающей 
среды техногенно загрязненных регионов. При том, что ранние изменения в почках и маркерные пара-
метры мочевыводящей системы под действием Cd исследуются достаточно активно, эффекты металла 
на другие органы и системы организма исследованы недостаточно.

Целью данного обзора было проанализировать множественные эффекты Cd на функцию печени, 
остеогенез, гематопоэза и гемостаз у животных и человека. Систематизированы защитные механизмы, 
которые позволяют уменьшить аккумуляцию Cd в гепатоцитах в сравнении с почечными клетками, в 
частности роль клеточных транспортеров ионов биогенных металлов в этом процессе.

Результаты. С учетом роли печени в хелатировании и депонировании Cd в виде комплексов с 
металотионеинами, а также на основе исследований других Cd-связывающих молекул (глутатиона, по-
лифенолов, антоцианов) очевиден значительный потенциал хелаторных и антиоксидантных гепатопро-
текторов для уменьшения негативных эффектов Cd на организме. Рассмотрены как прямые эффекты 
Cd на остеогенез и метаболизм Cd, так и косвенные - благодаря токсическому воздействию на остео-
бласты и остеокласты. В частности, приведены современные данные о роли кадмия в возникновении 
эндемического заболевания Итай-Итай в Японии. Особую опасность и отдаленные долгосрочные по-
следствия влияние Cd имеет в организме детей. Приведен обзор современных данных по влиянию Cd 
на кроветворную систему в животных моделях. 

Заключение. На основе проанализированных данных сделан вывод, что выяснение действия кад-
мия на гемопоэз и гемостаз является перспективным направлением дальнейших исследований хрони-
ческого пролонгированного воздействия Cd.

Ключевые слова: хронический низкодозовое влияние кадмия (CLCE), гепатотоксичность, остеоге-
нез, гемопоэз, гемостаз.

UDC 57.084.1+599.323.45
Multiple Effects of Chronic Low-Dose Cadmium Exposure 
on the Liver, Osteogenesis, and Hematopoiesis in Animals and Humans
Zemlianyi O. A., Gerasymchuk P. G., Zaitsev L. O., Mionchynsky D. O., 
Kharchenko O. I., Samoilenko I. I., Alekseenko V. V., Shemet S. A.
Abstract. Cadmium salts are among the TOP-20 of the most dangerous compounds for animals in terms 

of toxicity. At the same time, today there is a paradigm shift in the studies of cadmium effects: in contrast to 
the acute effects of intoxication, more importance and practical relevance is attained by studying the continued 
chronic exposure to small cadmium doses (Chronic Low Cd Exposure) which can take place in real environ-
mental conditions of industrially polluted regions and already impacts about 10% of the world population. 
While the early changes in kidneys and marker parameters of the urinary system under the action of cadmium 
are being studied quite actively, cadmium effects on other organs and systems in the body are insufficiently 
investigated. 

The purpose of the study was to analyse the multiple effects of cadmium on liver function, osteogenesis, 
haematopoiesis, and haemostasis in animals and humans. Protective mechanisms that reduce cadmium ac-
cumulation in hepatocytes compared to renal cells, in particular, the role of cellular transporters of biogenic 
metal ions (Fe2+, Zn2+, Mn2+, Cu2+), are systematized. 

Results and discussion. Cadmium mostly uses divalent metal transporter 1 and Zrt/Irt-like transporters, 
such as ZIP8 and ZIP14. Given the role of liver in the chelation and deposition of cadmium in the form of 
complexes with metallothioneins and glutathione, the significant potential of chelating and antioxidant hepa-
toprotectants to reduce negative effects is suggested. The role of exogenous chemical chelators and antiox-
idants in detoxifying cadmium is supported by the studies of other cadmium-binding molecules (glutathione, 
polyphenols, anthocyanins). Both direct effects of cadmium on the osteogenesis and calcium metabolism, and 
indirect effects on osteoblasts and osteoclasts are considered. In particular, current data on cadmium role in 
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the development of endemic disease Itai-Itai in Japan is discussed. Notably, cadmium effect in children has 
a special hazards and long-term consequences. Data on cadmium role in interfering Ca2+ metabolism, par-
ticularly its effects on epithelial calcium channels (TRPV5) and Na-phosphate co-transporters (SLC34A1) are 
summarized. 

Conclusion. Current data suggest that chronic effects of cadmium in ultra-low concentrations upon the 
osteogenesis are even more evident than in renal system. A review of current data on cadmium effects upon 
the hematopoietic system in animal models is presented. The earliest studies found relation between cadmium 
and haemoglobin decrease, which could be mediated by interfering with intracellular Fe traffic, and effects on 
erythropoietin synthesis. Cadmium affected haemostasis and increased platelet aggregation. Animal studies 
suggest that chronic cadmium toxicity leads to hypercoagulation and increases the risks of thrombosis. Based 
on the summarized data, it is concluded that the investigating cadmium effects on hematopoiesis and hemo-
stasis is a promising area for further studies of chronic low-dose cadmium exposure.

Keywords: chronic low-dose cadmium exposure, hepatotoxicity, osteogenesis, haematopoiesis, haemo-
stasis.
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Латіна Г. О., Калиниченко Д. О.

ОЦІНКА РОЗУМОВОЇ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ ВЧИТЕЛІВ  
РІЗНИХ ПЕДАГОГІЧНИХ КАТЕГОРІЙ ТА ФАХОВИХ ГРУП 
сумський державний педагогічний університет імені А. с. Макаренка, 

Україна

Мета дослідження – оцінити тижневу дина-
міку розумової працездатності у вчителів в залеж-
ності від педагогічної категорії та фахового спря-
мування.

Матеріал та методи. В дослідженні прийня-
ли участь вчителі закладів загальної середньої 
освіти трьох вікових груп: 31 – 40 років (16 осіб), 
41 – 50 років (20 осіб), 51 і вище (15 осіб), всього 
51 чоловік. Для дослідження розумової працез-
датності вчителів використовувалась методика 
дозованого завдання за коректурними таблицями 
В. Я. Анфімова, яка дозволяє визначити функці-
ональний стан організму людини в процесі його 
діяльності під впливом розумових та фізичних на-
вантажень.

Результати. Тижнева динаміка розумової 
працездатності вчителів за показниками уваги 
характеризується підвищенням рівня працездат-
ності на кінець робочого тижня. Вікові відмінності 
динаміки розумової працездатності сформовані за 
рахунок зростання кількості при зниженій якості 
виконаної роботи у вчителів старшої вікової гру-
пи на кінець робочого тижня, що відповідає віковій 
динаміці розвитку працездатності людини і демон-
струє компенсаторний вплив професійного до-
свіду на вікову стабілізацію надійності розумової 
діяльності. Тижнева динаміка розумової працез-
датності педагогів залежить від рівня педагогічної 
категорії, зокрема оптимальна тижнева динаміка 
притаманна вчителям першої категорії. 

Висновки. Продуктивність роботи вчителів 
різного фахового спрямування має відмінності, а 
саме: встановлено зростання обсягу уваги на кі-
нець тижня (р<0,05) та тенденцію до зростання 
показника точності в середині тижня у вчителів 
філологічних предметів, математики та початко-
вого навчання; вища інтенсивність роботи на кі-
нець тижня, точність – на початку робочого тижня 
(р<0,05) у вчителів біології та хімії. Встановлено, 
що рівень педагогічної категорії впливає на тиж-
неву динаміку розумової працездатності, зокрема 
оптимальна тижнева динаміка притаманна вчите-
лям першої категорії. Перспективним є досліджен-
ня показників розумової працездатності вчителів в 
залежності від напруженості трудового процесу.

Ключові слова: розумова працездатність, 
здоров’я, профілактика, вчителі.

Зв’язок роботи з науковими програма-
ми, планами, темами. Робота виконана згідно з 
планом НДР кафедри громадського здоров’я та 
медико-біологічних основ фізичної культури Сум-
ського державного педагогічного університету 
імені А. С. Макаренка «Комплексне дослідження 
функціонального стану, адаптаційних можливос-
тей організму та ризику розвитку захворювань у 
різних групах населення», № державної реєстра-
ції 0120U100799.

Вступ. Стан здоров’я людини віддзеркалює 
його загальна працездатність, яка включає фізич-
ну та розумову працездатність (РП) у поєднанні з 
емоційною стійкістю людини (О. О. Навакатикян, 
В. В. Крижановска, В. В. Кальниш, 1987). Відпо-
відно до визначення Р. М. Баєвського (1975) РП – 
це певний обсяг розумової роботи без істотного 
зниження, установленого на оптимальному рівні 
функціонування організму. В. В. Кальниш розгля-
дав її, як «максимальний прояв функціональних 
можливостей організму людини, які формуються 
за участі комплексу системоутворювальних фак-
торів (професійно важливих якостей, здоров’я, 
віку, функціонального стану тощо), взаємодія ком-
понентів яких спрямована на досягнення позитив-
ного результату діяльності при компромісній зба-
лансованості дії цих компонентів» [1]. 

З позиції системного підходу вивчення РП, 
А. В. Капустіна, О. І. Юшкова, В. В. Матюхін, 
С. А. Калинина, Х. Т. Ониани, включають само-
стійні підситеми: нервово-емоційне напруження 
трудових процесів, функціонального стану, від-
новлювальних, профілактичних та оздоровчих за-
ходів [2]. 

Зниження працездатності в процесі будь-якої 
трудової діяльності проходить за визначеними фа-
зами, які характеризуються динамікою функцій ор-
ганізму [3]. З різним ступенем деталізації питанню 
характеристики періодів працездатності присвяче-
ні роботи А. Б. Леонова, В. І. Медвєдєва (1981), 
А. С. Єгорова, В. П. Загрядского (1973), І. А. Са-
пова, А. С. Солодкова (1980), О. О. Навакатікяна 
(1987), М. С. Корольчука (1997). В результаті ана-
лізу робіт науковців слід виокремити п’ять осно-
вних періодів працездатності й функціонального 
стану організму: стадію впрацьовування, відносно 
стійкої працездатності, нестійкої працездатності 
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(компенсації), прогресивного зниження продуктив-
ності, стадію кінцевого пориву.

Слід відзначити поодинокі дослідження розу-
мової працездатності вчителів закладів загальної 
середньої освіти під час професійної діяльності. 
Дослідження проведені з майбутніми педагогами 
закладів освіти Турції Sezer, A., İnel, Y., Seçkin, 
A. Ç., Uluçınar, U. свідчать про середній рівень 
уваги, який підтримано за рахунок позитивного 
емоційного забарвлення та високої мотивації [4]. 
Вивченням зв’язку міжособистісних аспектів робо-
ти вчителів Нідерландів, науковцями M. H. Donker, 
T. van Gog, T. Goetz, A.-L. Roos, T. Mainhard, дово-
дять зниження робочої активності на уроках поряд 
зі зростанням фізіологічних маркерів збудження 
під час виникнення негативних емоцій [5].

Результати аналізу даних коректурного тес-
ту довели зростання показників втоми у динаміці 
робочого дня вчителів початкових класів. Саме 
Є. К. Доронкіна у 1976 році, визначала втому у 
збільшенні витраченого на виконання завдання 
часу, так і збільшення відсотку помилок. Збільшен-
ня часу відбувалось у 85% випадків, помилок  – у 
65% [6]. Інші дослідження коректурної проби у вчи-
телів на етапі професійного самовизначення про-
ведені науковцями І. В. Синіговець, Н. Г. Бишевець 
та К. М. Сергієнко. Вони встановили, що після за-
стосування навчання з використанням інформа-
ційних технологій у вчителів домінує незадовільна 
розумова працездатність (40,5%) [7]. 

О. В. Юречко, А. В. Лейфа вивчаючи вплив фі-
зичної активності на рівень розумової працездат-
ності вчителів, довели вихідний середній її рівень, 
який має зміни протягом робочого дня. Науковці 
визначають керованість факторів, що її визнача-
ють та можливість профілактики перевтоми засо-
бами фізичної активності [8].

Актуальність проведеного дослідження, під-
тверджується цілями сталого розвитку резолюції 
Генеральної Асамблеї ООН «Перетворення нашо-
го світу: порядок денний у галузі сталого розвитку 
на період до 2030 р.». Третя ціль – «міцне здоров’я 
та благополуччя», спрямована на забезпечення 
здорового способу життя та сприяння благополуч-
чя для всіх у будь-якому віці. Тому, піклування про 
професійне благополуччя педагогічних працівників 
через призму діагностики донозологічних станів є 
першочерговим завданням гігієни праці [9, 10].

Мета дослідження – оцінити тижневу дина-
міку розумової працездатності у вчителів в залеж-
ності від педагогічної категорії та фахового спря-
мування.

Матеріал та методи досліджень. Для дослі-
дження РП вчителів використовувалась методика 
дозованого завдання за коректурними таблицями 
В. Я. Анфімова, що дозволяє визначити функціо-

нальний стан організму людини в процесі його ді-
яльності під впливом розумових та фізичних на-
вантажень. Використана двохвилинна проба за 
методикою М. В. Антропової (1984) о 8 год., 10 год. 
30 хв. та 14 год. – для оцінки денної динаміки та 
у понеділок, середу і п’ятницю о 8 год. – для тиж-
невої динаміки. Під час обробки результатів дослі-
дження визначалися: коефіцієнт продуктивності, 
об’єм уваги, тобто кількісний показник та якісний 
показник: точність роботи, що відображають рі-
вень довільної уваги та силу активного внутріш-
нього гальмування. Обстежено 51 вчитель трьох 
вікових груп: 31 – 40 років (16 осіб), 41 – 50 років 
(20 осіб), 51 і вище (15 осіб) закладів загальної се-
редньої освіти. 

Проведення дослідження не суперечить нор-
мам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників.

Отримані дані підлягали математичній та 
статистичній обробці за допомогою програми 
STATISTICA 8.0. Для первинної підготовки та-
блиць і проміжних розрахунків використано пакет 
Microsoft Excel 2010.

Результати дослідження. Динаміка РП вчи-
телів за показниками уваги характеризується під-
вищенням рівня працездатності на кінець робо-
чого тижня. Показник продуктивності роботи (Q) 
п’ятниці (19,3±0,9 ум. од.) вірогідно переважає 
продуктивність роботи понеділка (15,6±0,7 ум. од.) 
та середи (14,6±0,7 ум. од., р <0,01) [11].

Крива працездатності за показником продук-
тивності роботи вчителів різних вікових груп від-
повідає загальній динаміці, але встановлена віро-
гідна відмінність між показниками коефіцієнту про-
дуктивності роботи у всіх вікових групах на кінець 
робочого тижня (молодша вікова група -15,6±1,8 
ум.од.; середня вікова група – 18,4±0,9 ум. од.; 
старша вікова група – 24,6±1,2 ум.од.).

Продуктивність роботи вчителів різних рівнів 
навантаження вірогідно вища на кінець робочого 
тижня. Причому продуктивність роботи у п’ятницю 
вірогідно вища у вчителів, які працюють за ві-
сімнадцятигодинним тижневим навантаженням 
(23,7±1 ум. од.) на відміну від вчителів з понаднор-
мовим робочим навантаженням (17,6±1,1 ум. од., 
р<0,05), про що свідчить зростання кількісного по-
казнику роботи та зниження якості її виконання 
(рис. 1). 

Ймовірно, це можна пояснити більш високою 
мобілізацією психофізіологічних функцій організму 
та емоційно-вольовою напругою вчителів з макси-
мальним навантаженням, оскільки точність і якість 
виконання роботи підтримується на одному рівні.
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Особливість показників РП вчителів різного 
кваліфікаційного рівня визначається нерівномір-
ним розподілом інтенсивності роботи протягом 
тижня у вчителів всіх категорій. 

Обговорення отриманих результатів. Не-
зважаючи, що крива працездатності за показником 
продуктивності роботи вчителів різних вікових груп 
відповідає загальній динаміці встановлені відмін-
ності, які сформовані за рахунок зростання кіль-
кості при зниженій якості виконаної роботи у вчите-
лів старшої вікової групи на кінець робочого тижня

Показник продуктивності роботи вчителів мо-
лодшої вікової групи (15,6±1,8 ум.од.) на 9 ум. од. 
вірогідно нижчий за продуктивність роботи вчите-
лів старшої вікової групи (24,6±1,2 ум.од., р<0,001), 
показник якої на 6,1 ум. од. переважає продуктив-
ність роботи вчителів середньої вікової (18,4±0,9 
ум. од.) на кінець робочого тижня (рис. 2).

Рис. 2 – Тижнева динаміка показників розумової 
працездатності у вчителів різних вікових груп

Встановлені закономірності РП свідчать, по-
перше, що продуктивність та інтенсивність (обсяг 
уваги) виконуваної роботи на кінець робочого тиж-
ня вірогідно переважає у вчителів старшої вікової 
групи, а якість виконуваної роботи – у вчителів мо-
лодших вікових груп, що відповідає віковій дина-
міці розвитку працездатності людини і демонструє 
компенсаторний вплив професійного досвіду на 
вікову стабілізацію надійності розумової діяльнос-
ті [12]. По-друге, у вчителів старшої вікової групи 
крива працездатності може характеризувати про-
яв стадії «кінцевого пориву» на кінець робочого 
тижня, у молодшої вікової групи – прояв емоційно- 
вольової напруги протягом тижня. Емоційно- 

вольова напруга під час виробничої діяльності 
характеризується утриманням продуктивності ро-
боти на одному рівні та деяким її підвищенням на 
кінець робочого тижня [12, 13]. 

У вчителів вищої категорії зареєстровано мак-
симальний обсяг уваги на кінець робочого тижня, 
який на 63,7 знаки переважає показник середи та 
на 56,3 знаки показник понеділка (р<0,05). При-
чому рівень довільної уваги у вчителів вищої ка-
тегорії саме у п’ятницю є мінімальними (р <0,01) 
на відміну від максимального значення показника 
середи, що свідчить про більш ефективну роботу 
вчителів вищої категорії в середині тижня за раху-
нок більш точного виконання завдання. 

Але продуктивність роботи вчителів вищої ка-
тегорії вища на кінець тижня (21,7±1,6 ум. од.) за ра-
хунок зростання кількісного показника у п’ятницю, 
на відміну від показника середи (13,9±0,9 ум. од.) 
та понеділка (16,1±1,5 ум. од., р <0,05), (рис. 3). 
Ймовірно, це можна пояснити проявом стадії «кін-
цевого пориву» при якій зростання продуктивності 
роботи відбувається внаслідок емоційного компо-
ненту [14].

Показник продуктивності, інтенсивності ро-
боти вчителів першої категорії має тенденцію до 
зростання у середині тижня поряд зі зниженням 
точності роботи (рис. 3). Ймовірно, це можна по-
яснити побудовою оптимальної кривої РП, при якій 
максимальні можливості організму проявляються 
саме в середині робочого тижня [6].

Рис. 3 – Тижнева динаміка показників розумової 
працездатності у вчителів різного кваліфікаційного 

рівня

У вчителів другого кваліфікаційного рівня по-
казники РП характеризуються зростанням показ-
ника точності роботи (р<0,01) та тенденцією до 
зростання показника та обсягу уваги на кінець ро-
бочого тижня (рис. 3). Причому продуктивність ро-
боти залишається на одному рівні протягом тижня, 
що може свідчити про неадекватність навантажен-
ня, обов’язків вчителів другої категорії психофізіо-
логічним можливостям організму, оскільки вчителі 
мають високі якісні показники роботи (рис. 3).

В результаті дослідження показників РП вчи-
телів різної спеціалізації встановлено зростання 

Рис. 1 – Тижнева динаміка показників розумової пра-
цездатності у вчителів за групами навантаження
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обсягу уваги на кінець тижня (р<0,05) та тенденцію 
до зростання показника точності в середині тижня 
у вчителів філологічних предметів, математики та 
початкового навчання (рис. 4). 

Рис. 4 – Тижнева динаміка показників розумової 
працездатності у вчителів різного фаху

Показники РП вчителів біології, хімії мають 
вищу інтенсивність роботи на кінець, точність – 
на початку робочого тижня (р<0,05). Ймовірно, 
це можна пояснити більш якісним виконанням за-
вдання у вчителів на початку та в середині робо-
чого циклу. 

Встановлені закономірності підтверджуються 
динамікою показника продуктивності. По-перше у 
вчителів біології, хімії відбувається зростання про-
дуктивності роботи на кінець тижня, за рахунок 
збільшення кількості та зменшення якості вико-
нання роботи, і може свідчити про ознаки втоми на 
кінець робочого тижня при ефективній праці, яка 
підтримується за рахунок емоційно-вольової на-
пруги. По-друге, у вчителів початкової школи крива 
працездатності характеризується максимальними 
значеннями у понеділок та п’ятницю, показник яких 
у 1,3 рази вищий за показник середини робочого 
тижня – періоду високої працездатності. Така кри-
ва працездатності свідчить про зниження ефектив-
ності роботи на початку та в кінці робочого тижня, 
за рахунок низьких якісних показників роботи. По-
третє, продуктивність роботи вчителів математики 
та філологічних предметів не є вірогідних відмін-

ностей протягом тижня, що може свідчити про на-
пруження функціональних можливостей організму, 
оскільки працездатність вчителів підтримується на 
одному рівні (рис. 4).

Проведена оцінка показників РП у педагогів 
різних груп за професійними характеристиками 
потребує подальшого вивчення з профілактичною 
метою запобігання розвитку захворюваності на тлі 
розумової перевтоми [14, 15, 16]. 

Висновки
1. Тижнева динаміка РП вчителів за показ-

никами уваги характеризується підвищен-
ням рівня працездатності на кінець робо-
чого тижня.

2. Вікові відмінності динаміки РП сформова-
ні за рахунок зростання кількості при зни-
женій якості виконаної роботи у вчителів 
старшої вікової групи на кінець робочого 
тижня, що відповідає віковій динаміці роз-
витку працездатності людини і демонструє 
компенсаторний вплив професійного до-
свіду на вікову стабілізацію надійності ро-
зумової діяльності.

3. Тижнева динаміка РП педагогів залежить 
від рівня педагогічної категорії, зокрема 
оптимальна тижнева динаміка притаман-
на вчителям першої категорії.

4. Продуктивність роботи вчителів різного 
фахового спрямування має відмінності, а 
саме: встановлено зростання обсягу ува-
ги на кінець тижня (р<0,05) та тенденцію 
до зростання показника точності в серед-
ині тижня у вчителів філологічних предме-
тів, математики та початкового навчання; 
вища інтенсивність роботи на кінець тиж-
ня, точність – на початку робочого тижня 
(р<0,05) у вчителів біології та хімії.

Перспективи подальших досліджень по-
лягають в аналізі показників розумової працездат-
ності вчителів в залежності від напруженості тру-
дового процесу.
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УДК 612.821.2+613.6
ОЦЕНКА УМсТВЕННОЙ РАБОТОсПОсОБНОсТИ УЧИТЕЛЕЙ 
РАЗНЫХ ПЕДАГОГИЧЕсКИХ КАТЕГОРИЙ И ПРОФЕссИОНАЛЬНЫХ ГРУПП
Латина А. А., Калиниченко Д. О.
Резюме. Цель исследования – оценить недельную динамику умственной работоспособности учи-

телей в зависимости от педагогической категории и профессионального направления.
Материал и методы. В исследовании приняли участие учителя учреждений общего среднего об-

разования трех возрастных групп: 31-40 лет (16 человек), 41-50 лет (20 человек), 51 и выше (15 чело-
век), всего 51 человек. Для исследования умственной работоспособности учителей использовалась 
методика дозированного задания по корректурным таблицам В. Я. Анфимова, которая позволяет опре-
делить функциональное состояние организма человека в процессе его деятельности под влиянием 
умственных и физических нагрузок.

Результаты. Недельная динамика умственной работоспособности учителей по показателям вни-
мания характеризуется повышением уровня работоспособности на конец рабочей недели. Возрастные 
различия динамики умственной работоспособности сформированы за счет роста количества при сни-
жении качества выполненной работы учителей старшей возрастной группы по завершению рабочей 
недели. Такая динамика соответствует возрастной динамике развития работоспособности человека и 
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демонстрирует компенсаторное влияние профессионального опыта на возрастную стабилизации над-
ежности умственной деятельности. Недельная динамика умственной работоспособности педагогов 
зависит от уровня педагогической категории, в частности оптимальная недельная динамика присуща 
учителям первой категории. 

Производительность работы учителей разного профессионального направления имеет отличия, 
а именно: установлен рост объема внимания к концу недели (р <0,05) и тенденция к росту показателя 
точности в середине недели у учителей филологических предметов, математики и начальных классов; 
выше интенсивность работы на конец недели, точности – в начале рабочей недели (р <0,05) у учителей 
биологии и химии. Установлено, что уровень педагогической категории влияет на недельную динами-
ку умственной работоспособности, в частности оптимальная недельная динамика присуща учителям 
первой категории. Перспективным является исследование показателей умственной работоспособности 
учителей в зависимости от напряженности трудового процесса.

Ключевые слова: умственная работоспособность, здоровье, профилактика, учителя.

UDC 612.821.2+613.6
Assessment of the Mental Working Efficiency 
of Teachers of Different Categories and Specializations
Latina H. O., Kalynychenko D. O.
Abstract. The relevance of the study is confirmed by the sustainable development goals of the United 

Nations General Assembly resolution “Transforming Our World: An Agenda for Sustainable Development until 
2030”. The third goal is “good health and wellbeing”. It aims to ensure healthy lifestyles and promote well-being 
for all at all ages. Therefore, caring for the professional well-being of teachers through the diagnosis of patho-
logical conditions is the first task in the field of occupational health.

The purpose of the study is to assess the weekly dynamics of the mental performance of teachers of dif-
ferent pedagogical categories and professional groups.

Materials and methods. To study the mental performance of teachers, the method of dosed assignment 
according to the tables of V. Ya. Anfimov was used. 51 teachers of three age groups were examined: 31-40 
years old (16 people), 41-50 years old (20 people), 51 and above (15 people) of institutions of general sec-
ondary education.

Results and discussion. The dynamics of teachers’ mental performance in terms of attention indicators is 
characterized by an increase in the level of performance at the end of the working week. Friday’s job perfor-
mance significantly outweighs Monday and Wednesday job performance.

The performance curve in terms of the performance of teachers of different age groups corresponds to 
the general dynamics. A significant difference was established between the indicators of the coefficient of work 
productivity in all age groups at the end of the working week

Age differences in the dynamics of mental performance are formed due to an increase in the number with 
a decrease in the quality of the work performed by teachers of the older age group at the end of the working 
week. Such dynamics corresponds to the age-related dynamics of the development of human working capaci-
ty and demonstrates the compensatory effect of professional experience on the age-related stabilization of the 
reliability of mental activity.

Conclusion. The weekly dynamics of the mental performance of teachers depends on the level of the ped-
agogical category; in particular, the optimal weekly dynamics is inherent in teachers of the first category. The 
performance of teachers in different professional fields differs. An increase in the volume of attention by the end 
of the week (p <0.05) and a tendency to an increase in the accuracy indicator in the middle of the week among 
teachers of philological subjects, mathematics and primary grades were found. High work intensity at the end of 
the week, accuracy – at the beginning of the working week (p <0.05) for biology and chemistry teachers.

Prospects for further research are in the analysis of indicators of mental performance of teachers, depend-
ing on the intensity of the labor process.

Keywords: mental performance, health, prevention, teachers.
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ВПЛИВ РЕСВЕРАТРОЛУ НА МЕТАБОЛІЧНИЙ СИНДРОМ
Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, 

Дніпро, Україна

Метаболічний синдром – клінічний прояв, що 
характеризується безліччю супутніх захворювань, 
включаючи гіперглікемію, абдомінальне ожирін-
ня, артеріальну гіпертензію та дисліпідемію. Усі 
складові метаболічного синдрому беруть участь 
в індукуванні низькоякісного запального стану та 
окисного стресу, характерних для цього симптомо-
комплексу. Даний симптомокомплекс пов’язаний 
зі збільшенням ризику серцево-судинних захво-
рювань та ранньої смертності, що має важливий 
вплив на витрати охорони здоров’я. 

Мета роботи – провести аналіз джерел су-
часної літератури вітчизняних та закордонних до-
слідників щодо перспектив застосування ресвера-
тролу в профілактиці та лікуванні метаболічного 
синдрому.

Пошук дієвої та альтернативної терапевтичної 
стратегії, природної та без побічних ефектів, може 
стати корисним інструментом у боротьбі з мета-
болічним синдромом. У цьому огляді зосереджено 
увагу на можливий корисний вплив поліфенольної 
природної сполуки – ресвератролу – на різні мо-
лекулярні мішені з програмуванням розвитку по-
рушень, пов’язаних з метаболічним синдромом та 
його супутніх захворювань. Ряд даних щодо впли-
ву ресвератролу на масу тіла, чутливість до інсу-
ліну, толерантність до глюкози, ліпідний профіль, 
артеріальний тиск, окиснювальний стрес свід-
чать про те, що ця сполука має широкий спектр 
сприятливих впливів на здоров’я людини, в тому 
числі має сприятливий ефект на метаболічний 
синдром. Є ряд свідчень щодо поліпшення гоме-
остазу, рівня глюкози, ліпідів, зниження жирової 
маси, артеріального тиску, оксидативного стресу 
можуть бути доказом того, як ресвератрол може 
бути корисним в профілактиці та лікуванні мета-
болічного синдрому та супутніх розладів, завдяки 
своїй протизапальній, антитромбоцитарній та ан-
тиоксидантній активності. У статті розглянуто дея-
кі мішені молекулярного рівня для ресвератролу в 
умовах його впливу на метаболічний синдром, такі 
як аденозинмонофосфат-активована протеїнкіна-
за (AMPK), білок SIRT1, головний вмикач клітинної 
захисної системи (Nrf2), ядерний фактор-каппа В 
(NF-B), рецептор естрогену (ER) тощо. 

Ключові слова: ресвератрол, фітоалексин, 
метаболічний синдром.

Зв’язок публікації з плановими науково-до-
слідними роботами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри фундаментальних наук Дніпров-
ського медичного інституту традиційної і нетра-
диційної медицини «Розвиток та морфофункціо-
нальний стан сечостатевої системи експеримен-
тальних тварин і людини в нормі, онтогенезі, під 
впливом зовнішніх факторів», № держ. реєстрації 
0116U008723.

Вступ. Останніми роками метаболічний син-
дром (MetS) є однією з найпоширеніших медико-
соціальних проблем у більшості країн світу. Він 
представляє собою комплекс метаболічних, гор-
мональних та клінічних порушень, основними фак-
торами розвитку яких є стійкість до інсуліну та/або 
толерантність до глюкози, артеріальна гіпертензія, 
вісцеральне ожиріння та атерогенна дисліпідемія 
[1, 2, 3, 4]. Кожен з цих факторів, в свою чергу, та-
кож є комплексним та призводить до зростання 
ризику розвитку кардіоваскулярних захворювань, 
атеросклеротичних серцево-судинних захворю-
вань і цукрового діабету ІІ типу [3, 5, 6]. Даний симп-
томокомплекс характеризується порушеннями різ-
них систем організму, в тому числі гормональної 
регуляції жирового, білкового, вуглеводного та ін-
ших видів обміну [3, 4]. Всі ці взаємозв’язки станов-
лять відносний, а не абсолютний ризик, водночас 
для діагностування даного симптомокомплексу не 
обов’язкова одночасна наявність усіх метаболіч-
них складових.

Зацікавленість MetS зумовлена високою по-
ширеністю даного синдрому, визначеного за крите-
ріями Третього звіту групи експертів Національно-
го центру з охорони навколишнього середовища з 
виявлення, оцінки та лікування гіперхолестерине-
мії у дорослих, Міжнародної Федерації Діабету та 
Всесвітньої організації охорони здоров’я, оскіль-
ки він зустрічається серед осіб обох статей, але 
суттєво відрізняється залежно від віку, регіону та 
компонентів MetS [3, 5, 7, 8]. Прояви MetS широко 
поширені в дитячій та підлітковій популяції та ви-
являють тенденцію до збільшення [9, 10]. 

На сьогодні немає єдиної думки щодо першо-
причин розвитку MetS, наводяться аргументи на 
користь «первинності» як інсулінорезистентності, 
так і ожиріння. Не виключається можливість для 
кожної з можливих «першопричин» самостійно за-
пускати процес формування MetS [8, 11, 12].
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Всупереч останнім досягненням медицини та 
значному прогресу фармацевтичного виробни-
цтва, все ще спостерігається глобальне зростання 
захворюваності та поширеності MetS. Ряд фарма-
цевтичних та дієтичних втручань було розглянуто 
як стратегії перепрограмування для запобігання 
MetS та пов’язаних з ними розладів [1, 13, 14]. Се-
ред них велику увагу приділяють засобам природ-
ного походження у тому числі й ресвератролу (RL) 
через його сприятливий вплив на здоров’я [5, 15, 
16, 17]. В даній статті розглянуто та представлено 
інформацію щодо ресвератролу як можливої стра-
тегії перепрограмування для протидії наростаючої 
епідемії.

Мета роботи – провести аналіз джерел су-
часної літератури вітчизняних та закордонних до-
слідників щодо перспектив застосування ресвера-
тролу в профілактиці та лікуванні метаболічного 
синдрому.

Ресвератрол
Ресвератрол (3,5,4-тригідроксилстильбен) – 

це природній фітоалексин, що широко поширений 
у формі трансізомер у понад 70 видах різних рос-
лин, включаючи шкірки винограду, виноградні кіс-
точки, гігантський спориш, насіння касії, маракую, 
білий чай, арахіс та ін. [15, 18, 19].

Ця поліфенольна сполука (рис. 1) з низькою 
молекулярною масою належить до родини стиль-
беноїдів поліфенольних сполук (гідроксильовані 
похідні стильбену на основі поліфенольної струк-
тури C6-C2-C6). У рослинах RL слугує захистом 
від ультрафіолету та відіграє роль захисної спо-
луки від інфекцій, травм та абіотичних стресів [19, 
20]. 

Рис. 1 – Структурна формула ресвератролу

Зростаюча кількість доказів свідчить про те, 
що RL має широкий спектр сприятливих впливів 
на здоров’я людини, включаючи протизапальну, 
антиоксидантну, антиагрегантну, знеболюваль-
ну, нейропротекторну, кардіопротекторну та інші 
дії. Ряд даних вказує на те, що RL підвищує чут-
ливість до інсуліну, толерантність до глюкози, а 
також зменшує вагу та індекс маси тіла пацієнтів, 
які страждають на MetS [5, 15]. У цьому контексті 
вживання біологічно активної сполуки може мати 
сприятливий вплив на масу тіла, метаболізм глю-
кози, поліпшення ліпідного профілю, артеріальний 
тиск, пошкодження ендотелію, запальні процеси, а 
також на окиснювальний стрес.

Функції RL включають інгібування агрегації 
тромбоцитів, поліпшення ендотеліальної функції, 
протизапальні та антиоксидантні властивості, ан-
тиканцерогенну активність, антиатеросклеротич-
ну дію та відновлення біодоступності NO [15, 16, 
21, 22]. На молекулярному рівні було виявлено 
декілька мішеней поліфенольної сполуки, такі як 
аденозинмонофосфат-активована протеїнкіназа 
(AMPK), білок SIRT1, головний вмикач клітинної 
захисної системи (Nrf2), ядерний фактор-каппа В 
(NF-B), рецептор естрогену (ER) тощо. 

Механізми дії ресвератролу при лікуванні 
метаболічного синдрому

Різні механізми RL сприяють поліпшенню 
симптомів MetS та пов’язаних з ним порушень [4, 
15, 18]. Нижче ми підсумовуємо основні мішені дії 
ресвератролу на даний патологічний стан.

AMPK
AMPK (аденозин-монофосфат-активованої 

протеїнкінази) є ключовим регулятором енергетич-
ного балансу на клітинному рівні. АМРК відіграє 
важливу роль в гормональній сигналізації, бере 
участь в координації багатьох метаболічних реак-
цій (білкового, вуглеводного, ліпідного механізмів, 
а також у запобіганні інсулінорезистентності) [21, 
22]. Серед відомих активаторів природного похо-
дження є відомості щодо впливу RL [19]. Механіз-
ми антигіпертензивного ефекту RL можуть бути 
ендотелій-залежними, за участю AMPK, SIRT-1 і 
Nrf2 [23]. RL також може активувати AMPK, підви-
щуючи тим самим виробництво NO [24, 25].

SIRT1
Білок SIRT1 належить до родини сиртуїнів, та 

каталізує NAD-залежне деацилювання залишків 
ациллізину, бере участь у багатьох внутрішньоклі-
тинних процесах та є критичним при ряді захворю-
вань. SIRT1 відіграє ключову роль в регуляції обмі-
ну ліпідів та глюкози, контролює секрецію інсуліну, 
запалення, оксидативний стрес та ендотеліальні 
функції [26]. Зростання рівня SIRT1 сприяє контр-
олю захворювань, пов’язаних з ожирінням, у тому 
числі MetS, серцево-судинні захворювання, рак та 
нейродегенерація [19, 27]. Неспинно зростає кіль-
кість доказів того, що RL посилює активність SIRT1 
завдяки біологічному, фармакологічному, антиок-
сидантному, протизапальному та кардіопротектор-
ному ефектам [1, 15]. Він інгібує шлях запалення 
NF-κB шляхом активації SIRT1 [28]. Незалежно від 
SIRT1, ресвератрол також є прямим інгібітором 
ферментів циклооксигенази-1 та -2 (COX1/2), що, 
можливо, сприяє його протизапальним власти-
востям [15]. Важливо зазначити, що вищезгадані 
молекулярні мішені та шляхи передачі сигналу RL 
вказують на патофізіологію MetS та пов’язані з ним 
розладів. 
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Ренін-ангіотензинова система (RAS)
Результати досліджень останніх десятиліть 

показують, що RAS бере участь у розвитку арте-
ріальної гіпертензії як на тканинному рівні, так і на 
рівні системної гемодинаміки та відіграє важливу 
роль у розвитку MetS [1, 30]. Також відомо, що ран-
нє пригнічення RAS запобігає розвитку гіпертонії. 
Окрім гіпертонії, інгібування RAS має позитивний 
терапевтичний ефект у контролі порушеного рівня 
глюкози, толерантності до інсуліну та дисліпідемій 
у пацієнтів з MetS [30, 31]. Останні дані свідчать 
про те, що RL може поліпшити більшість характе-
ристик MetS. Інгібування RL судинного запален-
ня, викликаного Ang II, і високого кров’яного тиску 
може, принаймні частково, сприяти антиатероген-
ній дії RL [25]. 

Eстрогенні рецептори
Естрогенним рецепторам (ERα та ERβ) нале-

жить важлива роль в регуляції метаболічних про-
цесів, в тому числі покращення чутливості до інсу-
ліну та толерантності до глюкози, зниження жиро-
вої маси тощо. [15, 18, 32]. При цьому здатність RL 
зв’язуватись з ER пов’язана з хімічною структурою 
фітоалексину. Відомо, що у високих дозах RL ви-
ступає антагоністом ERα/ ERβ [32].

Інші потенційні механізми
Ряд даних свідчать, що ожиріння саме по собі 

сприяє розвитку окиснювального стресу, який, в 
свою чергу, викликає інсулінорезистентність ади-
поцитів, сприяє збільшенню секреції адипоцитами 
лептину, IL6, TNFα [7]. Ресвератрол проявляє ан-
тиоксидантну дію, та сприятливо впливає на ряд 
метаболічних порушень, таких як толерантність до 

глюкози, інсулінорезистентність та накопичення 
жиру в печінці. Механізми дії його антиоксидант-
ної дії включають різні механізми, такі як нейтра-
лізація активних форм кисню, реакційноздатних 
видів азоту, здатність збільшувати транскрипційну 
активність ядерного фактора Е (2), пов’язаного з 
фактором-2 (Nrf2) [7, 18, 19, 33].

Існують й інші потенційні механізми, пов’язані 
з програмуванням MetS, за допомогою яких рес-
вератрол може діяти: (1) шляхом активації Nrf2, 
(2) шляхом інгібування шляху запалення NF-B та 
(3) шляхом епігенетичної регуляції. Хоча повідо-
млялося, що активація Nrf2 та інгібування NF-B є 
захисними в інших моделях програмування роз-
витку [1, 15], недостатньо даних, що стосуються 
ефектів перепрограмування ресвератролу з MetS 
походження розвитку шляхом регулювання Nrf2 та 
NF-В. 

Висновки та перспективи подальших до-
сліджень. Використання ресвератролу, як стра-
тегії перепрограмування проти розвитку MetS, 
може стати ще більш актуальним у найближчому 
майбутньому, оскільки зростаюча епідемія MetS та 
пов’язані з нею розлади є загрозливими на сьогод-
нішній день. Протизапальний, антиоксидантний, 
антиглікемічний, кардіопротекторний та нейропро-
текторний ефекти ресвератролу свідчать про його 
перспективність як дієтичної добавки, що сприяє 
поліпшенню стану пацієнтів з MetS, а також для 
профілактики супутніх розладів у здорових людей 
і уповільнення процесів старіння. Широкий спектр 
фармакологічної активності ресвератролу зумов-
лює його подальше дослідження, зокрема за умов 
розвитку метаболічного синдрому.
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УДК 612.06:615.07
ВЛИЯНИЕ РЕсВЕРАТРОЛА НА МЕТАБОЛИЧЕсКИЙ сИНДРОМ
Мархонь Н. А., Байбаков В. М., Коссе В. А., Люлько И. В., 
Титов Г. И., Алексеенко З. К., Топка Э. Г.
Резюме. Метаболический синдром – это клиническое проявление, характеризующееся множест-

вом сопутствующих заболеваний, включая гипергликемию, абдоминальное ожирение, артериальную 
гипертензию и дислипидемию. Все составляющие метаболического синдрома участвуют в индукции 
низкокачественного воспалительного состояния и окислительного стресса, характерных для этого сим-
птомокомплекса. Метаболический синдром связан с увеличением риска сердечно-сосудистых заболе-
ваний и ранней смертности, что имеет важное влияние на расходы здравоохранения. 

Цель – провести анализ источников современной литературы отечественных и зарубежных иссле-
дователей относительно перспектив применения ресвератрола в профилактике и лечении метаболи-
ческого синдрома.

Поиск действенной и альтернативной терапевтической стратегии, природной и без побочных эф-
фектов, может стать полезным инструментом в борьбе с метаболическим синдромом. В этом обзоре 
сосредоточено внимание на возможное полезное воздействие полифенольного природного соедине-
ния – ресвератрола – на разные молекулярные мишени с программированием развития нарушений, 
связанных с метаболическим синдромом и его сопутствующих заболеваний. Растущее количество до-
казательств свидетельствует о том, что это соединение обладает широким спектром благоприятных 
воздействий на здоровье человека, в том числе имеет благоприятный эффект на метаболический син-
дром. Ряд данных о влиянии ресвератрола на массу тела, чувствительность к инсулину, толерантность 
к глюкозе, липидный профиль, артериальное давление, окислительный стресс свидетельствуют о том, 
что это соединение обладает широким спектром благоприятных воздействий на здоровье человека, в 
том числе имеет благоприятный эффект на метаболический синдром. Есть ряд данных по улучшению 
гомеостаза, уровня глюкозы, липидов, снижение жировой массы, артериального давления, оксидатив-
ного стресса могут служить доказательством того, как ресвератрол может быть полезным в профилак-
тике и лечении метаболического синдрома и сопутствующих расстройств, благодаря своей противово-
спалительной, антитромбоцитарной и антиоксидантной активности. В статье рассмотрены некоторые 
мишени молекулярного уровня для ресвератрола в условиях его влияния на метаболический синдром, 
такие как аденозинмонофосфат-активируемая протеинкиназа (AMPK), белок SIRT1, главный включа-
тель клеточной защитной системы (Nrf2), ядерный фактор-каппа В (NF-B), рецептор эстрогена (ER) и 
др.

Ключевые слова: ресвератрол, фитоалексин, метаболический синдром.

UDC 612.06:615.07
Effect of Resveratrol on Metabolic Syndrome 
Markhon N. A., Baibakov V. М., Kosse V. A., Lyulko I. V., 
Titov G. I., Alekseenko Z. K., Topka E. G.
Abstract. The purpose of the study is to analyze the sources of modern literature of domestic and foreign 

researchers on the prospects of resveratrol in the prevention and treatment of metabolic syndrome.
Metabolic syndrome is a clinical manifestation characterized by many comorbidities, including hyperglyce-

mia, abdominal obesity, hypertension, and dyslipidemia. All components of metabolic syndrome are involved 
in the induction of low-quality inflammation and oxidative stress, characteristic of this symptom complex. Met-
abolic syndrome is associated with an increased risk of cardiovascular disease and early mortality, which 
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has a significant impact on health care costs. Finding an effective and alternative therapeutic strategy, which 
is natural and has no side effects, can be a useful tool in the fight against metabolic syndrome. This review 
focuses on the potential beneficial effects of a polyphenolic natural compound – resveratrol – on various mo-
lecular targets with programming for the development of disorders associated with metabolic syndrome and its 
comorbidities. A number of data on the effects of resveratrol on body weight, insulin sensitivity, glucose toler-
ance, lipid profile, blood pressure, oxidative stress indicate that this compound has a wide range of beneficial 
effects on human health, and also has a beneficial effect on metabolic syndrome. A numerous data on the 
improvement of homeostasis, glucose, lipids, fat reduction, blood pressure, oxidative stress may demonstrate 
how resveratrol may be useful in the prevention and treatment of metabolic syndrome and related disorders 
due to its anti-inflammatory, antiplatelet and antioxidant properties. Resveratrol can be used either early as a 
reprogramming agent or later as a part of the treatment of metabolic syndrome. A few of the main molecular 
mechanisms underlying the beneficial effects of resveratrol on metabolic syndrome are given in the article.

Conclusion. Presented review of literature outlined the potential of resveratrol as supplementary or alter-
native medicine. Thus, resveratrol could be a useful regimen for the prevention and treatment of metabolic 
syndrome and its related conditions. The article considers some molecular level targets for resveratrol in terms 
of its effect on the metabolic syndrome, such as adenosine monophosphate-activated protein kinase, SIRT1 
protein, the main switch of the cellular defense system (Nrf2), nuclear factor-kappa B, estrogen receptor and 
the like.

Keywords: resveratrol, phytoalexin, metabolic syndrome.
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Островська С. С., М’ясоїд Ю. П., Ковтуненко Р. В., 
Мякушко В. А., Черненко Г. П., Письменецька І. Ю., Баклунов В. В.

ВПЛИВ КАДМІЮ НА ЗДОРОВ’Я ДІТЕЙ В ПРЕНАТАЛЬНИЙ  
ТА ПОСТНАТАЛЬНИЙ ПЕРІОДИ РОЗВИТКУ

Дніпровський медичний інститут традиційної і нетрадиційної медицини, 
 Дніпро, Україна

Мета. Проаналізовати на основі літературних 
даних наслідки впливу кадмію (Cd) на розвиток ді-
тей в ембріональному і ранньому постембріональ-
ному періодах, які залишаються ще не досить ви-
вченими. 

Результати. У дослідженнях показано, что 
плацента є важливою мішенню для токсичних 
ефектов Cd під час вагітності. Високий рівень Cd 
в плаценті і пуповинній крові може бути фактором 
ризику для подальшого погіршення стану у не-
мовлят і впливати на ріст і розвиток дитини в по-
дальшому. Рівень Cd в сироватці крові матері під 
час вагітності пов’язаний з ризиком передчасних 
пологів. Є свідчення зв’язку між впливом Cd і не-
сприятливими наслідками пологів, а також пору-
шення антропометричних показників, що відрізня-
ються у дітей різної статі. Cd діє як імунотоксичний 
агент з самого раннього віку. Навіть дуже низькі 
рівні впливу Cd під час вагітності можуть привести 
до довгострокових згубних наслідків для імунної 
системи потомства і ці ефекти також залежать від 
статі. Розроблюються моделі для вивчення впливу 
Cd в ранньому віці на розвиток хвороб в більш піз-
ньому віці. На мишачій моделі показано, що вплив 
токсиканту на організм призводить до збільшення 
маси серця при народженні і програмує ризик гі-
пертонії в дорослому віці. Хронічний пренатальний 
вплив Cd пов’язаний з пізнім розвитком IQ у дітей, 
і важливу роль при цьому відіграє надходження Cd 
в організм плода в процесі пасивного куріння. Ран-
ня смертність від різних захворювань корелювала 
з внутрішньоутробним або раннім постнатальним 
впливом металу. 

Заключення. Показано вплив Cd на функції 
мітохондрій, клітинну активність і геномну неста-
більність за допомогою складних і багатофактор-
них механізмів. Дослідження надають докази того, 
що Cd змінює епігенетичні сигнатури в ДНК пла-
центи і новонароджених, показані помітні статеві 
відмінності в змінах метилування ДНК, пов’язаних 
з Cd. Несприятливі наслідки пренатального впливу 
Cd для розвитку плода і подальшого здоров’я ді-
тей виявили цілий ряд ще не вирішених проблем, 
стать при цьому необхідно розглядати як фактор 
ризику, оскільки цей токсикант викликає специфіч-
ні результати, які маскуються в змішаних по статі 
дослідженнях.

Ключові слова: кадмій, токсична дія, плацен-
та, діти, пренатальний та постнатальний періоди 
розвитку.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота є фрагментом 
НДР кафедри фундаментальних дисциплін з кур-
сом традиційної і нетрадиційної медицини «Роз-
виток та морфофункціональний стан сечостатевої 
системи експериментальних тварин і людини в 
нормі, онтогенезі, під впливом зовнішніх факторів. 
№ держ. реєстрації. 0118U004201» 

Вступ. Кадмій (Cd) - токсичний метал, який 
широко присутній в багатьох матрицях навколиш-
нього середовища і викликає серйозні несприятли-
ві ефекти в різних органах і тканинах [1]. Прогнози 
показують, що забруднення навколишнього серед-
овища Cd і, отже, вплив на населення в цілому 
буде збільшуватися. Їжа (особливо рослинні про-
дукти) є основним джерелом впливу цього елемен-
та на людей і тварин. Більш того, важливим, а час-
то і основним джерелом інтоксикації Cd є звичне 
куріння тютюну [2]. У дорослих добре задокумен-
тований зв’язок між хронічною дією Cd і розвитком 
несприятливих наслідків для здоров’я, включаючи 
пошкодження кісток, печінки, нирок, легенів, яє-
чок, шлунка, рак простати, метаболічний синдром, 
а також порушення імунної та серцево-судинної 
систем. Токсичність, викликана Cd, включає над-
лишкове утворення активних форм кисню (АФК), 
що призводить до окисного стресу і пошкодження 
основних біомолекул. Показано вплив Cd на функ-
ції мітохондрій, клітинну активність і геномну не-
стабільність за допомогою складних і багатофак-
торних механізмів. Cd може порушувати апоптоз, 
механізм відновлення ДНК [3]. Однак наслідки 
низьких рівнів впливу Cd на дітей залишаються не-
достатньо вивченими [4], хоча Cd є документально 
підтвердженим токсикантом розвитку [5]. 

Мета дослідження. На основі аналізу літера-
турних даних встановити вплив Cd на здоров’я ді-
тей в пренатальному і постнатальному періодах.

Матеріал та методи. У представленому огля-
ді літератури наведені результати бібліографіч-
ного пошуку з використанням електронного дже-
рела даних PubMed англійською мовою за 2021 
рік включно. Огляд містить дані про несприятливі 
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наслідки для здоров’я, пов’язаних з впливом Cd в 
пренатальному і ранньому періоді життя, а також 
розвиток захворювань в більш пізньому віці. 

Результати дослідження. Відомо, що погли-
нання металів у новонароджених інтенсивніше, 
ніж у дорослих. Відсутність зрілої системи захисту 
знижує здатність організму виводити токсичні спо-
луки з організму [6]. Внутрішньоутробний період 
і раннє післяпологове життя є дуже критичними і 
вирішальними періодами для токсичного агента, 
оскільки організм в цей час є дуже вразливим, і 
тому оцінювати згубні наслідки внутрішньоутроб-
ного впливу Cd на немовлят і дітей раннього віку 
надзвичайно важливо [7]. 

Накопичення Cd в плаценті було доведено 
експериментальними і епідеміологічними дослі-
дженнями [8]. Вплив важких металів, таких як Cd, 
може чинити негативний вплив на масу тіла дитини 
при народженні і, серед інших вирішень розвитку, 
плацентарна дисфункція відіграє важливу роль 
в цих ефектах. Показано, що диференційна екс-
пресія в плаценті довгих некодуючих РНК (днРНК) 
пов’язана з рівнями Cd в плаценті і впливає на 
зростання плоду і що порушена плацентарна екс-
пресія днРНК може бути частиною механізмів ре-
продуктивної токсичності Cd. Крім того, плацента 
забезпечує частковий бар’єр проти передачі Cd від 
матері до плоду, приводячи до накопичення Cd в 
плаценті протягом всієї вагітності, що, ймовірно, 
відбувається не без наслідків для плода [9]. Мо-
делі на тваринах і дослідження in vitro показали, 
що вплив Cd на матір під час вагітності може пору-
шувати перенесення поживних речовин від матері 
до плоду, збільшувати окисний стрес в тканинах 
плаценти та змінювати проліферацію і апоптоз 
трофобластів. Таким чином, плацента є важливою 
тканиною=мішенню для токсичних ефектів Cd [10]. 
Вплив Cd на матір під час вагітності пов’язаний з 
варіаціями метилування ДНК (ДНКМ), епігенетич-
ного механізму, який регулює потенціал експресії 
генів [11]. Вивчали Cd-асоційоване ДНКM в пла-
центі, ідентифікуючи безліч диференційно мети-
льованих локусів поблизу або всередині генів, що 
беруть участь в ушкодженні клітин, ангіогенезі, 
диференціювання клітин і розвитку органів; ці асо-
ціації розрізнялися залежно від статі плода. По-
казано, що Cd був пов’язаний з диференціальною 
плацентарною ДНК по безлічі локусів, які беруть 
участь в процесах клітинного росту, метаболізмі та 
запальної передачі сигналів. Спостерігали відпо-
відні асоціації експресії ДНКM в багатьох генах, що 
знаходяться в безпосередній близькості до цих ло-
кусів. Експресія генів, що беруть участь у запаль-
ній та імунній передачі сигналів (RORA, ACOT7 і 
TNFAIP2), також була пов’язана з розміром тіла 
при народженні. Цитоване дослідження надає під-

тверджуючи докази того, що порушення плацен-
тарної епігенетичної регуляції клітинного росту, 
імунної / запальної передачі сигналів може грати 
роль в репродуктивній токсичності, пов’язаної з 
Cd, при вагітності (12]. 

Ефекти накопичення Cd в плаценті включають 
зниження матково-плацентарного кровотоку, зміну 
цілісності клітин трофобласту і міграції клітин, зни-
ження синтезу і метаболізму плацентарних гормо-
нів [13]. Крім того, Cd може перешкоджати пере-
носу через плаценту ключових поживних мікроеле-
ментів до ембріону / плоду, таких як кальцій і цинк. 
Накопичення Cd в плаценті індукує синтез мета-
лотіонеїну (МТ) і подальше утворення комплексів 
Cd-МТ, щоб уникнути передачі Cd плоду. Напри-
клад, переносник двовалентного металу (DMT1) 
у великій кількості експресується в плаценті про-
тягом всієї вагітності. Основна функція DMT1 - по-
глинання і перенесення заліза; проте DMT1 також 
легко полегшує клітинне поглинання інших дво-
валентних катіонів, таких як Cd. Оскільки очевид-
но, що накопичення Cd в плаценті може поруши-
ти зростання і розвиток плода, взаємозв’язок між 
впливом Cd в пренатальному періоді і наслідками 
пологів викликає підвищений інтерес. З’являється 
все більше свідчень зв’язку між впливом Cd і не-
сприятливими наслідками пологів, включаючи по-
рушення антропометричних показників плода. Так, 
вплив Cd на матір в більш ранні терміни вагітнос-
ті було обернено пропорційно пов’язане з масою 
тіла при народженні і індексом ваги, що вказує на 
уповільнений характер росту плода [14]. Cd в пупо-
винній крові був пов’язаний з підвищеним ризиком 
низької маси тіла при народженні, згубним впли-
вом на окружність голови новонароджених, а також 
на розмір плода [15]. Аномалія товщини плаценти 
безпосередньо пов’язана з затримкою внутрішньо-
утробного розвитку плода [16]. Високий рівень Cd 
в плаценті і пуповинній крові може бути фактором 
ризику подальшого погіршення стану у немовлят, і 
впливати на ріст дитини в подальшому [17].

Cd може сприяти передчасним пологам. Було 
обстежено 3254 пари мати-потомство. Концентра-
ція Cd в сироватці крові матері була класифікова-
на як низька (LCd, <0,65 мкг / л), середня (MCd, 
0,65-0,94 мкг / л) і висока (HCd, ≥0,95 мкг / л). Ре-
зультати показали, що частота передчасних поло-
гів серед LCd, M-Cd і HCd склала 3,5%, 3,8% і 9,4% 
відповідно. Суб’єкти з HCd мали значно вищий ри-
зик передчасних пологів (р <0,001), ніж пацієнти з 
LCd. Наведені результати дозволяють припустити, 
що рівень Cd в сироватці крові матері під час вагіт-
ності позитивно пов’язаний з ризиком передчасних 
пологів [18]. 

Оскільки Cd проникає через плацентарний 
бар’єр, його вплив може відбуватися з самого 
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початку життя і становити небезпеку, особливо для 
мозку, що розвивається, хоча проходження Cd че-
рез плаценту обмежена, тобто частковий бар’єр 
для цього металу існує. Досить імовірно, що МТ 
відповідає за зберігання металів в плаценті. Однак 
не ясно, які білки беруть участь в поглинанні і від-
току Cd через плаценту і де транспортери розта-
шовані на плацентарному бар’єрі. Поки що відомі 
лише деякі аспекти токсикокінетики плацентарно-
го Cd. Метало-специфічне перенесення через пла-
центу і порушення функції плаценти можуть пояс-
нити взаємозв’язок між пренатальним впливом Cd 
і несприятливим впливом на внутрішньоутробний 
ріст і розвиток [19]. 

Вивчали Cd-асоційовані варіації метилування 
плацентарної ДНК і їх асоціацію з експресією генів. 
Проведено диференціальне метилювання ДНК, 
пов’язане з Cd, по всьому плацентарному геному. 
Ідентифіковані 17 Cd-асоційованих метилованих 
сайтів. Рівні метилування плацентарної ДНК в 9 
з 17 локусів були пов’язані з підвищеною експре-
сією 6 генів: TNFAIP2, EXOC3L4, GAS7, SREBF1, 
ACOT7 і RORA. Більш висока плацентарна експре-
сія генів TNFAIP2 і ACOT7 і більш низька експресія 
RORA були пов’язані з нижчими показниками ваги 
при народженні (p <0,05) .Зроблений висновок про 
те, що Cd-асоційовані рівні метилування плацен-
тарної ДНК і відповідна їм експресія генів спосте-
рігалися в локусах, які беруть участь у запальній 
передачі сигналів і зростанні клітин. Рівні експре-
сії генів, що беруть участь у запальній передачі 
сигналів (TNFAIP2, ACOT7 і RORA), також були 
пов’язані з масою тіла при народженні, що перед-
бачає роль запальних процесів у репродуктивній 
токсичності, пов’язаної з Cd. Плацента вимагає по-
дальшої уваги в дослідженнях на людях по прена-
тальній дії Cd, з огляду на його численні біологічні 
ефекти під час внутрішньоутробного розвитку [20].

Аналізували зв’язок між рівнями Cd в материн-
ській крові в різний час відбору проб і залежним 
від статі, розміром новонародженого, вагою, до-
вжиною тіла, окружністю грудей і голови в додаток 
до малого гестанційного віку (МГВ). Показано, у 
плода жіночої статі маса тіла при народженні мала 
тенденцію до зниження, окружність грудей мала 
тенденцію до зменшення, при цьому ризик МГВ та-
кож був вище і всі ці показники відповідали збіль-
шенню рівня Cd в крові матері [21]. Популяційні 
дослідження дітей і матерів також повідомили про 
кореляцію між внутрішньоутробним впливом Cd, 
метилюванням ДНК в пуповиннвй крові і масою 
тіла при народженні [22].

Хронічний вплив Cd низького рівня може та-
кож відбуватися через грудне молоко і продукти 
пригодовування немовлят на основі злаків, море-
продуктів і овочів в сім’ях з низьким рівнем доходу 

[23]. Було відмічено, що концентрація Cd в сечі не-
мовляти корелює з такими в материнському груд-
ному молоці, слині і сечі [24]. Останнім часом все 
більшу увагу привертає імунотоксичність Cd, який 
накопичується в імунних клітинах, модулює функ-
цію імунної системи, запускає імунологічні реакції 
і призводить до різних проблем зі здоров’ям. Cd 
діє як імунотоксичний агент, регулюючи активність 
і апоптоз імунних клітин, змінюючи секрецію імун-
них цитокінів, частоту субпопуляцій Т-лімфоцитів 
і вироблення селективних антитіл в імунних кліти-
нах [25]. Імунна модуляція Cd може викликати сер-
йозні несприятливі наслідки для здоров’я люди-
ни. Різні дослідження підкреслюють здатність Cd 
брати участь в модуляції вроджених, адаптивних 
і імунних відповідей слизових оболонок щодо ви-
вільнення хемокінів, експресії генів і сприйнятли-
вості до мікробних інфекцій [26]. Є дані, які вказу-
ють на те, що внутрішньоутробний вплив Cd може 
впливати на імунну систему з самого раннього віку, 
і це виражається, наприклад, в більш високому ри-
зику появи атопічного дерматиту у 6-місячних не-
мовлят [27]. 

У мишей, які зазнали пренатального впливу 
екологічно значущих доз Cd, спостерігалися по-
стнатальні зміни в розвитку і функціонуванні імун-
них клітин. Вивчали пренатальний вплив Cd на 
імунну систему потомства. Вагітних мишей C57Bl / 6 
піддавали впливу екологічно значимої дози Cd, а 
вплив на імунну систему потомства оцінювали в 
двох тимчасових точках після народження (у віці 
2 і 7 тижнів). Фенотипи тимоцитів і спленоцитів 
аналізували за допомогою проточної цитометрії. 
Пренатально Cd не впливав на популяції тимоци-
тів ембріону віком 2 і 7 тижнів. В селезінці єдиним 
значним впливом на фенотип було зменшення 
кількості макрофагів у потомства чоловічої статі в 
обидва моменти часу. Аналіз продукції цитокінів, 
стимульований у спленоцитах, показав, що прена-
тальний вплив Cd знижував продукцію IL-2 і IL-4 
клітинами потомства жіночої статі у віці 2 тижнів. У 
віці 7 тижнів продукція IL-2 в спленоцитах знижува-
лася у підданих впливу Cd самців, в той час як про-
дукція IFN-γ знижувалася у нащадків, які зазнали 
впливу Cd і у самців, і у самиць. Процентний вміст 
клітин CD4 (+) FoxP3 (+) CD25 (+) (nTreg) збільшу-
вався в селезінці і тимусі у всіх нащадків, які за-
знали впливу Cd, за винятком жіночої селезінки, де 
спостерігалося зниження. CD8 (+) CD223 (+). Вміст 
Т-клітин був помітно зменшений в селезінці у всіх 
нащадків віком 7 тижнів. Ці результати показують, 
що навіть дуже низькі рівні впливу Cd під час вагіт-
ності можуть привести до довгострокових згубних 
наслідків для імунної системи потомства і ці ефек-
ти в деякій мірі залежать від статі [28]. 

В даний час зв’язок між впливом Cd в ранньому 
віці і підвищеним ризиком захворювань дорослих 
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активно вивчається. Розроблюються моделі для 
вивчення впливу Cd в ранньому віці на розвиток 
хвороб в більш пізньому віці. Так, на мишачої мо-
делі досліджували вплив материнського Cd на 
серцево-судинні захворювання (ССЗ) у потомства 
при народженні і у віці старше 6 місяців. Автори зо-
середилися на тканинах новонароджених, щоб ви-
явити можливі молекулярні зміни, індуковані Cd в 
ранньому віці через РНК-секвенування (RNA-seq), 
що може бути досить для програмування гіпертонії 
в дорослому віці. Дослідження проводилося тільки 
на серцях новонароджених жіночої статі, оскільки у 
них спостерігалися ознаки гіпертонії, а у новонаро-
джених чоловічої статі - ні. У зв’язку з впливом Cd 
на матір, RNA-seq ідентифікувало диференційно 
експресуючи гени, збагачені функціями при ССЗ, гі-
пертонії, збільшеному серці і гипоксичному стресі. 
В цілому, результати цього дослідження показали, 
що вплив Cd на матір викликає зміни під час кри-
тичних періодів розвитку (порушений гомеостаз мі-
кроелементів і експресію генів), що збільшує ризик 
гіпертонії в дорослому віці. Автори роблять висно-
вок про те, що вплив Cd на організм мишей при-
зводить до збільшення маси серця при народженні 
і програмує ризик гіпертонії в дорослому віці [29]. 

Хронічний пренатальний вплив Cd, що впли-
ває на антропометричний розвиток і зростання 
плоду, був пов’язаний також з більш пізнім розви-
тком IQ (коефіцієнтом інтелекту) у дітей [30]. Крім 
того, пренатальний вплив активного і пасивного ку-
ріння має підвищений ризик затримки когнітивного 
розвитку у немовлят у віці 6 місяців, може також 
змінювати гемодинамічну відповідь і транспла-
центарне перенесення кисню і поживних речовин, 
що погіршує ріст плода і наслідки пологів. Прена-
тальний вплив пасивного куріння впливає також 
на обробку мови і інтелектуальну функцію у ново-
народжених [31], при цьому пренатальний вплив 
Cd впливає на IQ працездатності і вербальний IQ 
у дітей у віці 5 років [32]. Вивчали взаємозв’язок 
між пренатальним впливом Cd з синдромом дефі-
циту уваги і гіперактивності (СДУГ) у дітей віком 
6 років. 479 пар мати-дитина були обстежені в пе-
ріод з 2008 по 2011 роки. Концентрація Cd цільної 
крові була проаналізована за допомогою атом-
но-абсорбційної спектрофотометрії. Батьки були 
опитані про наявність СДУГ у їхніх дітей у віці 6 
років. Отримані результати показали, що 2-кратне 
збільшення пренатального рівня Cd було вірогідно 
пов’язане в 22,3% випадків зі збільшенням СДУГ 
у дівчаток, але не у хлопчиків. Таким чином, ре-
зультати дослідження виявили значний зв’язок між 
пренатальним впливом Cd і показниками СДУГ у 
6-річних дівчаток [33]. Смертність від різних за-
хворювань, включаючи рак, ССЗ, респіраторні, 
ниркові і неврологічні проблеми, корелювала з 

внутрішньо утробним або раннім впливом Cd, що 
було виявлено в епідеміологічних дослідженнях. 

Експерименти на тваринах з переконливими 
доказами різних захворювань в основному під-
тверджують дослідження на людях. Запропонова-
но безліч механізмів, за допомогою яких Cd може 
впливати на здоров’я і розвиток людини. Необхідні 
додаткові дослідження, щоб встановити механізм 
токсичності, викликаної Cd, при застосуванні еко-
логічно значущих доз в дитинстві і в більш стар-
шому віці [5]. Показано, що діти, які живуть в ра-
йоні, забрудненому Cd навіть при низьких рівнях 
впливу, були пов’язані з посиленим окиснюваль-
ним стресом з пошкодженням ДНК і модифікацією 
білка в ранньому віці і з більш високим ризиком 
розвитку ССЗ, остеопорозу і деяких типів раку. Це 
деякі можливі механізми для моніторингу зв’язку 
між впливом Cd внутрішньоутробно або в ранньо-
му віці і сприйнятливістю до хронічних захворю-
вань в зрілому віці [34]. Дієтичні фактори, такі як 
надмірне споживання жирів, сприяють формуван-
ню метаболічних патологій у дорослих, включаючи 
діабет 2 типу, неалкогольну жирову хворобу печін-
ки і ССЗ, при цьому важливо відзначити, що вплив, 
що відбувається в ранньому віці (в утробі матері 
і в ранньому дитинстві), може давати ризик ожи-
ріння і метаболічного синдрому протягом усього 
життя [35]. Розглядалася роль впливу Cd в прена-
тальному періоді і в ранньому віці як потенційного 
«другого удару», що впливає на сприйнятливість 
до хронічних метаболічних захворювань в зрілому 
віці, пов’язаними з надмірним споживанням жирів. 
Використовували мишачу модель впливу екологіч-
но значущих доз Cd внутрішньоутробно в поєднан-
ні з дієтою з високим вмістом жирів (ВВЖ) після 
народження, при цьому досліджували комбіновані 
ефекти на ремоделювання серця мишей обох ста-
тей. Отримані дані свідчили про те, що Cd взаємо-
діє з ВВЖ, змінюючи гомеостаз основних металів 
в печінці та нирках. Це явище, яке може робити 
внесок в основний механізм, відповідальний за 
розвиток пов’язаних з ожирінням патологій у ба-
гатьох органах [36]. Пренатальний вплив Cd був 
негативно пов’язаний з показниками абдоміналь-
ного і периферичного ожиріння у дівчаток, але не у 
хлопчиків. Ці результати підкреслюють вплив статі 
при внутрішньоутробному впливі Cd на ожиріння в 
підлітковому віці [37]. Cd класифікований як потен-
ційний нейротоксикант розвитку через його здат-
ність долати не тільки плацентарний, але й гема-
тоенцефалічний бар’єр, тому Cd досягає мозку на 
ранніх стадіях розвитку плода [38], безпосередньо 
впливає на розвиток центральної нервової систе-
ми (ЦНС) і пов’язаний з поведінковою і когнітив-
ною дисфункцією, включаючи погану навчальну 
пам’ять у дітей в ранньому віці [39]. Результати 
повномасштабного IQ, вербального розуміння і 
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перцептивного мислення показують негативний 
зв’язок з впливом Cd у хлопчиків [40]. У багатьох 
дослідженнях «випадок-контроль» була виявле-
на розумова відсталість і труднощі з навчанням 
або дислексія у дітей, які зазнали впливу високих 
концентрацій Cd. Між рівнями Cd в сечі матері на 
ранніх термінах вагітності і вербальними або по-
вномасштабними показниками IQ в обох статей 
спостерігався зворотній статистично значущий 
взаємозв’язок. Ці асоціації сильніше виражені у 
дівчаток, ніж у хлопчиків. [41]. Проводяться до-
слідження, в яких підкреслюються статевозалежні 
ефекти пренатального впливу Cd. Так, виявлено 
негативний зв’язок між більш низькою масою тіла у 
новонароджених жіночої статі і рівнями Cd в крові 
матері (середнє значення: 0,25 мкг / л), вдвічі мен-
шими, ніж в раніше опублікованих дослідженнях, в 
яких корелює Cd з несприятливими для статі фак-
торами [42]. Все більше даних вказує на зворотний 
зв’язок між впливом Cd і розміром плода при на-
родженні, потенційно найбільшого серед новона-
роджених жіночої статі. У ряді епідеміологічних до-
сліджень спостерігалися когорти дітей, які зазнали 
впливу Сd внутрішньоутробно, після народження, 
і до настання статевої зрілості (до 10 років). Не-
сприятливий вплив Cd на зріст і вагу плоду збе-
рігався принаймні, до 5-річного віку і було більш 
очевидним серед дітей жіночої статі.

Як свідчать викладені вище факти, пренаталь-
ний вплив Cd є фактором порушення розвитку ди-
тини, проте, наслідки для довгострокового здоров’я 
залишаються ще не досить вивченими. Що лежить 
в основі біологічних механізмів токсичності Cd зали-
шаються частково невирішеними. Епігенетичні по-
рушення через ранній вплив Cd привертають увагу 
як найбільш реальний спосіб дії токсиканту, оскіль-
ки епігенетичні сигнатури реагують на стимули на-
вколишнього середовища і плід зазнає радикаль-
ної епігеномної перебудови під час ембріогенезу. 
Епігенетика передбачає хімічні модифікації ДНК і 
гістонів, які змінюють хроматин без зміни послідов-
ності нуклеотидів ДНК. Дослідження надають дока-
зи того, що Cd змінює епігенетичні сигнатури в ДНК 
плаценти і новонароджених, показані помітні ста-
теві відмінності в змінах метилування ДНК. Зв’язок 
між раннім впливом Cd і метилуванням ДНК може 
відображати інтерференцію з метилтрансфера-
зою ДНК de novo. Недавні дослідження показують, 
що Cd викликає різні епігенетичні зміни в клітинах 
ссавців як in vivo, так і in vitro, викликаючи ризик 
розвитку різних типів раку. Можливий молекуляр-
ний аспект пренатального дії Cd пов’язаний з втру-
чанням в епігенетичні механізм. 

Таким чином, несприятливі наслідки прена-
тального впливу Cd для розвитку плода і подаль-
шого здоров’я дітей в зрілому віці виявили цілий 
ряд ще не вирішених проблем [29]. Так, очевидно, 
що плацента діє як значний бар’єр для Cd під час 

внутрішньоутробного розвитку, однак, існує цілий 
ряд ефектів, пов’язаних з несприятливими наслід-
ками пологів, вплив яких на розвиток захворювань 
в більш пізньому віці вивчено недостатньо і багато 
в чому залишається не ясним, при цьому епідеміо-
логічні дослідження практично відсутні. Нещодав-
но відкрита здатність Cd змінювати патерни ме-
тилювання ДНК і порушувати гомеостаз основних 
металів в плаценті і тканинах плода. Це надало 
нову можливість дослідження ефектів впливу Cd 
під час внутрішньоутробного розвитку і пов’язану 
з цим підвищену сприйнятливість до захворювань 
у дорослому віці. Експериментальні моделі тіль-
ки почали усувати цей великий пробіл у знаннях і 
надавати нове розуміння механізму, за допомогою 
якого пренатальний вплив Cd може збільшува-
ти ризик несприятливих ускладнень для здоров’я 
в більш пізньому віці, стать при цьому необхідно 
розглядати як фактор ризику, оскільки Cd викликає 
специфічні для статі результати, які маскуються в 
змішаних по статі дослідженнях. Крім того, зали-
шається незрозумілим, чи може підвищений ри-
зик розвитку захворювання, яке спостерігається 
у потомства першого покоління, шо пренатально 
піддавалося впливу низьких доз Cd, передавати-
ся з покоління в покоління. Для вирішення цього 
важливого питання необхідно провести системні 
дослідження епігенетичних модифікацій при зміні 
поколінь. Слід також розглянути питання про те, як 
внутрішньоутробний вплив Cd в поєднанні з інши-
ми металами впливає на виникнення і прогресу-
вання захворювання, оскільки Cd міститься в на-
вколишньому середовищі в поєднанні з багатьма 
іншими металами, такими як цинк, свинець, мідь.

Заключення. Плацента є важливою ткани-
ною-мішенню для токсичних ефектів Cd на плід. 
Рівень Cd в сироватці крові матері під час вагіт-
ності пов’язаний з ризиком передчасних пологів та 
змінами антропометричних даних немовлят. Хро-
нічні низькі рівні Cd можуть приводити до довго-
строкових згубних наслідків для імунної, нервової 
та інших систем органів потомства. Cd має вплив 
на функції мітохондрій, клітинну активність і геном-
ну нестабільність за допомогою складних і багато-
факторних механізмів. По багатьом параметрам 
дії Cd на дитячий організм є відмінності за стате-
вою ознакою.

Перспективи подальших досліджень. Ба-
гатопланове вивчення зв’язку між впливом Cd в 
ранньому віці і підвищеним ризиком захворювань 
дорослих. Більш детального дослідження потребу-
ють статевозалежні ефекти пренатального впливу 
Cd на потомство разом з іншими хімічними еле-
ментами. Плацента вимагає подальшої уваги в 
дослідженнях на людях по пренатальній дії Cd, з 
огляду на його численні біологічні ефекти під час 
внутрішньоутробного розвитку.
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УДК 613.95:614.7:546.48:612.014.46(048.8)
ВЛИЯНИЕ КАДМИЯ НА ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ В ПРЕНАТАЛЬНЫЙ 
И ПОсТНАТАЛЬНЫЙ ПЕРИОДЫ РАЗВИТИЯ
Островская С. С., Мясоед Ю. П., Ковтуненко Р. В., Мякушко В. А., 
Черненко Г. П., Письменецкая И. Ю., Баклунов В. В.
Резюме. Цель – проанализировать на основе данных литературы последствия воздействия кад-

мия (Cd) на развитие детей в эмбринальном и раннем постэмбриональном периодах, которые остаются 
ещё не достаточно изученными. 

Результаты. В исследованиях показано, що плацента является важной мишенью для токсических 
эффектов Cd во время беременности. Высокий уровень Cd в плаценте и пуповинной крови может быть 
фактором риска для последующего ухудшения состояния у младенцев, и влиять на рост ребенка в бо-
лее позднем возрасте. Уровень Cd в сыворотке крови матери во время беременности связан с риском 
преждевременных родов. Есть свидетельства связи между воздействием Cd и неблагоприятными исхо-
дами родов, а также нарушения антропометрических показателей, которые отличаются у детей разного 
пола. Cd действует как иммунотоксический агент с самого раннего возраста. Даже очень низкие уровни 
воздействия Cd во время беременности могут привести к долгосрочным пагубным последствиям для 
иммунной системы потомства и эти эффекты также зависят от пола. Разрабатываются модели для 
изучения влияния воздействия Cd в раннем возрасте на развитие болезней в более позднем возрасте. 
На мышиной модели показано, что воздействие токсиканта на организм приводит к увеличению массы 
сердца при рождении и программирует риск гипертонии во взрослом возрасте. Хроническое пренаталь-
ное воздействие Cd связано с более поздним развитием IQ у детей, при этом Cd при пассивном курении 
создает повышенный риск задержки когнитивного развития у детей. Ранняя смертность от различных 
заболеваний коррелировала с внутриутробным или ранним постнатальним воздействием металла. 

Заключение. Показано влияние Cd на функции митохондрий, клеточную активность и геномную 
нестабильность посредством сложных и многофакторных механизмов. Исследования показывают 
доказательства того, что Cd изменяет эпигенетические сигнатуры в ДНК плаценты и новорожденных. 
Выявлены заметные половые различия в изменениях метилирования ДНК, связанных с Cd. Неблаго-
приятные последствия пренатального воздействия Cd для развития плода и последующего здоровья 
детей выявили целый ряд ещё не решенных проблем, пол при этом необходимо рассматривать как 
фактор риска, поскольку этот токсикант вызывает специфические для пола результаты, которые маски-
руются в смешанных по полу исследованиях.

Ключевые слова: кадмий, токсическое действие, плацента, дети, пренатальный и постнатальный 
периоды развития.

UDC 613.95:614.7:546.48:612.014.46(048.8)
Effect of Cadmium on Children’s Health in Prenatal 
and Postnatal Periods of Development
Ostrovska S. S., Myasoid Yu. P., Kovtunenko R. V., Myakushko V. A.,
Chernenko G. P., Pismenetska I. Y., Baklunov V. V.
Abstract. The purpose of the study was to analyze on the basis of foreign literature the effects of the 

toxic action of cadmium on the process of embryonic and postnatal development of the child, which remain 
insufficiently studied.

The consequences of cadmium effect on children remain insufficiently studied, although cadmium is a 
documented developmental toxicant. The studies show that the placenta is an important target tissue for cad-
mium toxic effects during pregnancy. The result of the accumulation of cadmium in the placenta is as follows: 
a decrease in the utero-placental circulation, changes in the integrity of cells of trophoblast and cell migration, 
a decrease in the synthesis and metabolism of placental hormones, disorder of the placental epigenetic reg-
ulation of cell growth, as well as immune and inflammatory signal transmission. The high level of cadmium in 
the placenta and umbilical cord blood can be a risk factor for deterioration of infants’ state and impact on the  
development of a child in the future. So far, only some aspects of the toxicokinetics of the placental cadmium 
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and its adverse effect on intrauterine growth and development are known. The level of cadmium in the moth-
er’s serum during pregnancy is associated with the risk of premature birth. There are increasing evidence on 
connection between the effect of cadmium and unfavorable consequences of childbirth, as well as disorders 
of anthropometric indicators that differ in children of different gender. In the fetus of the female gender body 
weight at birth tends to decrease, the chest circumference had a tendency to decrease and these indicators 
corresponded to an increase in the level of cadmium in the mother’s blood. Cadmium acts as an immuno-
toxic agent from the very early age, even very low levels of cadmium exposure during pregnancy can lead to 
long-term detrimental consequences for the immune system of offspring and these effects, as well as others 
depend on the gender. Models to study the effect of cadmium at an early age on the development of diseases 
in more mature age are developed. The models in mice show that the effect of cadmium on the body leads to 
an increase in heart mass at birth and programs hypertension development in females in adulthood. Poison-
ing, which occurs at an early age (in utero and in early childhood), may have a strong influence on the risk of 
obesity and metabolic syndrome throughout life. The chronic prenatal effect of cadmium is associated with the 
late development of IQ in children, while prenatal influence of passive smoking has an increased risk of delay-
ing cognitive development of infants aged 6 months. Early mortality from various diseases, including cancer, 
cardiovascular, respiratory, renal and neurological problems, correlated with intrauterine or early post-natal 
impact of metal. 

Conclusion. Cadmium is classified as a potential neurotoxicant, it reaches the brain in the early stages 
of the development of the fetus and is associated with behavioral and cognitive dysfunction, including bad 
learning memory in children of early and late childhood. The adverse consequences of the prenatal effect of 
cadmium for the development of the fetus and subsequent health of children have discovered a number of 
non-solved problems, the gender should be considered as a risk factor, since cadmium causes specific results 
that are veiled in mixed on gender investigations.

Keywords: cadmium, toxic action, placenta, children, prenatal and postnatal periods.
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Питель А. А., Коваленко С. О.

ВПЛИВ ПРОБ ІЗ ЗАТРИМКОЮ ДИХАННЯ НА PetCO2  
ТА ОКСИГЕНАЦІЮ АРТЕРІАЛЬНОЇ КРОВІ У ЧОЛОВІКІВ
Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького,  

Черкаси, Україна

Мета - проаналізувати динаміку змін рівня 
PetCO2 та оксигенації артеріальної крові упродовж 
проб із затримкою дихання з та без попередньої 
гіпервентиляції у здорових молодих чоловіків.

Матеріал та методи. Проводили записи 
рівня СО2 в боковому потоці на капнографі Datex 
Normocap (Datex, Finland). Реєстрували цей по-
казник 5 хвилин у спокої лежачи, 5 хвилин після 
затримки дихання на напіввдиху, упродовж 5 хви-
линного регламентованого дихання з частотою 30 
циклів за хвилину, 5 хвилин після затримки дихан-
ня на напіввдиху. За капнограмою, рівнем атмос-
ферного тиску та вологістю повітря оцінювали рі-
вень СО2 в кінці видиху (PetCO2), частоту дихання 
(ЧД), співвідношення тривалості вдиху до трива-
лості видиху (Rie). За методом сигмального відхи-
лення виділяли три групи осіб за рівнем PetCO2:  
І – PetCO2<32,7 мм рт. ст. ІІ – PetCO2 – 32,7–36,2 мм 
рт. ст., ІІІ – PetCO2>36,2 мм рт. ст.

Результати. Затримка дихання при про-
веденні проби після гіпервентиляції була значно 
більшою, ніж при першій спробі (62,99±3,31 с та 
33,78±2,24 с, р<0,001). При проведенні візуаль-
ного якісного та кількісного аналізу капнограм та 
графіків оксигенації артеріальної крові виявили 
суттєві між індивідуальними особливостями ре-
акцій цих показників на проби. Тому порівнювали 
зміни PetCO2 в залежності від його вихідного рів-
ня. Після проби затримки дихання рівень PetCO2 
в середньому під час 5 хвилинного відновлення ві-
рогідно знижувався у ІІ та ІІІ групах у порівнянні з І. 
У продовж проби з гіпервентиляцією реєстрували 
закономірне суттєве зростання його рівня реактив-
ності, найбільш виражене у ІІІ групі (-13,48 мм рт. 
ст., р<0,001). Після другої затримки дихання, від-
бувалось зменшення PetCO2 у порівнянні з рівнем 
після першої затримки у всіх групах. Разом з цим 
рівень HbO2 при пробах різнився тільки у ІІ групі. 
Таким чином після проби з затримкою дихання в 
осіб із відносно малим PetCO2 не відбувалось його 
зниження на відміну від осіб із відносно середнім 
та високим рівнем PetCO2. Застосування гіпер-
вентиляції перед затримкою дихання потенціює ці 
реакції та, через віддалений період відновлення, 
нівелює їх рівень у різних групах.

Висновки. Дослідження показало, що проби 
із затримкою дихання без та після гіпервентиляції 

суттєво впливають на рівень напруження CO2 та 
оксигенації артеріальної крові, проба з затримкою 
дихання після гіпервентиляції потенціює зменшен-
ня PetCO2 та HbO2 в артеріальній крові за рахунок 
збільшення часу затримки дихання. Існують суттє-
ві індивідуальні особливості в реактивності таких 
фізіологічних показників.

Ключові слова: карбон (IV) оксид, HbO2, гі-
первентиляція, затримка дихання, PetCO2.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Робота виконана відповідно 
до зведених планів науково-дослідної роботи Чер-
каського національного університету імені Богдана 
Хмельницького, а також вона є фрагментом теми 
«Вплив гіпо- та гіперкапнії на функціональний стан 
серцево-судинної системи людини», № держ. реє-
страції 0116U003829.

Вступ. Проби із затримкою дихання широко 
застосовуються у медицині та біології для визна-
чення функціонального стану серцево-судинної та 
дихальної системи людини [1, 2, 3] і відображають 
стійкість та регуляторні перебудови в організмі при 
гіпоксії [4]. Затримка дихання також є елементом 
професійної та спортивної діяльності [5]. При за-
тримках дихання під час занурення серцево-су-
динні перебудови сприяють зміщенню крові до 
серця та судин грудної клітки [6, 7]. 

З’ясовані основні закономірності таких впли-
вів на газовий склад крові [8], артеріальний тиск 
та частоту серцевих скорочень [3, 9], гемодинаміку 
у малому колі кровообігу [10]. Разом з тим дослі-
джень змін напруження СО2 в альвеолярному пові-
трі при цьому та у період відновлення після проби 
недостатньо. 

Останніми роками збільшилась цікавість до 
дослідження впливу затримки дихання на крово-
обіг після попередньої гіпервентиляції. 

Відомо, що гіпервентиляція призводить до ви-
мивання СО2 з організму та зниження рівня PetCO2 
[3]. Втрата СО2 при гіпервентиляції веде до зсуву 
кислотно-лужної рівноваги в бік газового алкалозу 
та викликає звуження коронарних і периферичних 
судин, судин мозку, кишечника, печінки, нирок і 
розширення судин скелетних м’язів. Відбувається 
перерозподіл регіонального кровообігу, в той час 
спостерігається зниження коронарного і мозково-
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го кровотоку. Більшість досліджень розглядає, що 
більша частина пацієнтів з гострим інсультом є гі-
покапнічними [11, 12]. Встановлено, що коронар-
ний кровотік лінійно корелює з PaCO2 у широкому 
діапазоні значень (10 – 90 мм рт. ст.). Разом з тим 
доведено, що СО2 здійснює збуджуючий вплив на 
симпатичну систему як за відсутності ритмічної 
дихальної активності, так і незалежно від підпоро-
гової тонічної інспіраторної активності у котів [10]. 
Було проведено дослідження на немовлятах з різ-
ним рівнем РеtCO2 (30 – 50 мм рт. ст.), які пере-
несли операцію міжшлуночкової перегородки, не 
мали суттєвої різниці гемодинамічних показників. 
Показано, що існують типологічні особливості за 
рівнем цього показника у стані спокою у здорових 
молодих чоловіків та його реактивності на гіпер-
вентиляцію [10, 13]. 

За сучасними даними, основним рушієм окси-
генації є саме кровотік, а не вміст кисню у крові. Так 
як складна взаємодія HbO2 з киснем, СО2 та окси-
дом азоту – це тригазовий дихальний цикл, який 
забезпечує достатню доставку кисню та поживних 
речовин для задоволення місцевих потреб у ме-
таболізмі [14]. Зниження концентрації СО2 у крові 
приводить до збільшення спорідненості кисню до 
HbO2, а отже до розвитку гіпоксії з її наслідками. 
Пороговою гіпоксією вважають, коли при вдиханні 
газової суміші, що містить 17-13% кисню, насичен-
ня крові киснем падає до 85% [11].

Втім досліджень індивідуальної динаміки HbO2 
та PetCO2 в період відновлення після проби з за-
тримкою дихання і тим більше такого впливу з по-
передньою гіпервентиляцією не проводили.

Однак досліджень впливу проб із затримкою 
дихання на PetCO2 надзвичайно мало. 

Тому метою нашого дослідження було вста-
новити індивідуальні особливості функціонування 
стану в положенні лежачи під час регламентова-
ного дихання з частотою 30 циклів за хвилину від-
разу після якого виконується затримка дихання у 
здорових молодих чоловіків.

Мета роботи - проаналізувати динаміку змін 
рівня PetCO2 та оксигенації артеріальної крові 
упродовж проб із затримкою дихання з та без по-
передньої гіпервентиляції у здорових молодих чо-
ловіків.

Матеріал та методи дослідження. Дослі-
дження проведено з дотриманням основних біо-
етичних положень Конвенції Ради Європи про 
права людини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), 
Гельсінської декларації Всесвітньої медичної асо-
ціації про етичні принципи проведення наукових 
медичних досліджень за участю людини (1994 – 
2008 рр.), а також наказу МОЗ України № 690 від 
23.09.2009 року.

Вимірювання здійснені на 76 здорових моло-
дих чоловіках віком 18 – 23 роки (в середньому 
19,87±0,15 років) за умов наближених до стану 
основного обміну. Дослідження проведені в лабо-
раторії фізіології, кровообігу та дихання Черкась-
кого національного університету імені Богдана 
Хмельницького. Всі особи брали участь у дослі-
дженні добровільно, за даними медичного обсте-
ження були практично здоровими, не мали гострих 
та хронічних захворювань. Перед виконанням за-
вдань вони інформувались відносно мети та задач 
вимірювань, послідовності і змісту тестових наван-
тажень, дали письмовий дозвіл на проведення до-
слідження та наукове використання їх результатів. 
За добу до проведення обстежень досліджувані не 
вживали алкоголь, каву, стимулятори чи транквілі-
затори, не мали особливого емоційного та фізич-
ного навантаження.

Дослідження виконані з дотриманням осно-
вних положень «Правил етичних принципів про-
ведення наукових медичних досліджень за участю 
людини», затверджених Гельсінською деклараці-
єю (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. 

Проводили записи капнограми дихання, 5 хви-
лин у спокої лежачи, після затримки дихання на 
напіввдиху, упродовж 5 хвилин регламентованого 
дихання з частотою 30 циклів за хвилину, 5 хвилин 
після затримки дихання на напіввдиху.

Капнограму реєстрували – у боковому потоці 
на капнографі Datex Normocap (Datex, Finland), рі-
вень сатурації кисню в капілярній крові реєструва-
ли пульсоксиметром Finger pulse oximeter. 

За капнограмою, рівнем атмосферного тиску 
та вологістю повітря оцінювали рівень СО2 в кінці 
видиху (PetCO2), частоту дихання (ЧД), співвідно-
шення тривалості вдиху до тривалості видиху (Rie).

Реактивність фізіологічних показників оціню-
вали як різницю між їх рівнем при експеримен-
тальних впливах та у фоні. Статистичний аналіз у 
зв’язку з нормальністю розподілу вибірок здійсню-
вали параметричними методами. Розраховували 
середні значення та їх помилки. Вірогідність від-
мінностей оцінювали за t-критерієм Student’s для 
групових та парних порівнянь у програмі Statistica 
for Windows 5.0 [15].

Результати дослідження та їх обговорення. 
Проведення експериментальних впливів призво-
дило до суттєвих зрушень PetCO2 у вимірюваних 
осіб. На рис. 1 представлений фрагмент оригі-
нального запису напруження CO2 у здорового мо-
лодого чоловіка віком 19 років. Так у спокої лежачи 
на видиху його рівень в середньому складав 31,2 
мм рт. ст. та після проби затримки дихання майже 
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не змінювався. При пробі гіпервентиляції спостері-
гали закономірне суттєве зниження рівня PetCO2 
до 18,3 мм рт. ст. Після другої затримки дихання, 
що тривала значно більше ніж перша, відбувалось 
зниження PetCO2 у порівнянні з рівнем після пер-
шої затримки. Амплітуда та динаміка змін рівня 
СО2 у різних осіб при якісному аналізі капнограм 
відрізнялась у різних осіб.

Аналізували кількісні показники змін капно-
грами після затримок дихання. Так зміни ЧД та 
Rie упродовж відновлення як після першої затрим-
ки дихання так і другої вірогідно не відрізнялись 
від їх значень у спокої лежачи. Більш суттєвими 
були зрушення PetCO2 (рис. 2). У спокої цей по-
казник склав 34,48±0,40 мм рт. ст., після першої 
затримки дихання вірогідно знижувався макси-
мально на 5 хвилині відновлення до 32,96±0,43 мм 
рт. ст. (р<0,01). Гіпервентиляція призводила до 
його зниження до 22,97±0,40 мм рт. ст. (р<0,001). 
Після другої затримки дихання до 5 хвилини від-
новлення рівень PetCO2 був нижчим ніж у спокої 
(31,23±0,46 мм рт. ст., р<0,001) та у порівнянні з 
відповідним часовим періодом відновлення піс-
ля першої проби. Реактивність цього показника у 
ці часові періоди склала відповідно 1,57±0,23 мм 
рт. ст. та -3,21±0,30 мм рт. ст. (р<0,001).

Таким чином проба із затримкою дихання піс-
ля гіпервентиляції потенціює зменшення рівня вуг-
лекислого газу в артеріальній крові.

Звертає на себе увагу значна девіантність 
змін PetCO2 на проби у різних осіб (cV від 81% до 
182%), наявність реакцій як збільшення так і змен-
шення (у значно більшій амплітуді).

Рівень оксигенації крові в спокої склав 
98,43±0,08%. Під час затримок дихання рівень цьо-
го показника вірогідно знижувався відповідно до 
97,64±0,20% (р<0,001) та 96,84±0,28% (р<0,001). 
Амплітуда реактивності на другу пробу була біль-
шою ніж на першу (відповідно -0,80±0,18% та 

-1,59±0,29%, р<0,01). Тривалість затримок дихан-
ня дорівнювала під час першої проби 33,78±2,24 с 
та була значно меншою ніж друга (62,99±3,31 с, 
р<0,001).

Рис. 2 – Динаміка PetCO2 при проведенні проб із за-
тримкою дихання

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 у порів-
нянні з рівнем у спокої.

Отже проби із затримкою дихання суттєво 
впливають як на рівень СО2 у артеріальній крові так 
і в певній мірі знижують оксигенацію крові. Гіпер-
вентиляція перед затримкою дихання потенціює ці 
реакції. Існують суттєві індивідуальні особливості 
в реактивності таких фізіологічних показників. 

Одним із можливих факторів, що обумовлю-
ють девіантність реакцій при затримках дихання 
може бути вихідний рівень PetCO2 у стані спокою. 
Як було показано у дослідженнях В. А. Завгород-
ньої [3] цей показник є відтворюваний та існують 
типологічні групи. 

Візуальний аналіз гістограми розподілу та ви-
значення його нормальності за критерієм χ2, пока-
зала, що показник PetCO2 розподілений нормаль-
но. Тому визначили три групи, межами котрих були 
значення M±Ϭ (І група до 32,7 мм рт. ст.; ІІ група 
від 32,7 до 36,2 мм рт. ст.; ІІІ група більше 36,2 мм 
рт. ст.).

На рис. 3 представлено реактивність PetCO2 
при затримках дихання у осіб з різним його вихід-
ним рівнем. Так після проби затримки дихання його 
рівень в середньому під час 5 хвилинного віднов-
лення вірогідно знижувався у ІІ та ІІІ групи у порів-
нянні з І. Амплітуда цього зниження у ІІІ групі на 3-й 
хвилині було більшим ніж у ІІ. У продовж проби з 
гіпервентиляцією реєстрували закономірне суттє-
ве зростання рівня реактивності PetCO2, найбільш 
виражене у ІІІ групі (-13,48 мм рт. ст., р<0,001). 
Після другої затримки дихання, відбувалось змен-
шення PetCO2 у порівнянні з рівнем після першої 
затримки у всіх групах. На 5-й хвилині відновлення 
відмінності у реактивності цього показника у гру-
пах нівелювались. 

Рис. 1 – Фрагмент оригінального запису (№ 56) кап-
нограми дихання під час спокою (I), затримки дихан-
ня (II), відновлення (III), проби з регламентованим 
диханням (частота дихання – 30 циклів за хвилину) 
(IV), затримки дихання (V) та відновного періоду (VI)
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Таким чином після проби з затримкою дихання 
у осіб з відносно малим PetCO2 не відбувалось 
його зниження на відміну від осіб з відносно се-
реднім та високим рівнем. Застосування гіпер-
вентиляції перед затримкою дихання потенціює 
ці реакції та через віддалений період віднов-
лення нівелює їх рівень у різних групах.

Аналіз ЧД у осіб різних типологічних груп 
за рівнем PetCO2 у стані спокою лежачи пока-
зав наступне (табл. 1). В стані спокою лежачи 
у представників І групи цей показник був вищим 
ніж у ІІ та ІІІ (р<0,001). Це може пояснюватись 
більш низькою чутливістю дихального центру 
до карбон IV діоксиду у осіб з відносно висо-
ким його рівнем у спокої [3, 16]. При відновленні 
після дихальних проб ЧД не змінювалась за ви-
нятком її підвищення у ІІІ групі на 3-й хвилині 
відновлення після 2-ї проби. Разом з цим збе-
рігались відмінності характерні для стану спокою 
лежачи між групами, з’являлись відмінності між ІІ 
та ІІІ групами на 5-й хвилині відновлення після 1-ї 
проби та 1-й хвилині відновлення після 2-ї проби.

Цілком ймовірно у осіб з різним вихідним рів-
нем PetCO2 існують особливості чутливості ди-

хального центру до карбон IV діоксиду, котрі про-
являються в регуляції частоти дихання як у спокої, 
так і в період відновлення після проб з затримкою 
дихання.

Це припущення підтверджується і результата-
ми співвідношення тривалостей інспіраторної та 
експіраторної фаз (табл. 2). У осіб І групи цей по-
казник був вірогідно вищим ніж у ІІ та ІІІ (р<0,001), 
що є свідчення більш високого «центрального 
впливу» на паттерн дихання. Такі впливи у цій гру-
пі потенціюються при затримці дихання після гіпер-
вентиляції. При відновленні після дихальних проб 
співвідношенням тривалості вдиху до тривалості 
видиху не змінювалась за винятком її підвищення 
у ІІ групі на 1-й хвилині відновлення після 2-ї про-
би. В той час зберігались відмінності характерні 
для стану спокою лежачи між групами, з’являлись 
відмінності між ІІ та ІІІ групами на 1-й та 3-й хвили-
ні відновлення після 1-ї проби та 1-й, 3-й хвилинах 
відновлення після 2-ї проби.

Аналіз рівнів оксигенації артеріальної крові в 
стані спокою показав, що їх значення в осіб різних 
груп не відрізнялися (табл. 3). В той же час, при 
першій пробі з затримкою дихання HbO2 у осіб з 
відносно низьким рівнем PetCO2 та особливо у 
осіб з високим його рівнем були вірогідно нижчими 
ніж у осіб середнім рівнем PetCO2. Реактивність 
складала відповідно -0,67±0,21%, -0,39±0,14%, 
-1,50±0,51%. Час затримки дихання при цьому був 

Рис. 3 – Реактивність PetCO2 при затримках дихан-
ня у осіб з різним його вихідним рівнем. І – PetCO2 
<32,7 мм рт. ст., ІІ - PetCO2 – 32,7–36,2 мм рт. ст.,  

ІІІ – PetCO2 >36,2 мм рт. ст. 

Примітки: * – р<0,05 у порівнянні з І; & – р<0,05 у по-
рівнянні з ІІ.

Таблиця 1 – Частота дихання (цикли∙хв-1) в чоловіків 
у спокої та після дихальних проб

Умови Час І група, 
n=21

ІІ група,  
n=32

ІІІ група,  
n=23

Спокій 19,82±1,13 15,57±0,66*** 14,38±0,76***

Віднов-
лення 1

1 хв 19,06±1,07 15,47±0,74** 14,56±0,58***
3 хв 19,13±1,04 15,65±0,75** 15,04±0,58***
5 хв 19,01±0,97 15,70±0,64**& 14,19±0,59***

Віднов-
лення 2

1 хв 18,04±1,09 15,76±0,57*& 13,77±0,77***
3 хв 19,24±1,39 15,56±0,65** 15,55±0,67**
5 хв 19,76±0,92 15,33±0,67*** 15,78±0,74***

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівня-
но з І; & – р<0,05 у порівнянні з ІІІ.

Таблиця 3 – Рівень оксигенації артеріальної крові та 
час затримки дихання у здорових чоловіків із різним 
рівнем PetCO2 в стоні спокою

Умови І група, 
n=21

ІІ група,  
n=32

ІІІ група, 
n=23

Спокій 98,48±0,13 98,45±0,11 98,36±0,17
Проба 1, % 97,81±0,21 98,06±0,18*&& 96,86±0,55
Проба 2, % 96,10±0,60 97,39±0,40* 96,77±0,49

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівня-
но з І; && – р<0,01 у порівнянні з ІІІ.

Таблиця 2 – Співвідношення тривалості вдиху до трива-
лості видиху в чоловіків із різним рівнем PetCO2 у спокої 
та після дихальних проб

Умови Час І група,  
n=21

ІІ група,  
n=32

ІІІ група,  
n=23

Спокій 5 хвилина 1,00±0,06 0,81±0,05**& 0,69±0,04***

Віднов-
лення 1

1 хвилина 0,98±0,07 0,82±0,05*& 0,71±0,05***
3 хвилина 1,03±0,07 0,84±0,05*& 0,74±0,04***
5 хвилина 1,06±0,08 0,83±0,05* 0,75±0,05***

Віднов-
лення 2

1 хвилина 1,13±0,11 0,81±0,05***& 0,69±0,05***
3 хвилина 1,05±0,08 0,83±0,05**& 0,70±0,05***
5 хвилина 1,09±0,07 0,85±0,06** 0,73±0,06***

Примітки: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001 порівняно з І; 
& – р<0,05 у порівнянні з ІІІ.
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вищий у осіб І групи (37,78±4,77 c.) в порівняні з ІІ 
(30,17±2,41 c., р<0,05).

Виконання попередньої гіпервентиляції сут-
тєво вплинуло на час затримки дихання (відпо-
відно з І по ІІІ групи 71,56±7,07 с, 57,32±4,39 с, 
62,78±6,20 с). При цьому зберігаються відмінності 
у цьому показнику між І та ІІ групами (р<0,05). Амп-
літуда реактивності HbO2 при такій пробі була най-
вищою в І групі (-2,38±0,60%), а найнижчою в ІІ гру-
пі (-1,06±0,41%). Порівняння реактивності HbO2 у 
2-й пробі у порівняні з 1-ю показало, що амплітуда 
цього показника вірогідно зростала в І та ІІ групі, 
була не змінною в ІІІ групі. 

Отже, вихідний рівень PetCO2 у стані спокою 
суттєво впливає на час затримки дихання та окси-
генацію артеріальної крові при цьому, після гіпер-
вентиляції спостерігається потенціювання реакції 
зниження HbO2 у осіб з відносно низьким його рів-
нем. Це може бути обумовлено зниженням чутли-
вості дихального центру до карбон IV діоксину вна-
слідок гіпокапнії дихання.

Висновки. Проби із затримкою дихання без та 
після гіпервентиляції суттєво впливають на рівень 
напруження CO2 та оксигенації артеріальної крові, 
проба з затримкою дихання після гіпервентиляції 

потенціює зменшення PetCO2 та HbO2 в артеріаль-
ній крові за рахунок збільшення часу затримки ди-
хання. Існують суттєві індивідуальні особливості в 
реактивності таких фізіологічних показників. 

Після проби із затримкою дихання в осіб з від-
носно малим PetCO2 не відбувалось його знижен-
ня на відміну від осіб з відносно середнім та ви-
соким рівнем. Застосування гіпервентиляції перед 
затримкою дихання потенціює ці реакції та через 
віддалений період відновлення нівелює їх рівень у 
різних групах.

Частота дихання у осіб з низьким вихідним 
рівнем PetCO2 була вища ніж у групах з середнім 
та високим його рівнем, що можливо обумовлено 
особливостями чутливості дихального центру до 
карбон IV діоксиду.

Вихідний рівень PetCO2 у стані спокою суттєво 
впливає на час затримки дихання та оксигенацію 
артеріальної крові при цьому, після гіпервентиляції 
спостерігається потенціювання реакції зниження 
HbO2 у осіб з відносно низьким його рівнем. 

Перспективи подальших досліджень. Поля-
гають у з’ясуванні судинних механізмів отриманих 
в нашому дослідженні феноменів при пробах із за-
тримками дихання без та після гіпервентиляції. 
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УДК 612.13+612.213+612.223.11
ВЛИЯНИЕ ПРОБ с ЗАДЕРЖКОЙ ДЫХАНИЯ НА PetCO2 
И ОКсИГЕНАЦИЮ АРТЕРИАЛЬНОЙ КРОВИ У МУЖЧИН
Питель А. А., Коваленко С. А.
Резюме. Цель - проанализировать динамику изменения уровня PetCO2 и оксигенации артериаль-

ной крови в течение проб с задержкой дыхания с и без предварительной гипервентиляции у здоровых 
молодых мужчин.

Материалы и методы. Проводили записи уровня СО2 в боковом потоке на капнографии Datex 
Normocap (Datex, Finland). Регистрировали этот показатель 5 минут в покое лежа, 5 минут после за-
держки дыхания на полувдохе, в течение 5 минут регламентированного дыхания с частотой 30 циклов 
в минуту, 5 минут после задержки дыхания на полувдохе. По капнограмме, уровнем атмосферного 
давления и влажности воздуха оценивали уровень СО2 в конце выдоха (PetCO2), частоту дыхания (ЧД), 
соотношение продолжительности вдоха к продолжительности выдоха (Rie). По методу сигмального от-
клонения выделяли три группы лиц по уровню PetCO2: I – PetCO2<32,7 мм рт. ст., II – PetCO2 – 32,7– 36,2 
мм рт. ст., III – PetCO2> 36,2 мм рт. ст.

Результаты. Задержка дыхания при проведении пробы после гипервентиляции была значительно 
больше, чем при первой попытке (62,99±3,31 с и 33,78±2,24 с, р<0,001). При проведении визуально-
го качественного и количественного анализа капнограм и графиков оксигенации артериальной крови 
обнаружили существенные между индивидуальные особенности реакций этих показателей на пробы. 
Поэтому сравнивали изменения PetCO2 в зависимости от его исходного уровня. После пробы задержки 
дыхания уровень PetCO2 в среднем во время 5минутного восстановления достоверно снижался во II и 
III группе по сравнению с I. В течение пробы с гипервентиляцией регистрировали закономерный суще-
ственный рост его уровня реактивности, наиболее выраженный в III группе (-13,48 мм рт. ст., р<0,001). 
После второй задержки дыхания, происходило уменьшение PetCO2 по сравнению с уровнем после пер-
вой задержки в каждой группе. Вместе с этим уровень HbO2 при пробах отличался только во II группе. 
Таким образом после пробы с задержкой дыхания у лиц с относительно малым PetCO2 не происходило 
его снижение в отличие от лиц с относительно средним и высоким уровнем. Применение гипервенти-
ляции перед задержкой дыхания потенцирует эти реакции и через отдаленный период восстановления 
нивелирует их уровень в разных группах.

Выводы. Исследование показало, что пробы с задержкой дыхания без и после гипервентиляции су-
щественно влияют на уровень напряжения CO2 и оксигенации артериальной крови, проба с задержкой 
дыхания после гипервентиляции потенцирует уменьшения PetCO2 и HbO2 в артериальной крови за счет 
увеличения времени задержки дыхания. Существуют значительные индивидуальные особенности в 
реактивности таких физиологических показателей.

Ключевые слова: карбон (IV) оксид, HbO2, гипервентиляция, задержка дыхания, PetCO2.
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UDC 612.13+612.213+612.223.11
Effects of Breath-Holding Tests on PetCO2 
and Arterial Blood Oxygenation in Men
Pytel A. A., Kovalenko S. O.
Abstract. To evaluate the state of external respiration system, breath-holding tests are usually used. 

However, there are few studies of the peculiarities of the gas exchange in breath-holding with previous hyper-
ventilation. 

The purpose of the study was to analyze the dynamics of changes in the PetCO2 level and arterial blood 
oxygenation during breath-holding tests with and without previous hyperventilation in healthy young men. 

Materials and methods. The СО2 level was recorded in the side stream on the Datex Normocap capno-
graph (Datex, Finland). This value was recorded for 5 minutes at rest, 5 minutes after half-breath hold, for 
5 minutes of regulated breathing with a frequency of 30 cycles per minute, 5 minutes after half-breath hold. 
The capnogram, atmospheric pressure level and humidity were used to assess the level of СО2 at the end 
of exhalation (PetCO2), respiratory rate, the ratio of inspiratory duration to expiratory duration (Rie). Statistical 
processing of the results was performed by parametric methods. According to the method of sigmoid deviation, 
three groups of individuals were distinguished by the PetCO2 level: I – PetCO2 < 32.7 mmHg, II – PetCO2 – 
32.7-36.2 mmHg, III – PetCO2 > 36.2 mmHg. 

Results and discussion. Breath-holding during the test after hyperventilation was significantly greater than 
in the first attempt (62.99±3.31 s and 33.78±2.24 s, p <0.001). Visual qualitative and quantitative analysis of 
capnograms and graphs of arterial blood oxygenation revealed significant inter-individual features of the reac-
tions of these indicators to tests. Therefore, changes in PetCO2 were compared depending on its initial level. 
After the breath-holding test, the PetCO2 levels on average during the 5-minute recovery reliably decreased 
in groups II and III compared with I. During the test with hyperventilation, a natural significant increase in its 
level of reactivity was registered, most pronounced in group III (-13.48 mmHg, p <0.001). After the second 
breath-holding, there was a decrease in PetCO2 compared to the level after the first breath-holding in all 
groups. However, the level of HbO2 in the tests differed only in group II. Thus, after a breath-holding test, in-
dividuals with relatively low PetCO2 did not have its decrease in contrast to those with relatively medium and 
high levels. The use of hyperventilation potentiates these reactions before breath-holding, and aligns their level 
after a long recovery period in different groups. 

Conclusion. The study shows that breath-holding tests without and after hyperventilation significantly 
affect the level of CO2 stress and arterial blood oxygenation; the breath-holding test after hyperventilation 
potentiates the decrease in PetCO2 and HbO2 in arterial blood by increasing breath-holding time. There are 
significant individual features in the reactivity of such physiological parameters.

Keywords: carbon (IV) oxide, HbO2, hyperventilation, breath-holding, PetCO2.
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УДК 612.42+614.56
Рустамова Т. В.

ПОКАЗАТЕЛИ ВОЗБУЖДЕНИЯ У 18-ЛЕТНИХ ФЛЕГМАТИКОВ
Гянджинский Государственный Университет,  

Гянджа Азербайджан

Целью исследования явилось определение у 
учащихся 2 курса флегматического типа измене-
ния уровня ситуативной и личностной возбуди-
мости в обычный день, перед экзаменом и после 
экзамена, эмоционального напряжения, возника-
ющего в зависимости от экзаменационного про-
цесса. 

Материалы и методы исследования. К ис-
следованию были привлечены 5 флегматичных 
мальчиков в возрасте 18 лет, обучающиеся на 
биолого-химическом факультете Гянджинского 
Государственного Университета. Методы – опре-
деление типов темперамента нервной системы по 
тесту Г. Айзенка, психофизиологические решения 
различных состояний возбуждения, определение 
ситуативного состояния возбуждения по Спилбер-
гу экспресс-версией тестовой анкеты.

Результаты. В данном исследовании пред-
приняты попытки объяснить роль темперамен-
та при стрессовых воздействиях путем изучения 
методов психофизиологического тестирования 
студентов различных курсов под воздействием эк-
заменационного стресса, являющегося моделью 
эмоционального напряжения. У 18-летних флег-
матиков разница в оценках ситуативной и индиви-
дуальной тревожности очевидна в обычный день, 
до и после экзамена. Также это зависит от харак-
тера и типа вида. Сравнение уровней ситуативной 
тревожности в обычные дни между двумя незави-
симыми группами показывает, что межгрупповая 
разница была статистически значимой и не имела 
значения на уровне 0,05. Измерение и сравнение 
уровня ситуативной возбудимости в обычные дни 
у молодежи 18 лет показывает, что среди четырех 
групп (флегматиков, холериков, сангвиников и ме-
ланхоликов) уровень ситуативной возбудимости в 
обычные дни существенно не отличается.

Выводы. Анализ числового среднего между 
уровнем ситуативной возбудимости и ситуацией 
после экзамена показывает, что уровень ситуатив-
ной возбудимости студентов в ситуации до экза-
мена был лишь незначительно выше, чем в ситуа-
ции после экзамена.

Анализ числового среднего между уровнем 
личной тревоги и ситуацией после экзамена пока-
зывает, что уровень личной тревоги студентов был 
на одном уровне до и после экзамена, и измене-
ние было незначительным. 

Ключевые слова: ситуативная возбудимость, 
личная тревожность, типы темперамента.

Введение. Актуальность исследуемой нами 
проблемы заключается в том, что в последние 
годы влияние неудовлетворительных психосоци-
альных, экологических факторов и биопсихосоци-
альной сущности человека приводит к нарушению 
адаптации, развитию стрессов, формированию 
психосоматических нарушений, объясняется это 
и обострением противоречий. В связи с этим в 
проводимых исследованиях могут быть предпри-
няты попытки объяснить роль темперамента при 
стрессовых воздействиях путем изучения методов 
психофизиологического тестирования студентов 
различных курсов под воздействием экзаменаци-
онного стресса, являющегося моделью эмоцио-
нального напряжения. Потребность на развитие 
современного человека как личности становится 
все выше. Существует несколько основных кри-
териев оценивания личности: социальная про-
дуктивность, толерантность к эмоциональным 
нагрузкам, творческие способности, особое поло-
жение в обществе и др. Все критерии участвуют 
в полноценном формировании личности челове-
ка и считаются важными для оценки уровня его 
развития [1]. Известно, что психоэмоциональный 
стресс занимает важное место в возникновении 
ряда тяжелых заболеваний [2]. Возникновение 
длительных и частых эмоциональных реакций в 
источниках литературы приводит к возникновению 
устойчивых очагов раздражения в головном моз-
ге, которые считаются основой психоэмоциональ-
ного напряжения. В результате этого происходит 
перенапряжение адаптационных механизмов, что 
в конечном итоге приводит к нарушению работы 
эндокринной системы, обмена веществ, функций 
сердечно-сосудистой системы и происходят дру-
гие серьезные изменения. Темперамент и лич-
ностные особенности оставляют глубокий след в 
психоэмоциональном состоянии и физиологиче-
ских функциях человека. В литературе последних 
лет отмечается, что рост числа психосоматиче-
ских заболеваний связан с нервно-психической 
нагрузкой современного человека [2, 3]. Личност-
но-психологические особенности личности име-
ют важное значение в организации адаптивности 
личности. Тип темперамента, однако, является 
показателем особой устойчивости у людей, что 
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отличает людей от определенных типов темпера-
мента в соответствии с реакциями, возникающими 
во время психоэмоционального напряжения [4]. 
Психоэмоциональный стресс создает в организме 
“церебровисцеральный синдром”, а причиной его 
является накопление долговременных негативных 
эмоциональных состояний, состояние, создавае-
мое стрессовыми условиями и характеризующе-
еся комплексом сомато-вегетативных изменений 
[5]. Показано, что тип темперамента занимает 
очень чувствительную позицию в возникновении 
психоэмоционального напряжения и определяет 
личностное развитие адаптационных реакций во 
время стресса [6] и отражает в себе универсаль-
ную систему регуляции [7]. Но выясняется, что 
роль типа темперамента в механизмах регуляции, 
в нарушении обмена веществ в условиях психо-
эмоционального напряжения до сих пор не выяс-
нена. Однако темперамент определяет начальный 
уровень механизмов регуляции, и он играет важ-
ную роль в формировании метаболических изме-
нений ,в организации гормонально-медиаторных 
взаимодействий. Естественно, учитывая, что сов-
ременный человек живет в условиях хронической 
психоэмоциональной напряженности, становится 
очевидным, что организм постоянно подвергается 
воздействию факторов риска для перехода в пато-
логические процессы. 

Цель работы - определить у учащихся 2 кур-
са флегматического типа изменения уровня ситу-
ативной и личностной возбудимости в обычный 
день, перед экзаменом и после экзамена, эмоцио-
нального напряжения, возникающего в зависимо-
сти от экзаменационного процесса. 

Материалы и методы исследования. В ис-
следовании приняли участие 5 флегматичных 
мальчиков в возрасте 18 лет (студенты II курса), 
обучающиеся на биолого-химическом факультете 
Гянджинского Государственного Университета. 

Исследование проведено в соответствии с 
основными биоэтическими нормами Хельсинской 
декларации Всемирной медицинской ассоциации 
об этических принципах проведения научно-ме-
дицинских исследований с поправками (2000, с 
поправками 2008), Универсальной декларации по 
биоэтике и правам человека (1997), Конвенции Со-
вета Европы по правам человека и биомедицине 
(1997). Письменное информированное согласие 
было получено у каждого участника исследования 
и приняты все меры для обеспечения анонимности.

Исследования проводились в процессе дней 
занятий (за 2 месяца до экзамена), за 30 минут 
до экзамена и за 30 минут после экзамена. К ис-
следованиям привлекались практически здоровые 
студенты на добровольной основе. Типы темпера-
мента нервной системы учащихся перед началом 

практики определяются по тесту Г. Айзенка. В ходе 
исследования изучались психофизиологические 
решения различных состояний возбуждения. Си-
туативное состояние возбуждения по Спилбер-
гу в трех различных ситуациях: в обычные дни 
(ОД), до экзамена (ДЭ) и после экзамена (ПЭ) он 
определяется экспресс-версией тестовой анкеты. 
Все полученные в ходе исследования показатели 
были статистически проанализированы с учетом 
современных рекомендаций. Все расчеты произ-
водились в электронной таблице EXCEL. Для ста-
тистического анализа использовали «непараме-
трический» метод, с использованием программы 
SPSS (Statistical Package for Social Science). При 
этом, учитывая необходимость измерения состоя-
ния тревожности в трех разных ситуациях и срав-
нения в трех формах (сравнение между двумя 
группами, сравнение между несколькими группа-
ми, внутригрупповое сравнение), сравнение пар-
ных выборок проводили с использованием крите-
рия Вилкоксона, сравнение между двумя незави-
симыми выборками - с использованием критерия 
Манна-Уитни, сравнение между различными вы-
борками - с использованием F-критерия ANOVA.

Результаты исследования. Измерение и 
сравнение уровня ситуативной возбудимости в 
обычные дни у молодежи 18 лет показывает, что 
среди четырех групп (флегматиков, холериков, 
сангвиников и меланхоликов) уровень ситуатив-
ной возбудимости в обычные дни существен-
но не отличается. Более конкретно, поскольку  
PKU = 0,420 и 0,420>0,05, разница между группа-
ми статистически равна 0,05 (даже согласно кри-
терия Anova – F, поскольку P=0,485, разница меж-
ду группами была незначительной и статистически 
не значимой на уровне 0,05). Но между группами 
есть небольшая разница, так что группы с более 
или менее высоким уровнем ситуативной возбу-
димости можно расположить следующим обра-
зом: 38,2 (сангвиник) >37,3 (меланхолик) >35,3 
(холерик) >30,6 (флегматик). Сравнение уровней 
ситуативной тревожности в обычные дни между 
двумя независимыми группами также показыва-
ет, что межгрупповая разница была статистически 
значимой и не имела значения на уровне 0,05. Та-
ким образом, между флегматическим типом и хо-
лерическим, сангвиническим и меланхолическим 
типом было P>0,05. В то же время между холери-
ческим типом и сангвиническим и меланхоличе-
ским типом также был P>0,05. Такая же ситуация 
наблюдается и между сангвиническим типом и ме-
ланхолическим типом. То есть, поскольку Р>0,05, 
можно сказать, что разница между этими группами 
также статистически не имеет смысла на уровне 
0,05. Это означает, что у 18-летних подростков с 
разным типом темперамента уровень ситуативной 
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возбудимости в обычные дни незначительно раз-
личался, и существующая разница не является 
существенной. 

Сравнение уровня ситуативной тревожности 
перед экзаменом между двумя независимыми 
группами также показывает, что межгрупповая 
разница была статистически значимой и не была 
значимой на уровне 0,05. Таким образом, между 
флегматическим типом и холерическим, сангвини-
ческим и меланхолическим типом было P >0,05. В 
то же время между холерическим типом и сангви-
ническим и меланхолическим типом также был P 
>0,05. Также такая же ситуация наблюдается меж-
ду сангвиническим типом и меланхолическим ти-
пом. То есть, так как Р >0,05, то можно сказать, что 
разница между этими группами также статистиче-
ски не имеет смысла на уровне 0,05. Это означает, 
что у 18-летних подростков с разным типом темпе-
рамента уровень ситуативной возбудимости перед 
экзаменом незначительно различался, и сущест-
вующая разница не является существенной. 

Измерение и сравнение уровня ситуативной 
тревожности после экзамена у 18-летних подрост-
ков показывает, что среди четырех групп (флегма-
тиков, холериков, сангвиников и меланхоликов) 
уровень тревожности после экзамена существен-
но не отличается. Разница между группами = 0,714 
и 0,714>0,05 не считается статистически значимой 
на уровне 0,05 (хотя, согласно критерию ANOVA – 
F, поскольку P=0,672, разница между группами 
была незначительной и статистически не зна-
чимой на уровне 0,05). Но между группами есть 
небольшая разница, так что группы с более или 
менее высоким уровнем ситуативной возбудимо-
сти можно расположить следующим образом: 44,3 
(меланхолик) >44,9 (холерик)>43,0 (флегматик) 
>39,3 (сангвиник). Сравнение уровня ситуативной 
тревожности после обследования между двумя 
независимыми группами также показывает, что 
межгрупповая разница была статистически значи-
мой и не имела значения на уровне 0,05. 

Таким образом, между флегматическим типом 
и холерическим, сангвиническим и меланхоличе-
ским типом было P>0, 05. В то же время между 
холерическим типом и сангвиническим и меланхо-
лическим типом также был P>0,05. Также такая же 
ситуация наблюдается между сангвиническим ти-
пом и меланхолическим типом. Поскольку Р>0,05, 
можно сказать, что разница между этими группами 
также статистически не имеет смысла на уровне 
0,05. Это означает, что у 18-летних подростков с 
разным типом темперамента уровень ситуативной 
возбудимости после обследования незначительно 
различался, и существующая разница не является 
существенной. 

Сравнивали уровень предэкзаменационной 
ситуативной возбудимости 18-летних подростков 
из четырех групп с уровнем ситуативной возбу-
димости в обычные дни. Согласно полученным 
результатам, у 18-летнего холерического типа 
уровень ситуативной возбудимости перед экзаме-
ном повышен по сравнению с обычными днями, 
а в других группах существенной разницы между 
этими двумя состояниями не наблюдается. Так, 
холерический тип был P=0,012, а флегматический 
тип P=0,080, сангвиник тип p=0,075 и меланхолик 
тип p=0,273. Поскольку в первых трех группах 
Р>0,05, существенной разницы между уровнем 
ситуативной возбудимости в обычные дни и уров-
нем предэкзаменационной ситуативной возбуди-
мости не наблюдалось, и существующая разница 
на уровне 0,05 не считается значимой. Но так как 
холерический тип имеет Р<0,05, то наблюдается 
существенная разница между уровнем ситуатив-
ной возбудимости в обычные дни и уровнем ситу-
ативной возбудимости перед экзаменом, причем 
статистически значима существующая разница 
на уровне 0,05. Анализ числового среднего по 
уровню ситуативной тревожности до экзамена в 
целом по обычным дням показывает, что по срав-
нению с обычными днями у молодежи до экзаме-
на была более высокая ситуативная тревожность 
(- =35,3-43,7 = -8,4). 

Результаты, полученные на основе изучения 
уровня ситуативной тревожности после экзаме-
на и сравнения ее с предыдущими ситуациями 
(обычные дни и предэкзаменационные), также 
показывают, что разница между уровнем ситуа-
тивной тревожности в обычные дни и уровнем си-
туативной тревожности после экзамена у 18-лет-
них подростков, состоящих из четырех групп, 
не была серьезным уровнем в других, включая 
холерический тип. Так, холерик был P=0,018, а 
флегматик-P=0,068, сангвиник-p=0,750, а мелан-
холик-p=0,715. Поскольку в первых трех группах 
Р>0,05, существенной разницы между уровнем 
ситуативной возбудимости в обычные дни и уров-
нем ситуативной возбудимости после обследова-
ния не наблюдалось, и существующая разница 
на уровне 0,05 не считается значимой. Но так как 
холерический тип Р<0,05, то наблюдается суще-
ственная разница между уровнем ситуативной 
возбудимости в обычные дни и уровнем ситуатив-
ной возбудимости после обследования, причем 
статистически значима существующая разница на 
уровне 0,05. В целом, анализ числового среднего 
по уровню ситуативной тревожности после экза-
менов в обычные дни показывает, что по сравне-
нию с обычными днями у молодежи после экзаме-
нов уровень ситуативной тревожности был выше 
(- =35,3-42,6 = -7,3) (таблица).
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Сравнение предэкзаменационного уровня и 
постэкзаменационного уровня ситуативной тре-
вожности также показывает, что разница между 
предэкзаменационным уровнем ситуативной тре-
вожности и постэкзаменационной тревожностью 
молодых людей в возрасте 18 лет в четырех груп-
пах была незначительной. Так, флегматический 
тип P=0,357, холерический тип P=0,326, sangivinic 
тип P=0,116 и меланхолический тип P=0,713 были. 
Поскольку Р>0,05 во всех четырех группах не на-
блюдалось существенной разницы между уровнем 
ситуативной возбудимости до экзамена и уровнем 
ситуативной возбудимости после экзамена, суще-
ствующая разница не считается значимой на уров-
не 0,05. 

Анализ числового среднего уровня ситуатив-
ной тревожности до экзамена и ситуации после 
экзамена в целом показывает, что уровень ситу-
ативной тревожности в ситуации до экзамена был 
лишь незначительно выше, чем в ситуации после 
экзамена (- =43,7-42,6 = 1,1). 

Результаты, полученные на основе сравнения 
состояния личной тревоги в обычные дни и после 
экзамена, также показывают, что разница между 
уровнем личной тревоги в обычные дни и уровнем 
личной тревоги после экзамена у молодых людей 
в возрасте 18 лет, состоящих из четырех групп, не 
была достаточно высокой, чтобы иметь смысл на 
уровне 0,05 у сангвинического и меланхолическо-
го типов, в то время как у флегматического и холе-
рического типов она была высокой. Если быть бо-
лее точным, он был P=0,043 для флегматического 
типа и P=0,36 для холерического типа, тогда как 
sangivinic был P=0,207 для меланхолического типа 
и P=0,144 для меланхолического типа. Поскольку 
на основании полученных оценок Р (коэффициент 
сравнения личной возбудимости) у флегматика и 
холерика типа Р<0,05 наблюдалась существенная 
разница между уровнем личной возбудимости в 
обычные дни и уровнем личной возбудимости по-
сле экзамена, то существующую разницу следует 
считать значимой на уровне 0,05. Но так как у сан-

гвинического и меланхолического типов Р>0,05, 
то существенной разницы между уровнем личной 
возбудимости в обычные дни и уровнем личной 
возбудимости после обследования не наблюда-
лось, и существующая разница статистически не 
считается значимой на уровне 0,05. 

Анализ числового среднего по уровню лич-
ностной тревожности после экзаменов в целом 
по обычным дням показывает, что по сравнению 
с обычными днями у молодых людей после экза-
менов наблюдается более высокая смертность 
от ситуативной тревожности (- =35,3-43,2= -7,9). 
Сравнение предэкзаменационного уровня лич-
ной возбудимости и постэкзаменационного уровня 
также показывает, что разница между предэкзаме-
национным уровнем личной возбудимости и пост-
экзаменационным уровнем личной возбудимости 
18-летних подростков в четырех группах была не-
значительной. Так, флегматический тип P=0,891, 
холерический тип P=0,674, sangivinic тип P=0,078 
и меланхолический тип P=1,00. Поскольку Р>0,05 
во всех четырех группах не наблюдалось суще-
ственной разницы между уровнем ситуативной 
возбудимости до экзамена и уровнем ситуатив-
ной возбудимости после экзамена, существующая 
разница не считается значимой на уровне 0,05. В 
целом, анализ числового среднего между уровнем 
личной тревоги до экзамена и ситуацией после эк-
замена у 18-летних показывает, что уровень лич-
ной тревоги был на одном уровне до экзамена и 
после экзамена, и изменение было незначитель-
ным (- =44,6-43,2= 1,4).

Обсуждение полученных результатов. 
Результаты, полученные в результате исследо-
вания, свидетельствуют о том, что влияние экза-
менационного стресса на уровень ситуативной 
возбудимости молодых людей с флегматическим 
типом. Повышенный уровень возбудимости у лиц 
с флегматическим типом на фоне обследуемого 
эмоционального напряжения может привести к из-
менениям в состоянии здоровья человека и про-
явлениям ряда заболеваний [8]. Исходя из этого,  

Таблица – Показатели возбудимости 18-летних флегматиков

Period M ±m min max PM Px Ps Pод PİƏ

Ситуативный 
ОД 30,6 3.4 25 43 0,190 0,222 0,177
ДЭ 42,2 2,6 35 49 0,730 0,833 0,329 0,080
ПЭ 43,0 2,3 36 49 0,556 0,833 0,429 0,068 0,357

Личный
AG 31,8 2,4 27 38 0,413 0,284 0,247
ДЭ 44,6 2,1 37 49 0,730 0,524 1,000 0,043
ПЭ 44,4 1,9 39 50 0,556 0,537 0,537 0,043 0,891

Примечания: статистический показатель разницы между показателями: ПФ – по показателям группы флегмати-
ческого типа (по колориту Манна-Уитнеймейра); рН-по показаниям холерической группы типа (по колоритному 
Манн-Уитнеймейру); Рs – По показателям группы сангвинического типа (по колориту Манна-Уитнеймейра); Род-с 
показателями обычного дня в соответствующей группе (пара-по критерию Уилкоксона); Pдэ – с предэкзаменацион-
ными показателями в соответствующей группе (по критерию пары-Уилкоксона).
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в образовательном процессе рекомендуются опре-
деленные подходы в соответствии с особенностя-
ми типов нервной системы, при которых можно 
предотвратить некоторые заболевания [9, 10].

Выводы. Анализ числового среднего между 
уровнем ситуативной возбудимости и ситуацией 
после экзамена показывает, что уровень ситуатив-
ной возбудимости студентов в ситуации до экза-
мена был лишь незначительно выше, чем в ситуа-
ции после экзамена.

Анализ числового среднего между уровнем 
личной тревоги и ситуацией после экзамена пока-
зывает, что уровень личной тревоги студентов был 
на одном уровне до и после экзамена, и измене-
ние было незначительным. 

Перспективы дальнейших исследований. 
Дальнейшие исследования будут направлены на 
улучшение образовательного процесса и сниже-
ние экзаменационного стресса, вызванного про-
фессиональными усилиями.
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УДК 612.42+614.56
ПОКАЗНИКИ ЗБУДЖЕННЯ У 18-РІЧНИХ ФЛЕГМАТИКІВ
Рустамова Т. В.
Резюме. Метою дослідження було визначення у учнів 2 курсу флегматичного типу зміни рівня си-

туативної та особистісної збудливості в звичайний день, перед іспитом і після іспиту, емоційного напру-
ження, яке виникає в залежності від екзаменаційного процесу.

Матеріали і методи дослідження. До дослідження було залучено 5 флегматичних хлопчиків у віці 
18 років, які навчаються на біолого-хімічному факультеті Гянджінського Державного Університету. Мето-
ди - визначення типів темпераменту нервової системи за тестом Г. Айзенка, психофізіологічні рішення 
різних станів збудження, визначення ситуативного стану збудження за Спілбергом експрес-версією те-
стової анкети.

434

https://doi.org/10.33619/2414- 2948/57


Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Біологічні науки

Результати. В даному дослідженні зроблені спроби пояснити роль темпераменту при стресових 
факторах шляхом вивчення методів психофізіологічного тестування студентів різних курсів під впливом 
екзаменаційного стресу, що є моделлю емоційної напруги. У 18-річних флегматиків різниця в оцінках 
ситуативної та індивідуальної тривожності очевидна в звичайний день, до і після іспиту. Також це за-
лежить від характеру і типу виду. Порівняння рівнів ситуативної тривожності в звичайні дні між двома 
незалежними групами показує, що міжгрупова різниця була статистично значущою і не мала значення 
на рівні 0,05. Вимірювання і порівняння рівня ситуативної збудливості в звичайні дні у молоді 18 років 
показує, що серед чотирьох груп (флегматиків, холериків, сангвініков і меланхоліків) рівень ситуативної 
збудливості в звичайні дні істотно не відрізняється.

Висновки. Аналіз числового середнього між рівнем ситуативної збудливості і ситуацією після іспиту 
показує, що рівень ситуативної збудливості студентів в ситуації до іспиту був лише трохи вище, ніж в 
ситуації після іспиту.

Аналіз числового середнього між рівнем особистої тривоги і ситуацією після іспиту показує, що рі-
вень особистої тривоги студентів був на одному рівні до і після іспиту, і зміна було незначною.

Ключові слова: ситуативна збудливість, особиста тривожність, типи темпераменту.

UDC 612.42+614.56
Excitation Indicators of 18-Year-Old Young People 
with Phlegmatic Type of Temperament 
Rustamova T. V.
Abstract. The relevance of the problem we are investigating lies in the fact that in recent years, the 

influence of unsatisfactory psychosocial, environmental factors and the biopsychosocial essence of a person 
leads to a violation of adaptation, the development of stress, the formation of psychosomatic disorders. This is 
also explained by the aggravation of contradictions. 

The purpose of the study was to explain the role of temperament in stressful influences by studying the 
methods of psychophysiological testing of students of various courses under the influence of examination 
stress, which is a model of emotional stress. 

The need for the development of a modern person as a person is becoming ever higher. There are 
several main criteria for assessing a person: social productivity, tolerance to emotional stress, creativity, 
special position in society, etc. All criteria are involved in the full formation of a person’s personality and are 
considered important for assessing the level of his development. It is known that psychoemotional stress plays 
an important role in the occurrence of a number of serious diseases.

Materials and methods. The study involved 5 phlegmatic male teenagers aged 18 years studying at 
the Faculty of Biology and Chemistry. In 18-year-old phlegmatic persons, the difference in assessments of 
situational and individual anxiety is obvious on a typical day, before and after the exam. It also depends on the 
nature and type of species. Measurement and comparison of the level of situational excitability on ordinary 
days among young people of 18 years old shows that among four groups (phlegmatic, choleric, sanguine and 
melancholic) the level of situational excitability on ordinary days does not differ significantly.

Results and discussion. The results obtained during the study indicate that there is the effect of examination 
stress on the level of situational excitability of young people with phlegmatic type. Thus, an increased level of 
excitability in persons with a phlegmatic type against the background of the examined emotional stress can 
lead to changes in the state of human health and manifestations of a number of diseases. Based on this, in the 
educational process, certain approaches are recommended in accordance with the characteristics of the types 
of the nervous system, in which some diseases can be prevented.

Conclusion. Analysis of the numerical average between the level of situational excitability and the situation 
after the exam shows that the level of situational excitability in the situation before the exam was only slightly 
higher than in the situation after the exam.

An analysis of the numerical average between personal anxiety and the post-exam situation shows that 
the personal anxiety level was at the same level before and after the exam, and the change was not significant.

Keywords: situational excitability, personal anxiety, types of temperament.
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Філіпцова К. А., Орлик Н. А., Босенко А. І.

МОЖЛИВОСТІ ОМЕГАМЕТРІЇ  
В ОЦІНЦІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ СПОРТСМЕНОК,  

ЯКІ СПЕЦІАЛІЗУЮТЬСЯ В КАРАТЕ
Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет  

імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна

Мета дослідження: дослідити особливості 
змін загального функціонального стану головного 
мозку спортсменок високої кваліфікації, що спеціа-
лізуються в карате, за показниками омега-потенці-
алу та оцінити адаптаційні можливості центральної 
нервової системи під час фізичного навантаження.

Матеріали та методи дослідження. В дослі-
дженні взяли участь 14 спортсменок високого рівня 
підготовленості віком 17–22 років – представниць 
Одеської обласної федерації карате. Визначення 
динаміки надповільних біоелектричних процесів 
мозку (БЕП), а саме омега-потенціалу (ОП), про-
водили за методикою О. Г. Сичова зі співавтора-
ми (1980) в стані спокою, після виконання проби 
в одне присідання, під час дозованого фізичного 
навантаження за замкнутим циклом (з реверсом) 
та у період відновлення після виконання роботи.

Результати. За результатами антропоме-
тричних та фізіометричних вимірювань зріст до-
сліджених дівчат, які спеціалізуються в карате, 
в середньому, становив 164,43±0,86 см, а маса 
тіла – 56,36±2,23 кг. Окружність грудної клітини 
в стані спокою становила 84,86±1,57 см, на вди-
ху – 89,57±1,49 см, на видиху – 82,5±1,57 см. 
Середнє значення життєвої ємності легень до-
рівнювало 3457,14±101,93 мл, кистьової дина-
мометрії – 23,36±1,02 кг, станової динамометрії – 
63,57±3,53 кг.

Аналіз результатів дослідження надповільних 
процесів головного мозку показав, що у вихідно-
му стані величина ОП коливалась від 10 до 59 мВ, 
що свідчило про оптимальний вихідний рівень у 
більшості спортсменок перед виконанням роботи. 
В стані відносного спокою середні значення оме-
га-потенціалу (21–40 мВ) були виявлені у 79 % 
обстежених дівчат, високі (41–60 мВ) і низькі (до 
20 мВ) – у 14 % та 7 %, відповідно.

Результати досліджень динаміки ОП при тес-
туванні в одне присідання свідчать про поодино-
кі випадки адекватних реакцій та оптимального 
включення адаптивних систем організму на функ-
ціональне навантаження. У більшості спортсменок 
після виконання тесту в одне присідання спостері-
галось порушення хемообмінних, нейрогумораль-
них і гормональних процесів.

Особливості динаміки омега-потенціалу, які 
відмічені під час виконання дозованого фізичного 
навантаження за замкнутим циклом (з реверсом), 
вказують на поступове зниження досліджуваних 
показників відносно вихідного стану протягом ви-
конання велоергометричного навантаження, осо-
бливо в період реверсу (ЧСС=150–155 уд/хв) та 
під кінець тестування. При цьому збільшувалась 
і глибина зрушень, що відображає значне напру-
ження ЦНС та інших систем організму спортсме-
нок у відповідь на фізичне навантаження. Після 
виконання роботи на 2-й і 5-й хвилинах відпочинку 
не зафіксовано відновлення показників надповіль-
них біоелектричних процесів до вихідного рівня, 
що свідчить про розвиток перенапруження адап-
тивних механізмів.

Висновки. Тестування кваліфікованих спортс-
менок, що спеціалізуються в карате, за допомогою 
функціональної проби, проведеної в одне при-
сідання, за даними середньогрупових показників 
омега-потенціалу виявило порушення хемообмін-
них, нейрогуморальних і гормональних процесів. 
Вивчення індивідуальних даних свідчить, що у 
більшості обстежених відмічаються різноманітні 
порушення означених систем організму.

Динаміка надповільних біоелектричних проце-
сів головного мозку спортсменок в ході тестування 
з використанням велоергометричного наванта-
женням за замкнутим циклом (з реверсом) харак-
теризується стійким зниженням омега-потенціалу 
протягом всього тестування, що відображає пе-
ренапруження регуляторних механізмів і глибоку 
мобілізацію функціональних можливостей. Віднов-
лення рівня омега-потенціалу до вихідного рівня 
на 5-й хвилині післяробочого періоду не відбува-
ється.

Ключові слова: фізичне навантаження, над-
повільні біоелектричні процеси, омега-потенціал, 
функціональні можливості центральної нервової 
системи.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Роботу виконано відповідно 
до затвердженої кафедральної науково-дослідної 
теми: «Оцінка індивідуального здоров’я та підви-
щення адаптаційних можливостей дітей та молоді 
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засобами здоров’язбережувальних освітніх техно-
логій», розділ: «Вивчення рівня та динаміки над-
повільних біоелектричних процесів головного моз-
ку (омега-потенціалу)», № державної реєстрації 
0120U002012.

Вступ. Останнім часом серед молоді все біль-
шої популярності набувають видовищні види спор-
ту з високою емоційною напруженістю і різнобіч-
ним впливом на психічні, вольові та рухові якості 
людини [1, 2, 3, 4]. Одним із таких видів спорту є 
карате, який, до того ж, розцінюється як найефек-
тивніший засіб самозахисту і використовується у 
військових і поліцейських спецпідрозділах як бойо-
ва система для дорослих.

Головним завдання багаторічної підготовки є 
досягнення спортсменом найвищого спортивно-
го результату. При цьому ефективність підготовки 
спортсмена безпосередньо залежить від опти-
мальності тренувальних навантажень. Одним із 
способів оптимізації тренувального процесу є вве-
дення в тренувальний процес методів контролю 
і оцінки функціонального стану організму і його 
провідних систем, рівня готовності спортсмена до 
тренувальної та змагальної діяльності [2, 3, 4, 5, 
6, 7, 8].

Використання методики вивчення надповіль-
них біологічних потенціалів і, зокрема, омега-по-
тенціалу мозку людини, як одного з надійних, на-
очних і інформативних показників функціонально-
го стану нервової системи, що припускає оцінку 
багатьох показників, у тому числі тривалість змін 
потенціалу після функціонального навантаження, 
дозволило провести дослідження динаміки показ-
ників загального функціонального стану головно-
го мозку у спортсменок, які займаються карате, 
та вивчити резервні можливості функціональної 
адаптації центральної нервової системи під час 
виконання дозованого фізичного навантаження за 
замкнутим циклом (з реверсом) [1, 7, 8, 9, 10, 11].

Мета дослідження: дослідити особливості 
змін загального функціонального стану головного 
мозку спортсменок високої кваліфікації, що спеціа-
лізуються в карате, за показниками омега-потенці-
алу та оцінити адаптаційні можливості центральної 
нервової системи під час фізичного навантаження.

Матеріали та методи дослідження. В дослі-
дженні, що проводилось на базі кафедри біології і 
охорони здоров’я Державного закладу «Південноу-
країнський національний педагогічний університет 
імені К. Д. Ушинського», взяли участь 14 спортс-
менок високого рівня підготовленості віком 17–22 
років – представниць Одеської обласної федера-
ції карате. які займалися спортом в середньому 
впродовж 8,5 років. Серед дівчат були 2 майстри 
спорту України та 2 майстри спорту міжнародного 

класу, 6 кандидаток у майстри спорту України й 
4 спортсменки, які мали перший дорослий розряд.

На момент проведення обстеження учасниці 
дослідження були практично здорові. В ході ан-
кетування було виявлено спортивний стаж, регу-
лярність тренувань, спортивна кваліфікація, вік, 
наявність попередніх травм. Перед обстеженням 
проводилося усне опитування з метою з’ясування 
самопочуття, часу прийому їжі, наявності трену-
вання в день обстеження та ін. Також було про-
ведено антропометричні та фізіометричні вимі-
рювання. Проведення дослідження не суперечить 
нормам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Дослідження проведено з дотриман-
ням основних біоетичних положень Конвенції Ради 
Європи про права людини та біомедицину (від 
04.04.1997 р.), Гельсінської декларації Всесвітньої 
медичної асоціації про етичні принципи проведен-
ня наукових медичних досліджень за участю лю-
дини (1964–2008 рр.), а також наказу МОЗ України 
№ 690 від 23.09.2009 р. Кожен учасник підписував 
інформовану згоду на участь у дослідженні. Орга-
нізаторами було вжито всіх заходів для забезпе-
чення анонімності учасників.

Визначення динаміки омега-потенціалу (ОП) 
проводили за методикою О. Г. Сичова зі співавто-
рами [12]. Виміри проводилися: в стані відносно-
го спокою (в положенні сидячи), після виконання 
проби в одне присідання, дискретно з інтервалом 
у 1 хвилину – під час виконання дозованого фізич-
ного навантаження за замкнутим циклом (з ревер-
сом), після виконання велоергометричної проби 
(перші 10 с) та на другій і п’ятій хвилинах віднов-
лення після велоергометричного тестування.

Вимірювання ОП проводили за допомогою 
приладу, що складався з індикатора (градуювання 
в мВ) та двох хлорсрібних неполяризованих елек-
тродів типу ЕВЛ-1М1 [9, 10]. Активний електрод 
розміщувався в області вертексу (за міжнародною 
системою 10×20), а індиферентний – на тенорі лі-
вої руки.

Методика вивчення ОП припускає оцінку ба-
гатьох показників (знак, величина, спрямованість і 
інтенсивність змін та ін.), у тому числі тривалість 
змін потенціалу після функціонального наванта-
ження [1, 7, 11, 13]. В нормі динаміку ОП у відповідь 
на однократне функціональне навантаження (одне 
присідання) визначали за направленістю його змін 
зі знаком «+» або «–» і величиною напруження 
(мВ) у відповідні проміжки часу протягом 7 хв Зрос-
тання цього показника до 25 % в перші 30 с і на 
3–5 хв після присідання свідчило про оптимальний 
стан хемообмінних процесів (ХОП) і гормональних 
процесів (ГП). Зниження ОП до 25%, порівняно 
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з вихідним фоном, через 1–3 хв після проби вка-
зувало на включення нейрогуморальних проце-
сів (НГП). Подібна динаміка після тесту на одне 
присідання свідчить про високий рівень функціо-
нального стану організму, в той час як протилежні 
зміни або інертність ОП характерні для організму 
з низькими функціональними властивостями. Ди-
наміка ОП в межах 25 % при виконанні дискретних 
і безперервних фізичних навантажень відобража-
ла оптимальні адаптаційні можливості: перехідний 
стан від реактивного спокою до напруження, а змі-
на цього показника до 50% і вище характеризува-
ла мобілізацію резервів організму і вказувала на 
виникнення стану напруження (< 50%) та перена-
пруження (> 50%) [9, 10, 11, 12].

В якості фізичного навантаження було ви-
користано велоергометричне тестування, що 
виконувалось за методикою Д. М. Давиденка із 
співавторами [14], яка полягала у безперерв-
ному плавному збільшенні навантаження зі 
швидкістю у 33 Вт/хв від нуля до певного рівня 
(ЧСС = 150–155 уд/хв). Після досягнення відпо-
відного рівня навантаження зменшувалось з тією 
ж швидкістю до початкових значень. При цьому 
швидкість педалювання становила 60 об/хв.

Виконання дозованого функціонального на-
вантаження здійснювили на електромеханічному 
велоергометричному пристрої «ВЕД-11», в комп-
лекс якого входять сам велоергометр та пульт 
керування. Пульт дає можливість програмувати 
та контролювати частоту педалювання, величину 
заданої та фактично розвинутої потужності. Кон-
струкція забезпечує індивідуальне регулювання 
довжини важелів, висоти, нахилу та віддаленості 
сидіння від ручок пристрою.

Статистичну обробку результатів дослідження 
проводили за допомогою методів математичного 
аналізу (SPSS 16, Microsoft Excel). Визначали по-
казники описової статистики: середнє арифметич-
не, розмах вибірки, середнє квадратичне відхилен-
ня, стандартну похибку та коефіцієнт варіації. Ре-
зультати дослідження були представлені у вигляді: 
«середнє арифметичне значення (М)±стандартна 
похибка середнього (m)». Для оцінки достовір-
ності результатів дослідження використовували 
t-критерій Стьюдента [15].

Результати дослідження та їх обгово-
рення. За результатами антропометричних та 
фізіометричних вимірювань зріст дівчат, в се-
редньому, становив 164,43±0,86 см, а маса 
тіла – 56,36±2,23 кг. Окружність грудної клітини в 
стані спокою становила 84,86±1,57 см, на вдиху – 
89,57±1,49 см і 82,5±1,57 см – відповідно на ви-
диху. Середнє значення життєвої ємності легень 
дорівнювало 3457,14±101,93 мл, кистьової дина-

мометрії – 23,36±1,02 кг, станової динамометрії – 
63,57±3,53 кг.

Аналіз результатів дослідження перебігу над-
повільних процесів у головному мозку показав, що 
у вихідному стані величина ОП коливалась від 10 
до 59 мВ, що свідчило про оптимальний вихідний 
рівень у більшості спортсменок перед виконанням 
роботи. В стані відносного мʼязового спокою се-
редні значення омега-потенціалу (21–40 мВ) були 
виявлені у 79 % спортсменок, високі (41–60 мВ) − у 
14 % і низькі (до 20 мВ) – у 7 % обстежених.

При дослідженні динаміки ОП у обстежених ді-
вчат після виконання функціональної проби в одне 
присідання на 30 с було зареєстровано підвищен-
ня показників у зоні від +10 до +25 для 2 (14,02 %) 
спортсменок, що відображало стан перехідного 
напруження (активації) хемообмінних процесів. У 
6 (42,86%) спортсменок спостерігалось коливання 
показників ОП в межах від +26 до +50 %, тобто роз-
вивався стан напруження ХОП. Високу реактив-
ність (більше +50 %) було відмічено у 5 (35,71 %) 
спортсменок, що вказувало на перенапруження 
хемообмінних процесів регуляції. У одному випад-
ку було зареєстровано зниження рівня показників 
ОП (менше 10 %), що в свою чергу свідчило про 
виснаження механізмів регуляції (табл. 1).

Таблиця 1 – Зміна омега-потенціалу у спортсменок, 
що спеціалізуються в карате, при виконанні функціо-
нальної проби в одне присідання (n=14)

Показ-
ники

Вихідний 
стан

ХОП, мВ НГП, мВ ГП, мВ
30 с 3 хв 5 хв

R 49 56 37,25 29,8
М 36,64 46,07 28,2 26,8
δ 15,61 17,83 11,8 9,51
m 9,76 14,67 8,99 8,55

V, % 42,6 8,7 1,84 5,49

Примітки: ХОП – хемообмінні, НГП – нейрогуморальні, 
ГП – гормональні процеси.

На третій хвилині реєстрації омега-потенціалу 
у 7 (50 %) спортсменок було відмічено зниження 
показника (–25 %), що відображало адекватні ре-
акції нейрогуморальних процесів організму. У 3 
(21,4 %) спортсменок рівень ОП залишився в меж-
ах вихідних показників, що вказувало на стан на-
пруження НГП. В окремих випадках спостерігало-
ся підвищення досліджуваних показників до +50 % 
у трьох (21,4 %) спортсменок та більше +50% – в 
одній (7,1 %) спортсменки, що характерно для ста-
ну перенапруження нейрогуморальних процесів 
регуляції організму.

За результатами вивчення омега-потенціалу на 
5 хв відновлення можна характеризувати зміни гор-
мональних процесів в організмі. Так, у 17 % спортс-
менок показники ОП, і, відповідно, інтенсивність 
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гормональних процесів, відповідали нормі. У 6 
(43 %) обстежених спостерігався майже сталий 
ступінь напруження гормональних процесів, про 
що свідчила незмінність надповільних біоелек-
тричних процесів, які залишалися на вихідному 
рівні і характеризували їх ареактивність. Ще у од-
нієї спортсменки (7 %) зафіксовано підвищення 
значення омега-потенціалу на +50 %, що вказува-
ло на стан перенапруження гормональної регуля-
ції. Зниження рівня ОП від вихідних показників на 
5–12 % спостерігалось у трьох (21 %) спортсменок 
і оцінювалося як ослаблення функцій наднирників 
у результаті тривалих тренувань. Зниження вели-
чин досліджених показників до 20–40 % було вста-
новлено у 7–14 % випадів, що свідчило про швид-
ке настання стомлення, зниження витривалості 
внаслідок виснаження регуляторних механізмів і 
корелювало з низькою фізичною працездатністю 
(див. табл. 1).

Отримані дані значень омега-потенціалу при 
тестуванні в одне присідання свідчать, на жаль, 
лише про поодинокі випадки адекватних реакцій 
у відповідь на функціональне навантаження та 
оптимальний варіант включення адаптивних сис-
тем організму. У більшості спортсменок після ви-
конання роботи в одне присідання спостерігалося 
порушення хемообмінних, нейрогуморальних і гор-
мональних функцій. За таких станів, які практично 
відповідають 3-й фазі розвитку стресу за класифі-
кацією Г. Сельє, організм не справляється з фізич-
ними і психічними навантаженнями, відбувається 
перенапруження адаптаційних процесів, яке може 
призвести до виснаження регуляторних механіз-
мів та переходу у стан хронічного перенапруження 
або навіть у патологічну його форму – перетрено-
ваність [5, 6, 7, 8].

Відстеження динаміки омега-потенціалу до-
зволяє виявити індивідуальні для кожного спортс-
мена відмінності між коливаннями значень потен-
ціалу і встановити і оцінити діапазон його змін в 
умовах дозованих навантажень [1, 7, 11, 13]. Рі-
вень омега-потенціалу, як інтегрального показника 
функціонального стану організму в цілому і голов-
ного мозку, зокрема, які отримані в групі спортсме-
нок, що спеціалізуються у карате, у стані віднос-
ного спокою перед виконанням велоергометрич-
ного навантаження характеризувався високими 
значеннями у 57 % спортсменок; водночас у 43 % 
обстежених дівчат вони, навпаки, були знижені. 
Особливості динаміки ОП, відмічені протягом ви-
конання першої чверті велоергометричної проби, 
довели підвищення досліджуваних показників в 
середньому на 7,1 %, що свідчило про перші озна-
ки стомлення у 4 (28,6 %) дівчат, стан перехідного 
напруження у 7 (50 %) спортсменок і напруження 
процесів регуляції − у 3 (21,4%) (табл. 2).

Таблиця 2 – Зміна омега-потенціалу спортсменок, що 
спеціалізуються в карате, при виконанні дозованого 
фізичного навантаження з реверсом (M±m, n=14)

Періоди вимірювання Значення омега-
потенціалу, мВ

В стані відносного мʼязового 
спокою 44,71±11,96

При виконанні 25 % велоерго-
метричної проби 47,9±12,82

При виконанні 50 % велоерго-
метричної проби (реверс) 12,9±6,43*

При виконанні 75 % велоерго-
метричної проби 48,5±12,97

Після виконання велоергоме-
тричної проби (перші 10 с) 16,2±7,3*

На 2 хв відновного процесу 39,9±10,7
На 5 хв відновного процесу 30,2±8,08

Примітка: * – вірогідність відмінностей (р<0,05) віднос-
но до даних у стані спокою.

Під час реверсу (ЧСС=150–155 уд/хв) відбуло-
ся достовірне зниження показників ОП на 71,2 %. 
Індивідуальний аналіз показав, що зміна значень 
відповідала оптимальному стану у 5 (35,7 %) об-
стежуваних; стан перехідного напруження хемо-
обмінних, нейрогуморальних і гормональних про-
цесів було зафіксовано у 64,3 % спортсменок. 
При виконанні 75 % навантаження за замкнутим 
циклом (з реверсом) у 42,9 % спортсменок спосте-
рігалося напруження процесів регуляції. Під кінець 
тестування за допомогою велоергометричного на-
вантаження було зареєстровано достовірне зни-
ження показників ОП відносно вихідного стану на 
63,8 %, при цьому високе напруження хемообмін-
них, нейрогуморальних і гормональних процесів 
спостерігалося у 21,4 % спортсменок. На другій і, 
особливо, на п’ятій хвилині відновлення, зафіксо-
вано зниження величини ОП в межах 10,6–32,5 %, 
що свідчить про розвиток перенапруження адап-
тивних механізмів організму.

Слід відмітити, що протягом виконання вело-
ергометричного навантаження і часу відновного 
процесу кількість спортсменок із негативною ди-
намікою ОП постійно збільшувалась. За цих умов 
зростала й глибина порушень. Отже, отримані дані 
відображають значне напруження функцій регулю-
ючих і виконавчих систем організму спортсменок 
у відповідь на фізичне навантаження. Результати 
аналізу отриманих даних вказує, що у спортсменок, 
які спеціалізуються в карате, відбувається вираже-
на реакція ЦНС: погіршуються основні нервові про-
цеси і стан регуляторних механізмів мозку, які су-
проводжуються достовірними змінами надповіль-
них БЕП. Вищезазначені факти свідчать про більш 
виражену реалізацію функціональних можливос-
тей центральної нервової системи спортсменок 
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в ході виконання дозованого фізичного наванта-
ження за замкнутим циклом (з реверсом) [1, 7, 8].

Висновки. Тестування спортсменок, які про-
фесійно займаються карате, із використанням 
функціональної проби в одне присідання за змі-
ною середньогрупових показників омега-потен-
ціалу виявило порушення хемообмінних, нейро-
гуморальних і гормональних процесів. Вивчення 
індивідуальних даних свідчать, що у більшості об-
стежених відмічаються ті чи інші порушення озна-
чених систем.

Динаміка надповільних біоелектричних про-
цесів головного мозку дівчат-каратисток в ході 
тестування з використанням велоергометричного 
навантаженням за замкнутим циклом (з реверсом) 

характеризується стійким зниженням омега-потен-
ціалу протягом всього тестування, що відображає 
перенапруження регуляторних механізмів і гли-
боку мобілізацію функціональних можливостей. 
Відновлення рівня омега-потенціалу до вихідного 
рівня на 5-й хвилині післяробочого періоду не від-
бувається.

Перспективи подальших досліджень. До-
цільним є проведення дослідження надповільних 
біоелектричних процесів у спортсменок, що спеці-
алізуються в карате, протягом тренувальних і зма-
гальних навантажень в різні періоди річного макро-
циклу, а також визначення статевих особливостей 
динаміки омега-потенціалу на різних етапах онто-
генезу.
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УДК 612.82+61-057.874
ВОЗМОЖНОсТИ ОМЕГАМЕТРИИ В ОЦЕНКЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО сОсТОЯНИЯ 
сПОРТсМЕНОК, сПЕЦИАЛИЗИРУЮЩИХсЯ В КАРАТЭ
Филипцова Е. А., Орлик Н. А., Босенко А. И.
Резюме. Цель – исследовать особенности изменений общего функционального состояния головно-

го мозга спортсменок высокой квалификации, специализирующихся в каратэ, по показателям омега-по-
тенциала и оценить адаптационные возможности центральной нервной системы во время физической 
нагрузки.

Материалы и методы исследования. В исследовании приняли участие 14 спортсменок высокого 
уровня подготовленности в возрасте 17–22 лет – представительниц Одесской областной федерации 
каратэ. Определение динамики сверхмедленных биоэлектрических процессов мозга (БЭП), а именно 
омега-потенциала (ОП), проводили по методике А. Г. Сычева с соавторами (1980) в состоянии покоя, 
после выполнения пробы в одно приседание, во время дозированной физической нагрузки по замкну-
тому циклу (с реверсом) и в период восстановления после выполнения работы.

Результаты. По результатам антропометрических и физиометрических измерений, рост иссле-
дованных девушек, специализирующихся в каратэ, в среднем, составлял 164,43±0,86 см, а масса 
тела – 56,36±2,23 кг. Окружность грудной клетки в состоянии покоя составляла 84,86±1,57 см, на вдо-
хе – 89,57±1,49 см, на выдохе – 82,5±1,57 см. Среднее значение жизненной емкости легких равнялось 
3457,14±101,93 мл, кистевой динамометрии – 23,36±1,02 кг, становой динамометрии – 63,57±3,53 кг.

Анализ результатов исследования сверхмедленных процессов головного мозга показал, что в ис-
ходном состоянии величина ОП колебалась от 10 до 59 мВ, что свидетельствовало об оптимальном 
исходном уровне у большинства спортсменок перед выполнением работы. В состоянии относительного 
покоя средние значения омега-потенциала (21–40 мВ) были обнаружены у 79% обследованных деву-
шек, высокие (41–60 мВ) и низкие (до 20 мВ) – в 14% и 7%, соответственно.

Результаты исследований динамики ОП при тестировании в одно приседание свидетельствуют о 
единичных случаях адекватных реакций и оптимального включения адаптивных систем организма на 
функциональную нагрузку. У большинства спортсменок после выполнения теста в одно приседание 
наблюдалось нарушение хемообменных, нейрогуморальных и гормональных процессов.

Особенности динамики омега-потенциала, которые отмеченые при выполнении дозированной фи-
зической нагрузки по замкнутому циклу (с реверсом), указывают на постепенное снижение исследуе-
мых показателей относительно исходного состояния при выполнении велоэргометрической нагрузки, 
особенно в период реверса (ЧСС = 150–155 уд / мин) и под конец тестирования. При этом увеличи-
валась и глубина сдвигов, что отражает значительное напряжение ЦНС и других систем организма 
спортсменок в ответ на физическую нагрузку. После выполнения работы на 2-й и 5-й минутах отдыха не 
зафиксировано восстановление показателей сверхмедленных биоэлектрических процессов к исходно-
му уровню, что свидетельствует о развитии перенапряжения адаптивных механизмов.

Выводы. Тестирование квалифицированных спортсменок, специализирующихся в каратэ, с помо-
щью функциональной пробы, проведенной в одно приседание, по данным среднегрупповых показате-
лей омега-потенциала указывало на нарушения хемообменных, нейрогуморальных и гормональных 
процессов. Изучение индивидуальных данных свидетельствует, что у большинства обследованных от-
мечаются различные нарушения указанных систем организма.

Динамика сверхмедленных биоэлектрических процессов головного мозга спортсменок в ходе тести-
рования с использованием велоэргометрической нагрузки по замкнутому циклу (с реверсом) характери-
зуется устойчивым снижением омега-потенциала на протяжении всего тестирования, что указывает на 
перенапряжение регуляторных механизмов и глубокую мобилизацию функциональных возможностей. 
Восстановление уровня омега-потенциала к исходному уровню на 5-й минуте послерабочего периода 
не происходит.

Ключевые слова: физическая нагрузка, сверхмедленные биоэлектрические процессы, омега-по-
тенциал, функциональные возможности центральной нервной системы.
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UDC 612.82+61-057.874
Possibilities of Omegametry in the Assessment of the Functional Condition 
of Female Athletes Specializing in Karate
Filiptsova K. A., Orlyk N. A., Bosenko A. I.
Abstract. The purpose of the study was to investigate the peculiarities of changes in the general function-

al condition of the brain of highly qualified female athletes specializing in karate, in terms of omega potential 
indicators and to assess the adaptive capability of the central nervous system during physical load.

Materials and methods. The study involved 14 highly qualified female athletes aged 17-22 years – repre-
sentatives of the Odessa Regional Karate Federation. Determination of the dynamics of infraslow bioelectrical 
processes of the brain, namely omegapotential, was carried out according to the method of O. G. Sychov et 
al. (1980) at rest, after performing a test in one squat, with dosed physical load in a closed cycle (with reverse) 
and during the recovery period after exercise.

Results and discussion. According to the results of anthropometric and physiometric measurements, 
the height of the studied girls specializing in karate, on average, was 164.43±0.86 cm, and body weight – 
56.36±2.23 kg. The thorax circumference at rest was 84.86±1.57 cm, at the inhale – 89.57±1.49 cm, at the 
exhale – 82.5±1.57 cm. The average value of vital capacity of the lungs was 3457.14±101.93 ml, wrist dyna-
mometry – 23.36±1.02 kg, back dynamometry – 63.57±3.53 kg.

The analysis of the results of the study of infraslow brain processes showed that in the initial state the 
omega potential value ranged from 10 to 59 mV, which indicated the optimal baseline level in most female ath-
letes before exercise. In the state of relative rest, the average omega potential values   (21-40 mV) were found 
in 79% of the surveyed girls, high (41-60 mV) and low (up to 20 mV) – in 14% and 7%, respectively.

The results of study of omega potential dynamics when tested in one squat indicate isolated cases of 
adequate responses and optimal activation of adaptive systems of the body to the functional load. In most 
female athletes, the violation of chemo-metabolic, neurohumoral and hormonal processes were observed after 
performing the test of one squat.

The peculiarities of omega-potential dynamics, which were noted during the performance of dosed phys-
ical load in a closed cycle (with reverse), indicate a gradual decrease in the studied indicators relative to the 
initial state during the performance of bicycle ergometric load, especially during the period of reverse (heart 
rate = 150-155 beats / min) and at the end of testing. At the same time, the depth of shifts also increased, which 
reflects the significant tension on the central nervous system and other body systems of female athletes in 
response to physical load. After performing exercise at the 2nd and 5th minutes of rest, no recovery of infraslow 
bioelectrical processes to the initial level was recorded, which indicates the development of overstrain of adap-
tive mechanisms.

Conclusion. Testing of qualified female athletes specializing in karate, using a functional test conducted 
in one squat, according to the data of average group indicators of omega potential revealed a violation of che-
mo-metabolic, neurohumoral and hormonal processes. The study of individual data shows that in most of the 
surveyed there are various violations of these body systems.

The dynamics of infraslow bioelectrical processes in the brain of female athletes during testing using bicy-
cle ergometric load in a closed cycle (with reverse) is characterized by a steady decrease in omega potential 
throughout the test, which reflects the overstrain of regulatory mechanisms and deep mobilization of functional 
capabilities. The restoration of the level of omega potential to the initial level at the 5th minute of the post-exer-
cise period does not occur.

Keywords: physical load, infraslow bioelectrical processes, omega potential, functional capabilities of the 
central nervous system.
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Currently, a significant part of highly qualified ath-
letes are students of higher educational institutions at 
the same time, which manifests itself not only in an ul-
tra-high level of physical activity, but also in significant 
psycho-emotional stress. Therefore, the search and 
introduction of modern technologies in the process of 
sports training, including pharmacological, hygienic, 
rehabilitation, etc. are continuing. An essential place 
among such technologies is occupied by a compre-
hensive methodology of nutrition-metabolic support 
of the training process, built on the principles of ev-
idence-based medicine and using the latest achieve-
ments of laboratory and functional diagnostics, bio-
chemistry and pharmacology. 

The purpose of the study is the formation of ideas 
about the necessity, validity and effectiveness of nutri-
tive-metabolic support of the process of sports train-
ing of students of higher education institutions.

Nutrition-metabolic support is part of a sporting 
nutritiology that possesses all the features of basic 
science – terms, definitions, and at the same time 
has great practical significance, helping to form rel-
evant and well-grounded programs of nutrition-meta-
bolic support of the training and competitive process 
of athletes, as well as to contribute to preservation 
the health and quality of life of athletes. This position 
is particularly important in student sports, where the 
body of an athlete is exposed to additional stressors 
due to the complexity of the need for a rational and 
effective combination of the educational and training 
process of highly qualified athletes. 

Conclusion. The applied nutritive-metabolic tech-
nologies such as methods of metabolic support of mo-
tor activity should take into account the specialization 
and qualifications of athletes, their gender-age char-
acteristics and should be applied depending on the 

training period and the orientation of the loads. In con-
nection with the improvement and tightening of dop-
ing control, it is extremely important that sports nutri-
tion products and special nutritional supplements that 
are widely used to optimize the functional state of the 
athlete’s body and maintain their health and quality 
of life do not contain substances related to the World 
Anti-Doping Agency Prohibited List, while ensuring a 
pronounced ergogenic effect.

Keywords: sports of the highest achievements, 
student-athletes, sports nutritiology, functional sports 
nutrition products, supplements.

Research relation to the programs, plans, and 
department themes. The work was carried out within 
the framework of the research work of the National 
University of Physical Education and Sport of Ukraine 
«Health-saving technologies of stimulating the work-
ing capacity of qualified athletes» (state registration 
number 0114U001532).

Introduction. In modern difficult conditions of 
university education and at the same time the par-
ticipation of many students in the process of sports 
training, the problem of optimization and maintenance 
of the functional state of the body acquires special 
significance. Various factors can be used to solve 
this problem, primarily out-of-training – rehabilitation 
technologies, hypoxic trainings, pharmacological pro-
grams and support of nutrient composition of the diet. 
Because of the minimal toxicity to the organism, it is 
the optimization of diet and the use of special food ad-
ditives that take the most important place in improving 
the training of athlete students [1, 2].

The purpose of the work is the formation of 
ideas about the necessity, validity and effectiveness 
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of nutritive-metabolic support of the process of sports 
training of students of higher education institutions. 

Methods of research – review and systematiza-
tion of existing scientific literature data on the issue 
under study.

Results. Sports nutrition as a science (sport nu-
trition science) is an integral part of clinical nutrition 
and deals with all aspects of the influence of food (nu-
trition) and its components (nutrients) on human life 
and health, active in sports, adaptation of the regime 
(diet) nutrition to changing conditions in everyday life, 
training and competition to maximize physical fitness, 
and the processes by which the athlete consumes, 
absorbs, transports, disposes and excretes all com-
ponents of the diet [3]. 

The objectives of sports nutrition are the devel-
opment, study and practical introduction of sports nu-
trition products in order to enhance the adaptation to 
excessive physical activity, accelerate the recovery 
and preservation of the health of athletes, and one of 
the main tasks of this discipline is to identify and cor-
rect the factors limiting the physical working capacity 
of athletes.

Methods of nutritional support for motor activity 
should take into account the specialization and qual-
ifications of athletes, their gender and age character-
istics and should be applied depending on the period 
of preparation and the orientation of the loads. In con-
nection with the improvement and tightening of dop-
ing control, it is extremely important that sports nu-
trition products and nutritional supplements (NS), or 
earlier biologically active additives (BAA) widely used 
in sports, do not contain substances related to the 
WADA Prohibited List, while providing pronounced 
ergogenic effect [4].

Unfortunately, many questions of individualized 
nutritional, as well as pharmacological, support of 
sports activity and improvement of physical working 
capacity all over the world are «carefully guarded se-
cret» which explains the current lack of reliable and 
objective information in the special literature [5].

At present, the system of training in sport, espe-
cially of the highest achievements, is characterized by 
exceptionally high training and competitive loads ac-
companied by a high level of emotional stress. Many 
Olympic champions are students of higher educa-
tion institutions and students of the Olympic Reserve 
Higher Schools. Undoubtedly, the combination of edu-
cational and training process imposes a much greater 
responsibility on the athlete and creates an additional 
number of stressors in the body. It is quite natural that 
such high loads are the most powerful factor in mobi-
lizing the organism’s functional reserves, stimulating 
intensive adaptation processes, increasing stamina, 
strength, speed abilities and, naturally, the growth of 
sports results. At the same time, an important role in 

increasing physical working capacity, preventing fa-
tigue and accelerating recovery processes after phys-
ical activity belongs to rational nutrition and the rea-
sonable use of special means of nutritional support.

Therefore, modern sport of the highest achieve-
ments, and student sport is no exception, is charac-
terized by the increasing role of dietary factors in the 
system of means and methods ensuring the high level 
of working ability of an athlete throughout his career. 
The change in the structure of the training process 
required special attention to the issues of nutrition or-
ganization at different stages of the annual training 
cycle and during the competition. The introduction of 
two- and three-time training significantly changed the 
diet of highly qualified athletes, and the improvement 
of training methods led to a significant increase in the 
energy consumption of the organism. The identifica-
tion of metabolic characteristics in the process of as-
similation of nutrients at the cellular and sub-cellular 
level made it possible to determine the athlete’s needs 
in individual components of the food ration, to deter-
mine their optimal ratios, necessary for increasing 
physical working capacity, accelerating the processes 
of adaptation to loads and the influence of negative 
environmental factors, and activating the processes 
of body recovery. 

There was a need for adequate energy recovery 
by increasing the energy value of nutrition, which in 
turn led to the need of the creation of specialized food 
for athletes, the development of special food of great-
er nutritional value, as well as dietary (biologically ac-
tive, food additives) as important dietary factors of er-
gogenic orientation [6]. Thus, in modern sports-med-
ical science and practice, pharmacology and dietary 
science a new science has appeared – sports nutri-
tion [7], which is still very young but of importance for 
the practice of training athletes, including improving 
the effectiveness of competitive activity and longevity, 
while maintaining the health and quality of life of ath-
letes in our opinion, it is difficult to overestimate. 

It is now well established that scientifically sound, 
literate, individualized use of macro, micro and phar-
maceuticals can optimize human capabilities, in-
crease the strength of muscle contraction, general 
and special endurance of both in professional and 
amateur athletes. 

The nutritive-metabolic support (NMS) strategy 
is an alternative to «rigid», and sometimes prohibit-
ed, pharmacology, and is based on the principle of 
«gradual but steady formation of directed metabolic 
changes in the organism, improving the physical form 
of a person». This approach is similar to the modern 
approach in clinical nutritiology, where a definition of 
«nutritive-metabolic therapy» already exists [8]. As 
emphasized by the authors [9, 10], «numerous stud-
ies allow us to state that the existing malnutrition is a 

446



Український журнал медицини, біології та спорту – 2021 – Том 6, № 5 (33)

Медико-біологічні аспекти підготовки спортсменів

slower recovery, the threat of various complications, 
a longer hospital stay, higher costs for the treatment 
and rehabilitation of patients, as well as their higher 
lethality». Nutritive-metabolic support is now an inte-
gral part of basic or (more often) adjuvant therapy of 
most diseases and pathological states (syndromes). 

For the field of sports nutrition, carefully selected 
by composition, adapted by frequency and duration 
of application in a particular sport, individualized by 
the NMS in combination with a balanced basic diet 
(food ration) is able to create metabolic conditions for 
the expression of the body’s maximum physical and 
mental abilities, avoiding development of protein-en-
ergy and substrate insufficiency, increased risk of in-
jury and delayed recovery. In the actual conditions of 
sport of the highest achievements, including student 
elite sports, as studies have shown, energy deficiency 
(negative difference between energy input and con-
sumption) occurs on average in 43% of the represen-
tatives of most sports, contributing to the formation 

of negative metabolic changes, slow recovery, lower 
sports performance and high risk of injury. 

New nutrition strategies are based on prod-
uct-specific effects on signaling and metabolic cell 
pathways that provide muscle strength, and power, 
endurance, rapid recovery of water-electrolyte, pro-
tein, carbohydrate and fat metabolism after loading 
in all sports, which will help qualified students-ath-
letes to achieve competitive results while maintaining 
health and quality of life. 

Conclusion. Thus, the application of modern nu-
tritional technologies makes it possible to successfully 
combine the educational process with the strenuous 
process of sports training, while contributing to the 
optimization of the functional state of the organism, 
maintaining health and achieving a highly competitive 
outcome. 

The prospects for further research lie in the 
assessment of safety and in the study of the effective-
ness of various diets and special food supplements in 
the training of student athletes. 
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сОВЕРшЕНсТВОВАНИЕ ПОДГОТОВКИ КВАЛИФИЦИРОВАННЫХ 
сПОРТсМЕНОВ-сТУДЕНТОВ с ПОМОЩЬЮ сОВРЕМЕННЫХ 
НУТРИЦИОЛОГИЧЕсКИХ ТЕХНОЛОГИЙ
Гунина Л. М., Милашюс К. М., Чернозуб А. А., 
Данильченко С. И., Войтенко В. Л.
Резюме. В настоящее время значительная часть высококвалифицированных спортсменов являет-

ся одновременно студентами высших учебных заведений, что проявляется не только в сверхвысоком 
уровне физических нагрузках, но и значительном психоэмоциональном напряжении. Поэтому поиски и 
внедрение в процесс спортивной подготовки современных технологий, включая фармакологические, 
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гигиенические, реабилитационные и др., постоянно продолжаются. Существенное место среди таких 
технологий занимает комплексная методология нутритивно-метаболической поддержки тренировочно-
го процесса, построенная на принципах доказательной медицины и использующая самые последние 
достижения лабораторной и функциональной диагностики, биохимии и фармакологии. Нутритивно-ме-
таболическая поддержка является частью спортивной нутрициологии, которая обладает всеми черта-
ми фундаментальной науки – терминами, понятиями определениями, и одновременно имеет большую 
практическую значимость, помогая как формировать актуальные и обоснованные программы нутри-
тивно-метаболической поддержки тренировочного и соревновательного процесса спортсменов, так и 
способствовать сохранению здоровья и качества жизни спортсменов. Особую важность это положение 
обретает в студенческом спорте, где на организм спортсмена воздействуют дополнительные стрессор-
ные факторы, обусловленные сложностями необходимости рационального и эффективного сочетания 
учебного и тренировочного процесса спортсменов высокой квалификации. Применяемые нутритивно-
метаболические технологии как методы метаболической поддержки двигательной активности должны 
учитывать специализацию и квалификацию спортсменов, их поло-возрастные особенности и приме-
няться в зависимости от периода подготовки и направленности нагрузок. В связи с совершенствовани-
ем и ужесточением допинг-контроля крайне важно, чтобы продукты спортивного питания и специаль-
ные пищевые добавки, широко применяемые для оптимизации функционального состояния организма 
спортсмена поддержания его здоровья и качества жизни, не содержали веществ, относящихся к Запре-
щенному списку WADA, при этом обеспечивая выраженный эргогенный эффект.

Ключевые слова: спорт высших достижений, студенты-спортсмены, спортивная нутрициология, 
функциональные продукты спортивного питания, специальные пищевые добавки.

УДК 613.72+662.215.2: 796.077.5
ВДОсКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ КВАЛІФІКОВАНИХ 
сПОРТсМЕНІВ-сТУДЕНТІВ ЗА ДОПОМОГОЮ сУЧАсНИХ 
НУТРИЦІОЛОГІЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ
Гуніна Л. М., Мілашюс К. М., Чернозуб А. А., 
Данильченко С. І., Войтенко В. Л.
Резюме. В даний час значна частина висококваліфікованих спортсменів є одночасно студентами 

вищих навчальних закладів, що проявляється не тільки у надвисокому рівні фізичних навантаженнях, 
але і значному психоемоційному напруженні. Тому пошуки й впровадження в процес спортивної підго-
товки сучасних технологій, включаючи фармакологічні, гігієнічні, реабілітаційні та ін., постійно тривають. 
Вагоме місце серед таких технологій займає комплексна методологія нутритивно-метаболічної підтрим-
ки тренувального процесу, яка побудована на принципах доказової медицини, і використовує найостан-
ніші досягнення лабораторної та функціональної діагностики, біохімії і фармакології. Нутритивно-мета-
болічна підтримка є частиною спортивної нутриціології, яка володіє як усіма рисами фундаментальної 
науки − термінами, поняттями, визначеннями, водночас має велику практичну значущість, допомагаючи 
як формувати актуальні і обґрунтовані програми нутритивно-метаболічної підтримки тренувального і 
змагального процесу спортсменів, так і сприяти збереженню здоров’я та якості життя спортсменів. Осо-
бливу важливість це положення знаходить в студентському спорті, де на організм спортсмена вплива-
ють додаткові стресові фактори, обумовлені складностями необхідності раціонального та ефективного 
поєднання навчального і тренувального процесу спортсменів високої кваліфікації. Нутритивно-метабо-
лічні технології як методи метаболічної підтримки рухової активності повинні враховувати спеціалізацію 
і кваліфікацію спортсменів, їх статево-вікові особливості й застосовуватися з урахуванням періоду під-
готовки і спрямованості навантажень. У зв’язку з удосконаленням і посиленням допінг-контролю вкрай 
важливо, щоб продукти спортивного харчування та спеціальні харчові добавки, які широко застосову-
ються для оптимізації функціонального стану організму спортсмена підтримки його здоров’я та якості 
життя, не містили речовин, що належать до Забороненого списку WADA, й при цьому забезпечували 
виражений ергогенний ефект.

Ключові слова: спорт вищих досягнень, студенти-спортсмени, спортивна нутриціологія, функціо-
нальні продукти спортивного харчування, спеціальні харчові добавки.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ ПІЛАТЕСУ  
ЯК ЗАСОБУ ФІЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ У ЖІНОК  

З ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИМИ УРАЖЕННЯМИ  
ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

1Хортицька національна академія, Запоріжжя, Україна
2Державний заклад «Південноукраїнський національний педагогічний університет  

імені К. Д. Ушинського», Одеса, Україна 

Дегенеративно-дистрофічні ураження попе-
рекового відділу хребта характеризуються сис-
темним багатофакторним перебігом та суттєво 
впливають на якість життя жінок. Найчастіше де-
генеративно-дистрофічні захворювання хребта су-
проводжуються неврологічними проявами, больо-
вими синдромами, схильні до затяжного перебігу 
та мають неодноразові рецидиви. Хронічний біль 
у хребті внаслідок захворювання дуже часто при-
зводить до тимчасової або постійної втрати пра-
цездатності. 

Мета: визначити особливості фізичної терапії 
щодо поліпшення функціонального стану хребта у 
жінок середнього віку з дегенеративно-дистрофіч-
ними ураженнями поперекового відділу хребта. 

Матеріал та методи. В дослідженні було ви-
користано такі методи дослідження: теоретичний 
аналіз наукової та методичної літератури, емпі-
ричні (визначення функціонального стану мʼязів 
тулуба), педагогічний експеримент, методи мате-
матичної статистики. Дослідження проводилося 
на базі КНП «Запорізька обласна клінічна лікар-
ня» Запорізької обласної ради, м. Запоріжжя. В 
дослідження брало участь 28 жінок. Методом ви-
падкової вибірки було сформовано основну групу 
та групу порівняння по 14 осіб у кожній, середній 
вік досліджуваних становив відповідно 40,44±1,25 
та 41,60±1,14 років. Основна група займалася за 
розробленою програмою фізичної терапії із засто-
суванням засобів пілатесу, група порівняння - за 
програмою лікувальної гімнастики (загальнорозви-
вальної спрямованості) КНП «Запорізька обласна 
клінічна лікарня». Дослідження функціонального 
стану мʼязів тулуба було оцінено за такими теста-
ми: час утримання бічного упору; утримання упору 
лежачи на передпліччях; статичне утримання ту-
луба; утримання тулуба під кутом 60˚; згинання і 
розгинання хребта. 

Результати. За результатами підсумкового 
реабілітаційного обстеження встановлено, що в 
групі порівняння не вдалося зафіксувати вірогід-
ного поліпшення функціонального стану мʼязів 
тулуба та амплітуди хребта, водночас в основній 

групі такі зміни відбувалися за всіма досліджува-
ними показниками. Зокрема показник утримання 
бічного упору в основній групі вірогідно збільшив-
ся на 8,00 с (р <0,001), утримання упору лежачи 
на передпліччях – на 10,00 с (р <0,001), статичного 
утримання тулуба – на 9,5 с (р <0,05), утримання 
тулуба під кутом 60˚ - на 10,00 с (р <0,001), зги-
нання хребта – на 3,00 см (р <0,01), розгинання 
хребта – на 5,00 см (р <0,01). 

Висновки. Результати проведеного досліджен-
ня свідчать про те, що пілатес є ефективним за-
собом щодо поліпшення функціонального стану 
мʼязів тулуба та амплітуди хребта, що підтвер-
дилося вірогідно кращими показниками функціо-
нальних тестів основної групи порівняно з жінками 
групи порівняння. 

Ключові слова: функціональний стан, піла-
тес, біль, хребет.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дана робота виконана відпо-
відно до теми науково-дослідної роботи комуналь-
ного закладу вищої освіти «Хортицька національ-
на навчально-реабілітаційна академія» Запорізь-
кої обласної ради «Інклюзивний підхід до фізичної 
реабілітації на сучасному етапі розвитку системи 
охорони здоров’я в Україні», № державної реє-
страції 0117U003039.

Вступ. Дегенеративно-дистрофічні ураження 
поперекового відділу хребта характеризуються 
системним багатофакторним перебігом, в розви-
тку якого провідну роль відіграють такі чинники: 
віковий, травматичний, імунологічний, спадковий, 
гормонально-ендокринний тощо. Найчастіше де-
генеративно-дистрофічні захворювання хребта 
супроводжуються неврологічними проявами, про-
являються больовими синдромами, схильні до за-
тяжного перебігу та мають неодноразові рецидиви. 
Біль у хребті через дегенеративно-дистрофічні за-
хворювання дуже часто вражає людей середнього 
віку, зокрема жінок, що призводять до тимчасової 
або постійної втрати працездатності. Для успіш-
ної корекції наявних порушень та попередження 
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розвитку застосовують різноманітні засоби фізич-
ної терапії: терапевтичні вправи, масаж, плавання, 
засоби оздоровчого фітнесу [1-4]. Провідні наукові 
дослідження показують позитивний вплив засобів 
пілатесу на поліпшення сагітального профілю по-
стави [5], функціонального стану мʼязів стегна [6], 
статичної витривалості розгиначів тулуба [7], ви-
тривалості після пологів [8], зменшення болю [9, 
10] та покращення якості життя жінок [11, 12] різно-
го віку.

Разом із тим, теоретичний аналіз наукових 
праць дозволяє стверджувати, що проблема фі-
зичної терапії жінок середнього віку з дегенера-
тивно-дистрофічними ураженнями поперекового 
відділу хребта майже не вирішена, зокрема не 
визначено особливості впливу засобів пілатесу на 
поліпшення функціонального стану хребта у жінок 
середнього віку з дегенеративно-дистрофічними 
ураженнями поперекового відділу хребта.

Мета дослідження – визначити ефективність 
застосування пілатесу як засобу фізичної терапії 
щодо поліпшення функціонального стану хребта у 
жінок середнього віку з дегенеративно-дистрофіч-
ними ураженнями поперекового відділу хребта. 

Методи та організація дослідження. Дослі-
дження проводилося на базі КНП «Запорізька об-
ласна клінічна лікарня» Запорізької обласної ради, 
м. Запоріжжя. В дослідження брало участь 28 жі-
нок. Методом випадкової вибірки було сформова-
но основну групу (ОГ) та групу порівняння (ГП) по 
14 осіб у кожній, середній вік досліджуваних стано-
вив відповідно 40,44±1,25 та 41,60±1,14 років. 

Основна група займалася за розробленою 
програмою фізичної терапії із застосуванням за-
собів пілатесу, група порівняння - за програмою 
лікувальної гімнастики (загальнорозвивальної 
спрямованості) КНП «Запорізька обласна клініч-
на лікарня». Критеріями включення жінок у дослі-
дження були: біль в попереково-крижовій ділянці 
без іррадіації в ногу, інтенсивність болю 4 бали за 
ВАШ і більше, тривалість болю 3 місяці і більше; 
згода на участь у дослідженні.

Критеріями виключення були: наявність важ-
кої соматичної патології, подагра, гострі стани, 
синдром кінського хвоста. Обстеження порушень 
життєдіяльності та болю проводилося двічі: на по-
чатку дослідження, а також наприкінці (через 1 мі-
сяць). Процедура дослідження проводилася відпо-
відно до етичних стандартів Гельсінської деклара-
ції 2008 р. Проведення дослідження не суперечить 
нормам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Письмова згода була отримана від всіх 
учасниць дослідження.

Жінки групи порівняння займалися за програ-
мою лікувальної гімнастики (загальнорозвивальної 
спрямованості) КНП «Запорізька обласна клінічна 
лікарня» Запорізької обласної ради, основної – за 
розробленою програмою фізичної терапії, що пе-
редбачає обґрунтований вибір засобів і методів з 
урахуванням віку, особливостей болю та функціо-
нального стану хребта. Заняття проводилися інди-
відуально 4 рази на тиждень по 40–50 хв. 

Розроблена програма для жінок основної гру-
пи із застосуванням засобів пілатесу була спрямо-
вана на зміцнення глибоких м’язів-стабілізаторів 
тулуба без ударного та осьового навантаження, 
зменшення м’язового спазму шляхом розтягнення 
м’язів ураженого відділу хребта. Метою підготов-
чої частини заняття є відпрацювання нейтрально-
го положення тіла, включення діафрагмального та 
грудного типів дихання, а також основних суглобів 
в роботу.

В основній частині заняття виконувалися ба-
зові вправи або їх модифікації, які допомагали 
пропрацювати основні групи м’язів, а також серії 
вправ, що раціонально поєднували спрямованість 
на силу і мобільність.

Заключна частина включала виконання вправ 
на поліпшення гнучкості, розслаблення та віднов-
лення дихання. 

В роботі було використано такі методи дослі-
дження: теоретичний аналіз наукової та методич-
ної літератури, емпіричні (визначення функціо-
нального стану мʼязів тулуба), педагогічний експе-
римент, методи математичної статистики.

Функціональний стан мʼязів тулуба було оціне-
но за такими тестами: 

1. Час утримання бічного упору (секунди). 
Цей тест застосовують для визначення 
рівня силової витривалості бічних м’язів 
тулуба. Вихідне положення – лежачи на 
правому боці, упор на передпліччі правої 
руки, ноги прямі, ступа лівої ноги попере-
ду правої. Інша рука – схрещена на гру-
дях. Положення упору потрібно утримати 
якнайдовше. Упор виконують на обидвох 
сторонах. Результат утримання в секундах 
(з точністю до 0,1 с). Між виконанням тесту 
на правому та лівому боці дається відпо-
чинок тривалістю 1 хв. 

2. Утримання упору лежачи на передпліччях 
(секунди). За допомогою цього тесту ви-
значали рівень статичної силової витрива-
лості м’язів тулуба. Жінки приймають поло-
ження лежачи на передпліччях, передпліч-
чя на ширині плечей, ступні близько одна 
до одної проте не разом. Потрібно утрима-
ти положення якнайдовше, результат ви-
мірюється у секундах з точністю до 0,1 с.
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3. Статичне утримання тулуба. За допомо-
гою цього визначали силу м’язів розгина-
чів тулуба. Вихідне положення – лежачи 
на животі. Гомілки і стегна утримує фі-
зичний терапевт. Досліджуваний схрещує 
руки на грудях і піднімає тулуб угору, утри-
мує скільки зможе. Результат вимірюється 
у секундах. 

4. Утримання тулуба під кутом 60˚. За до-
помогою цього тесту визначали силову 
витривалість м’язів живота. Вихідне по-
ложення – сидячи на підлозі, ззаду асис-
тенти тримають спеціальний клин таким 
чином, щоб спина була під кутом 60º. Ноги 
разом, ступні повністю на підлозі. Відсу-
вають клин і в такому положенні потрібно 
утримати положення якнайдовше. Резуль-
тат як і в попередніх тестах вимірюють у 
секундах з точністю до 0,1 с. 

5. Згинання хребта. Вихідне положення – 
основна стійка. Фізичний терапевт робить 
вимірювання відстані від остистого відрос-
тка 7 шийного хребця до вершини відрос-
тка 5 крижового хребця (перший вимір). 
Потім досліджуваний робить нахил вперед 
з прямими ногами, і знову вимірюють від-
стань. Обидва виміри фіксують у таблицю. 
Різниця між ними і є показником ампліту-
ди. Показник менше 6 мм – є низьким по-
казником амплітуди рухів, 8 – 10 мм – хо-
рошим, більше 10 – надмірним.

6. Розгинання хребта. У вихідному положенні 
лежачи на животі, руки зігнуті на рівні пле-
чового поясу, жінка розгинає тулуб макси-
мально назад, не відриваючи від кушетки 
клубові кістки. Вимірюється відстань між 
яремною ямкою і кушеткою [13].

Отримані протягом усього періоду досліджень 
результати обробляли методами математичної 
статистики з використанням пакетів статистичних 
програм Microsoft Excel. Застосовували методи 

описової статистики та перевірки статистичних 
гіпотез. Перед застосуванням параметричних ме-
тодів перевірки статистичних гіпотез (t-тест для за-
лежних та незалежних даних) розраховували кри-
терій Шапіро-Уілкі для визначення відповідності 
вибірки закону нормального розподілу. 

Результати дослідження та їх обговорен-
ня. У результаті проведеного експериментального 
дослідження було показано позитивний вплив та 
доцільність застосування розробленої програми 
фізичної терапії для поліпшення функціонально-
го стану мʼязів тулуба. Зміна показників функціо-
нального стану хребта представлена в таблиці 
1. За результатами підсумкового реабілітаційного 
обстеження встановлено, що в групі порівняння 
не вдалося зафіксувати вірогідного поліпшення 
функціонального стану мʼязів тулуба та амплітуди 
хребта, водночас в основній групі такі зміни від-
бувалися за всіма досліджуваними показниками. 
Зокрема показник утримання бічного упору в ОГ 
вірогідно збільшився на 8,00 с (р <0,001), утри-
мання упору лежачи на передпліччях – на 10,00 с  
(р <0,001), статичного утримання тулуба – на 9,5 с 
(р <0,05), утримання тулуба під кутом 60˚ - на 
10,00 с (р <0,001), згинання хребта – на 3,00 см 
(р <0,01), розгинання хребта – на 5,00 см (р <0,01).

Повторні показники тестування функціональ-
ного стану мʼязів тулуба були вірогідно кращі в 
ОГ порівняно з в ГП: утримання бічного упору - на 
5,00 с (р <0,05), утримання упору лежачи на перед-
пліччях – на 7,00 с (р <0,05), статичного утримання 
тулуба – на 6,00 с (р <0,05), утримання тулуба під 
кутом 60˚ - на 8,00 с (р <0,05), згинання хребта – на 
1,5 см (р <0,05).

Проведене дослідження підтверджує резуль-
тати попередніх дослідників [4, 5, 8, 9] в тому, що 
застосування засобів пілатесу сприяє поліпшенню 
функціонального стану хребта, зменшення болю, 
збільшення гнучкості та витривалості мʼязів. Отри-
мані результати дослідження повністю узгоджують-
ся з даними Т.П. Козій [10] в частині поліпшення 

Таблиця 1 – Зміна показників функціонального стану мʼязів тулуба (M±m) у жінок основної групи (ОГ) та групи 
порівняння (ГП) упродовж реабілітації

Показник, од. вимір.
ОГ (n=14) ГП (n=14)

до після р до після р

Утримання бічного упору (с) 23,0±1,25 31,0±1,15* <0,001 24,0±1,25 26,0±1,75 >0,05
Утримання упору лежачи на 
передпліччях (с) 19,00±1,68 29,00±1,64* <0,001 19,00±1,79 22,00±1,77 >0,05

Статичне утримання тулуба (с) 32,50±2,90 42,00±1,90* <0,05 33,00±2,10 36,00±2,12 >0,05
Утримання тулуба під кутом 60˚ (с) 34,00±1,90 44,00±1,52* <0,001 33,50±1,50 36,00±1,60 >0,05
Згинання хребта (см) 6,50±0,90 9,50±0,41* <0,01 7,00±0,85 8,00±0,55 >0,05
Розгинання хребта (см) 15,00±1,08 20,00±1,00 <0,01 16,00±1,18 17,00±1,28 >0,05

Примітка: * – р <0,05 при порівнянні кінцевих показників основної групи та групи порівняння.
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рухливості хребта вперед, що ще раз підкреслює 
позитивний вплив пілатесу на стан хребта. На від-
міну від отриманих результатів раніше дослідника-
ми M. Kliziene та ін. [7] щодо силової витривалос-
ті згиначів та розгиначів тулуба, наші результати 
свідчать про те, що вже упродовж 4 тижнів занять 
пілатесом у жінок спостерігається вірогідне поліп-
шення статичного утримання тулуба на 29,23%, а 
також утримання тулуба під кутом 60˚ на 29,41%.

Висновки. Результати проведеного дослі-
дження свідчать про те, що пілатес є ефективним 

засобом щодо поліпшення функціонального стану 
мʼязів тулуба та амплітуди хребта, що підтвер-
дилося вірогідно кращими показниками функціо-
нальних тестів основної групи порівняно з жінками 
групи порівняння. 

Перспективи подальших досліджень пе-
редбачають розробку та визначення ефективності 
програми фізичної терапії із застосуванням засо-
бів пілатесу щодо поліпшення якості життя жінок 
середнього віку з дегенеративно-дистрофічними 
ураженнями поперекового відділу хребта. 
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ЭФФЕКТИВНОсТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ПИЛАТЕсА КАК сРЕДсТВА 
ФИЗИЧЕсКОЙ ТЕРАПИИ У ЖЕНЩИН с ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИсТРОФИЧЕсКИМИ 
ПОРАЖЕНИЯМИ ПОЯсНИЧНОГО ОТДЕЛА ПОЗВОНОЧНИКА
Одинец Т., Коломийченко А.
Резюме. Дегенеративно-дистрофические поражения поясничного отдела позвоночника харак-

теризуются системным многофакторным течением и существенно влияют на качество жизни. Чаще 
всего дегенеративно-дистрофические заболевания позвоночника сопровождаются неврологическими 
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проявлениями, болевыми синдромами, склонны к затяжному течению и имеют неоднократные рециди-
вы. Хроническая боль в позвоночнике вследствие заболевания очень часто приводит к временной или 
постоянной утрате трудоспособности. 

Цель: определить особенности физической терапии по улучшению функционального состояния по-
звоночника у женщин среднего возраста с дегенеративно-дистрофическими поражениями поясничного 
отдела позвоночника. 

Материал и методы. В исследовании были использованы следующие методы исследования: тео-
ретический анализ научной и методической литературы, эмпирические (определение функционального 
состояния мышц туловища), педагогический эксперимент, методы математической статистики. В иссле-
дование принимали участие 28 женщин. Методом случайной выборки были сформированы основная 
группа и группа сравнения по 14 человек в каждой, средний возраст испытуемых составил соответст-
венно 40,44±1,25 и 41,60±1,14 лет. Основная группа занималась по разработанной программе физиче-
ской терапии с применением средств пилатеса, группа сравнения - по программе лечебной гимнастики 
(общеразвивающей направленности) КНП «Запорожская областная клиническая больница». Исследо-
вание функционального состояния мышц туловища было оценено по следующим тестам: время удер-
жания бокового упора; удержание упора лежа на предплечьях; статическое удержание туловища; удер-
жание туловища под углом 60˚; сгибание и разгибание позвоночника. 

Результаты. По результатам итогового реабилитационного обследования установлено, что в груп-
пе сравнения не удалось зафиксировать возможного улучшения функционального состояния мышц ту-
ловища и амплитуды позвоночника, одновременно в основной группе такие изменения происходили по 
всем исследуемым показателям. В частности, показатель удержания бокового упора в основной группе 
достоверно увеличился на 8,00 с (р <0,05), удержания упора лежа на предплечьях - на 10,00 с (р <0,05), 
статического удержания туловища - на 9,5 с (р <0,05), удержания туловища под углом 60˚ - на 10,00 с 
(р <0,05), сгибание позвоночника - на 3,00 см (р <0,05), разгибания позвоночника - на 5,00 см (р <0,05). 

Выводы. Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что пилатес является эф-
фективным средством улучшения функционального состояния мышц туловища и амплитуды позвоноч-
ника, что подтвердилось достоверно лучшими показателями функциональных тестов основной группы 
по сравнению с женщинами группы сравнения. 

Ключевые слова: функциональное состояние, пилатес, боль, позвоночник. 

UDC 796:615.825:616.721.6
Efficiency of Application of Pilates as a Mean of Physical Therapy 
in Women with Degenerative-Dystrophic Lesions of the Lumbar Spine
Odynets T., Kolomiichenko O.
Abstract. Degenerative-dystrophic lesions of the lumbar spine are characterized by a systemic multifacto-

rial course and significantly affect the quality of life. Spinal pain due to degenerative-dystrophic diseases very 
often affects middle-aged people, in particular women, leading to temporary or permanent disability. Degen-
erative-dystrophic diseases of the spine are accompanied by neurological manifestations, pain syndromes, 
prone to a protracted course and have repeated relapses. 

The purpose of the study was to determine the features of physical therapy to improve the functional state 
of the spine in middle-aged women with degenerative-dystrophic lesions of the lumbar spine. 

Materials and methods. The following research methods were used in the study: theoretical analysis 
of scientific and methodological literature, empirical (determination of the functional state of the muscles of 
the trunk), pedagogical experiment, methods of mathematical statistics. The study involved 28 women. The 
main group and the comparison group of 14 people each were formed by the method of random sampling, 
the average age of the subjects was 40.44 ± 1.25 and 41.60 ± 1.14 years old, respectively. The main group 
was studied according to the developed program of physical therapy with the use of Pilates, the comparison 
group – according to the program of therapeutic gymnastics (general developmental orientation) of the com-
munal non-profit enterprise “Zaporizhzhya Regional Clinical Hospital”. The study of the functional state of the 
muscles of the trunk was assessed according to the following tests: the time of holding the lateral support; 
keeping the support lying on the forearms; static body retention; holding the torso at an angle of 60˚; flexion 
and extension of the spine. 

Results and discussion. According to the results of the final rehabilitation examination, it was found that in 
the comparison group it was not possible to record a possible improvement in the functional state of the mus-
cles of the trunk and the amplitude of the spine. At the same time in the main group such changes occurred 
in all the studied parameters. In particular, the index of lateral support retention in the main group significantly 
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increased by 8.00 s (p <0.05), retention of the support lying on the forearms – by 10.00 s (p <0.05), static trunk 
retention - by 9.5 s (p <0.05), holding the trunk at an angle of 60˚ - by 10.00 s (p <0.05), flexion of the spine – 
by 3.00 cm (p <0.05), extension of the spine – by 5.00 cm (p <0.05). 

Conclusion. The results of the study indicate that Pilates is an effective means of improving the functional 
state of the muscles of the trunk and the amplitude of the spine, which was confirmed by significantly better 
indicators of functional tests in the main group compared with the women in the comparison group. 

Keywords: functional state, Pilates, pain, spine. 
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА СЕНСОМОТОРНИХ РЕАКЦІЙ 
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ СПОРТСМЕНІВ З РІЗНИМИ ТИПАМИ 

РЕГУЛЯЦІЇ СЕРЦЕВОГО РИТМУ
1Львівський державний університет фізичної культури імені Івана Боберського, Україна

2Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, Україна

Метою даного дослідження був порівняльний 
аналіз сенсомоторних реакцій у висококваліфіко-
ваних спортсменів з різними типами регуляції сер-
цевого ритму 

Матеріали та методи. Були обстежені 202 
висококваліфікованих спортсмена чоловічої статі у 
віці 22,6±2,8 років, які займаються ациклічними ви-
дами спорту, - одноборствами (карате, тхеквондо, 
кікбоксинг, бокс, вільна боротьба, греко-римська 
боротьба, дзюдо, самбо) та ігри (водне поло, фут-
бол). Стаж занять спортом складав 10,3±3,1 роки. 
Всі дослідження проводились у передзмагальному 
періоді у ранішні години. 

На підставі дослідження показників варіабель-
ності серцевого ритму у спортсменів визначався 
тип регуляції серцевого ритму. Згідно визначених 
типів даних були сформовані 4 групи. 1 групу (І 
тип) склали 42 спортсмени, 2 (ІІ тип) – 28 спортс-
менів, 3 (ІІІ тип) – 88 спортсменів, 4 (ІV тип) – 44 
спортсмени. Дослідження сенсомоторної функції 
проводилось з використанням приладу КВР-3.

Результати дослідження. Показано, що най-
більш збалансованими сенсомоторні реакції є у 
спортсменів з ІІІ типом регуляції серцевого ритму. 
Найбільш напруженими сенсомоторні реакції від-
значаються при ІІ типі регуляції серцевого ритму, 
що відображається у вираженій центральній аси-
метрії управління рухами з пришвидшенням ліво-
руч на тлі погіршення влучності рухів правою (за 
рахунок флексорів) та лівою (за рахунок екстен-
зорів) кінцівками, та переважання праворукості. 
Достатньо напруженими є сенсомоторні реакції 
при ІV типі регуляції серцевого ритму, що характе-
ризується уповільненням реакцій на синаптично-
му та периферичному рівнях. При І типі регуляції 
серцевого ритму порушення, які відзначаються на 
центральному рівні регуляції, стосуються асиме-
трії процесів короткотривалої рухової пам’яті, які в 
лівій півкулі істотно зменшуються.

Висновок. У роботі показано, що відмінності 
регуляторного забезпечення серцевого ритму у ви-
сококваліфікованих спортсменів супроводжуються 
характерними відмінностями сенсомоторної функ-
ції. Останнє може бути корисним для діагностики і 
подальшої корекції станів, пов’язаних з розвитком 
перенапруження та перетренованості.

Ключові слова: типи автономної регуляція, 
серцевий ритм, сенсомоторні реакції, спортсмени.

Зв’язок роботи з науковими програмами, 
планами, темами. Дослідження виконувалося від-
повідно до плану науково-дослідної роботи Львів-
ського державного університету фізичної культури 
«Застосування неінвазійних методів аналізу функ-
ціонального стану організму спортсменів» та «Тео-
ретико-методичні основи фізичної реабілітації не-
повносправних з порушенням діяльності опорно-
рухового апарату та дихальної системи». 

Вступ. Визначення сенсомоторної функції є 
одним з перспективних напрямків дослідження 
психофізіологічних особливостей організму. Діа-
гностика сенсомоторної функції застосовується 
для вивчення когнітивних процесів, оцінки функці-
онального стану ЦНС [1, 2], сенсорної чутливості, 
розвитку моторики, психофізіологічних і нейрофі-
зіологічних параметрів функціонування головного 
мозку [2-4]. Завдяки своїй простоті, інформатив-
ності, сенсомоторні тести все частіше використо-
вуються в діагностиці порушень психофізичного 
розвитку дітей, при захворюваннях і травмах ЦНС, 
а також у спортсменів [3, 5-7].

Добре відомими є методи визначення власти-
востей ЦНС. Всі вони засновані на активних впли-
вах на сферу умовно-рефлекторної діяльності або 
на зміну рівня мотивації, або на штучну зміну збуд-
ливості ЦНС при введенні медичних препаратів, 
або на зміну сили використовуваних подразників, 
черговості їх застосування, зміну їх просторово-ча-
сових характеристик, або на оцінці швидкості ре-
акції на гальмівні і збуджуючі сигнали [8].

Відтворення всіх перерахованих способів в 
практиці експрес-діагностики основних власти-
востей нервової системи людини або повністю 
виключено, або занадто трудоємне. Тому протя-
гом багатьох років ведуться пошуки досить про-
стих, але об’єктивних тестів визначення основних 
властивостей ЦНС - сили і функціональної рух-
ливості нервових процесів, балансу процесів збу-
дження-гальмування [2]. Особливо актуальним їх 
дослідження є в практиці спорту [7,9-13]. Раніше 
нами були кластеризовані зміни сенсомоторних 
реакцій у спортсменів різних видів спорту, які по-
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казали характерні відмінності з урахуванням осо-
бливостей спортивної діяльності [14]. В попередніх 
дослідженнях було також показано, що вплив ін-
тенсивного фізичного навантаження приводить до 
вірогідних змін декількох параметрів, пов’язаних 
з центральним і периферичним рівнем регуляції 
рухів [15]. Причому, найбільшу увагу було зверне-
но на асиметричні зміни показників перемикання 
центральних установок (ПЦУ), які характеризують 
центральні механізми організації рухової відповіді 
[16]. Ці зміни були характерними для осіб з різними 
варіантами формування перенапружень автоном-
ної нервової системи за впливу інтенсивних фі-
зичних навантажень та відображали стійке пере-
важання активності симпатичної та парасимпатич-
ної ланки регуляції серцевого ритму [16]. Останнє 
підтвердило дані багатьох авторів, які пов’язують 
характерні відмінності у активності префронталь-
ної кори лівої та правої півкуль з перебігом ерго-
тропних та трофотрофних процесів у організмі 
спортсменів [17-19]. Достатньо важливими з цих 
позицій є припущення зроблені з акцентом на інди-
відуальний рівень тренованості спортсменів, який 
пов’язують з формуванням характерної асиметрії 
управління рухами [11, 20]. При цьому аналіз ре-
зультатів дослідження латентних періодів простої 
рухової реакції на світловий та звуковий подраз-
ники вказує на їх більш істотне значення в оцінці 
нервово-м’язової ланки проведення імпульсу, яка 
страждає при розвитку втоми у відповідних ділян-
ках м’язової системи [20].

В попередньому аналізі нами були показані 
відмінності типів регуляції серцевого ритму за по-
казниками паттерну та варіабельності дихання, які 
доповнили відомі дані про особливості регулятор-
ного забезпечення діяльності серця з урахуванням 
двоконтурної моделі [21].

Метою даного дослідження був порівняль-
ний аналіз сенсомоторних реакцій у висококвалі-
фікованих спортсменів з різними типами регуляції 
серцевого ритму.

Об’єкт та методи дослідження. Були обсте-
жені 202 висококваліфікованих спортсмена чо-
ловічої статі у віці 22,6±2,8 років, які займаються 
ациклічними видами спорту, - одноборствами (ка-
рате, тхеквондо, кікбоксинг, бокс, вільна боротьба, 
греко-римська боротьба, дзюдо, самбо) та ігри 
(водне поло, футбол). Стаж занять спортом скла-
дав 10,3±3,1 роки. З урахуванням рівня спортив-
ної майстерності спортсмени розподілились на-
ступним чином: 109 – кандидати в майстри спорту, 
70 – майстри спорту, 18 – майстри спорту міжна-
родного класу, 5 – заслужені майстри спорту. Всі 
дослідження проводились у передзмагальному пе-
ріоді у ранішні години на навчально-тренувальних 
базах команд майстрів з водного поло «Динамо» 

та футболу «Карпати» (м. Львів), а також під час 
передзмагальних зборів збірних команд Одеської, 
Львівської областей та України впродовж 2010-
2018 років.

Проведення дослідження не суперечить нор-
мам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників.

Для визначення типу регуляції серцевого рит-
му проводилось дослідження з використанням 
приладу спіроартеріокардіоритмограф (САКР) 
[21], який у одночасному режимі реєстрації дозво-
ляє вимірювати показники діяльності серця, судин 
та дихання. Програмне забезпечення приладу до-
зволяє розрахувати низку показників діяльності 
серцево-судинної та дихальної системи. Одним із 
варіантів аналізу є визначення параметрів варіа-
бельності серцевого ритму (ВСР). Дослідження 
САКР проводилось перед дослідженням сенсомо-
торної функції. 

Для визначення типу регуляції серцевого рит-
му був використаний спосіб, запропонований Н.І. 
Шлик [22], який передбачає класифікацію показни-
ків ВСР з урахуванням їх потрапляння у визначені 
межі. До показників ВСР, які відображають двокон-
турну модель регуляції серцевого ритму та вико-
ристовуються для діагностики, включені: показник 
загальної потужності ВСР – ТР (total power), мс2, 
показник впливів у понаднизькочастотному діа-
пазоні – VLF (very low frequency), мс2, та показник 
стрес-індексу – SI (у.о.), які відображають різні лан-
ки регуляторних впливів на серцевий ритм. 

Принципи класифікації згаданих показників 
ВСР представлені у табл. 1.

Таблиця 1 – Критерії визначення типів регуляції сер-
цевого ритму за Н.І. Шлик

Тип регуляції Тип
Критерії

SI (ум. од.) VLF (мс2)
Переважання 
центральної  
регуляції

І >100 >240

ІІ >100 <240

Переважання 
автономної  
регуляції

ІІІ 25 - 100 >240

IV <25 VLF>500, 
TP>8000-10000

Згідно отриманих даних, результати дослі-
дження ВСР класифікуються на варіанти з пере-
важанням автономної та центральної регуляції 
серцевого ритму, які поділяються на 4 типи, кож-
ний з який відображає певний стан регуляторних 
процесів: І тип – засвідчує їх помірне напруження, 
ІІ тип – засвідчує зниження функціонального стану 
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регуляторних систем, розвиток втоми, ІІІ тип – за-
свідчує оптимальний стан регуляції, ІV тип – за-
свідчує перенапруження автономної регуляції, або 
стан високої тренованості.

Для вивчення сенсомоторних реакцій спортс-
менів використовувався прилад КВР-3 (або 
«комп’ютерний вимірювач рухів»; виробник – ТОВ 
«ІНТОКС», м. Санкт-Петербург). Прилад зареє-
стрований МОЗ РФ (№ 29/03041202/5085-03 від 
10 квітня 2003 р.), За допомогою КВР-3 (рисунок) 
за результатами виконання трьох простих рухо-
вих тестів, які виконуються правою та лівою рукою 
[23], визначались 25 цифрових параметрів рухів: 
тривалість циклу руху (ТЦР, с) перемикання цен-
тральних установок (ПЦУ, с), час реалізації флексії 
і екстензії (ЧРФ і ЧРЕ, с), короткотермінова рухова 
пам’ять (КРП, с), час реакції на звуковий подразник 
(ЧРЗ, с), час реакції на світловий подразник (ЧРС, 
с), помилка корекції флексорів і екстензорів (ПКФ 
и ПКЕ), плавність рухів (ПР, %), баланс екстензорів 
і флексорів при візуальному контролі і без нього 
(БЕФвіз і БЕФ). З урахуванням даних тестування 
розраховується також коефіцієнт моторної асиме-
трії (Ас,%). Ас більший 10% свідчить про право-
рукість, а менше -10% - про ліворукість, проміжні 
значення оцінюються як дворукість (амбідекстри) 
[5]. Перевищення Ас більше 30% та його зменшен-
ня нижче -30% засвідчує виражене переважання 
(латералізація) моторної функції лівої півкулі (ви-

ражена праворукість) та виражене переважання 
моторної функції правої півкулі (виражена лівору-
кість), відповідно.

Рисунок. Загальний вигляд приладу КВР-3

Порівняльний статистичний аналіз проводив-
ся з використанням непараметричного критерію 
Манн-Уїтні.

Результати дослідження та їх обговорення. 
За даними обстеження означеної групи спортсме-
нів з використанням САКР були сформовані 4 гру-
пи, які характеризували різні типи регуляції серце-
вого ритму. У табл. 2 представлені пересічні дані 
показників ВСР, які чітко характеризували потра-
пляння спортсменів до тієї чи іншої групи. 

У табл. 3 представлені пересічні дані осно-
вних антропометричних та функціональних по-
казників досліджуваних груп спортсменів. Харак-

Таблиця 2 – Пересічні значення показників ВСР, які були покладені в основу диференціації спортсменів за 
типами регуляції серцево-судинної системи, М (Q1;Q3)

І тип, n=42 ІІ тип, n=28 ІІІ тип, n=88 ІV тип, n=44
TP, мс2 2490 (1632; 3844) 1475 (1163; 2314) 5686 (4186; 12679) 18540 (12645; 26392)

VLF, мс2 610 (331; 1406) 161 (144; 188) 770 (471; 1600) 1490 (992; 2061)
СІ, у.о. 143,4 (122,9; 214,5) 222,1 (150,8; 282,8) 57,7 (38,5; 70,3) 17,4 (13,3; 19,9)

Таблиця 3 – Морфофункціональні параметри спортсменів, порівнюваних груп, М (Q1;Q3)
І тип, n=42 ІІ тип, n=28 ІІІ тип, n=88 ІV тип, n=44

Маса тіла, кг 75,0 (62,0; 84,0) 75,0 (70,0; 87,0) 73,0 (64,0; 79,5) 70,7 (58,5; 82,5)
Довжина тіла, см 181,0 (169,0; 188,0) 181,0 (172,0; 190,0) 175,0 (170,0; 186,0) 175,0 (170,0; 185,0)
ІМТ, кг/м2 23,1 (21,1; 25,2) 22,2 (21,4; 26,7) 22,5 (20,9; 24,7) 20,9 (20,0; 26,2)
ОГК (спокій), см 97,0 (88,0; 101,0) 97,0 (91,5; 101,5) 96,0 (91,0; 100,0) 91,0 (87,5; 97,0)
Екскурсія, см 7,0 (5,0; 9,0) 7,0 (5,0; 8,5) 7,0 (6,0; 8,0) 8,0 (6,0; 8,0)
Обвід черева, см 78,0 (73,0; 87,0) 78,5 (73,5; 88,5) 78,0 (75,0; 84,0) 75,0 (73,0; 87,0)
Обвід стегна, см 54,0 (49,0; 57,0) 53,0 (48,5; 58,0) 52,0 (49,0; 56,0) 50,0 (46,0; 57,0)
СІ, кг 67,1 (55,3; 71,1) 68,0 (62,1; 71,4) 64,1 (57,7; 70,0) 64,4 (59,9; 68,2)
ЖЄЛ, мл 5000 (4100; 6000) 4800 (4500; 5800) 4800 (4500; 5300) 4650 (4200; 5600)
ЖІ, мл/кг 67,3 (62,9; 73,7) 64,3 (58,8; 72,5) 68,2 (63,8; 72,2) 70,0 (66,7; 74,7)
АТС, мм рт.ст. 120,0 (110,0; 130,0) 120,0 (116,0; 130,0) 110,0 (100,0; 120,0) 110,0 (110,0; 120,0)
АТД, мм рт.ст. 70,0 (70,0; 80,0) 70,0 (70,0; 80,0) 62,0 (60,0; 80,0) 70,0 (70,0; 80,0)
Індекс Кердо -0,08 (-0,19; 0,06) -0,11 (-0,22; 0,01) -0,23 (-0,33; -0,07) -0,34 (-0,57; -0,18)
Подвійний добуток 82,4 (69,6; 94,8) 79,4 (77,4; 94,1) 72,0 (62,4; 79,4) 61,5 (56,5; 71,0)
АП Баєвського 2,26 (1,88; 2,40) 2,21 (2,06; 2,27) 2,01 (1,82; 2,19) 1,89 (1,72; 2,02)
РФС за Пироговою 0,672 (0,552; 0,776) 0,688 (0,626; 0,703) 0,746 (0,683; 0,826) 0,813 (0,746; 0,895)
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теризуючи спортсменів з різними типами регуляції 
слід звернути увагу на морфометричні та рутинні 
інтегральні показники, які значуще відрізніться від 
усіх при ІV типі. Вони засвідчують вірогідно мен-
ший ІМТ, ОГК та більший ЖІ, у порівнянні з іншими 
спортсменами. Аналогічну відмінність демонстру-
ють інтегральні параметри вегетативного тонусу 
(індекс Кердо), економізації серцево-судинної сис-
теми (подвійний добуток) та фізичної працездат-
ності (за РФС Пирогової). Певний рівень диферен-
ціації від спортсменів з І та ІІ типом за згаданими 
інтегральними параметрами мають спортсмени з 
ІІІ (оптимальним) типом регуляції. Проте, за мор-
фометричними параметрами вони значуще не від-
різняються. В той же час, спортсмени з І та ІІ типом 
регуляції за морфометричними та рутинними інте-
гральними показниками взагалі аналогічні.

У табл. 4 представлені значущі відмінності по-
казників сенсомоторної функції спортсменів з різ-
ними типами регуляції серцево-судинної системи, 
які засвідчують уповільнення проведення імпуль-
сів на синаптичному рівні (ТЦР) та вираженої тен-
денції до нього на центральному рівні (ПЦУ) при 
ІV типі. Заслуговує на увагу асиметрія ПЦУ при ІІ 
типі, яка проявляється істотним пришвидшенням 
реалізації дії на центральному рівні при виконанні 
тесту правою рукою та характеризує збільшення 
швидкості перемикання у лівій частині префрон-
тальної кори. За цим показником спортсмени з ІІ 
типом диференціюються від усіх спортсменів з ін-
шими типами. 

Ще одним з показників, який характеризує 
центральний рівень організації рухів є КРП. Його 
значущі відмінності при виконанні тестів правою та 
лівою рукою у спортсменів з І типом засвідчують 

асиметричність створення рухового образу у рухо-
вій корі. Певна, проте, незначуща асиметрія корот-
котермінової пам’яті відзначається у спортсменів 
з ІІ типом. При цьому при автономізації регуляції 
серцево-судинної системи (ІV тип) ці показники у 
стані спокою засвідчують збалансованість органі-
зації рухів на центральному рівні. Порушення на 
цьому рівні можуть вказувати при переважанні 
парасимпатичних впливів на формування пато-
логічних змін регуляції [24]. Периферичний рівень 
(нервово-м’язовий) організації рухів засвідчують 
показники, які характеризують латентний період 
відповіді на дію простого світлового або звукового 
подразника – ЧРС та ЧРЗ. Значуще більшим, ніж 
при інших типах, латентний період реакції на світ-
ловий подразник є у спортсменів з ІV типом регу-
ляції, як лівою, так і правою рукою. Інші типи регу-
ляції чітко не асоціюються з пришвидшенням, або 
уповільненням простої рухової реакції. Реакція на 
звуковий подразник взагалі не асоціюється з типа-
ми регуляції серцево-судинної системи. 

Показниками, які характеризують влучність та 
пов’язані з центральною та синаптичною ланками 
передачі імпульсу є показники помилки корекції 
флексорів та екстензорів (ПКФ та ПКЕ). Серед цих 
показників привертає увагу той факт, що у спортс-
менів з ІІ типом відзначається найбільше уповіль-
нення корекції та відповідно погіршення влучності 
при виконанні рухів із задіянням флексорів правої 
кінцівки та екстензорів лівої. Останнє може свідчи-
ти про напруження міжпівкульної взаємодії на рівні 
підкоркових ядер або реципрокного перезбуджен-
ня та гальмування у лівій та правій частках рухо-
вої кори. Значущим є те, що при жодному іншому 
типі регуляції таких змін сенсомоторної функції не  

Таблиця 4 – Порівняльна характеристика параметрів сенсомоторної функції спортсменів з різними типами 
регуляції серцевого ритму, що мають значущі відмінності, М (Q1;Q3) 

І тип
n=42

ІІ тип,
n=28

ІІІ тип
n=88

ІV тип
n=44

ТЦРл, с 0,45 (0,35; 0,47) 0,39 (0,35; 0,53) 0,40 (0,34; 0,52) 0,48 (0,37; 0,57)
ТЦРп, с 0,42 (0,36; 0,45) 0,38 (0,34; 0,50) 0,38 (0,33; 0,50) 0,47 (0,37; 0,55)
ПЦУл, с 1,54 (1,07; 2,47) 1,57 (1,25; 2,24) 1,45 (1,06; 2,30) 1,90 (1,38; 2,39)
ПЦУп, с 2,01 (1,07; 4,81) 1,02 (0,87; 1,44) 1,79 (1,05; 4,21) 1,68 (1,51; 2,37)
КРПл, с 2,42 (0,82; 4,84) 0,69 (0,28; 3,03) 1,90 (0,41; 6,93) 1,43 (0,22; 9,24)
КРПп, с 0,94 (0,22; 1,38) 1,93 (0,20; 3,57) 1,85 (0,63; 6,63) 1,71 (0,44; 9,19)
ЧРСл, с 0,15 (0,13; 0,17) 0,15 (0,14; 0,18) 0,15 (0,13; 0,17) 0,16 (0,15; 0,17)
ЧРСп, с 0,15 (0,14; 0,17) 0,17 (0,14; 0,18) 0,15 (0,14; 0,17) 0,17 (0,15; 0,19)
ЧРЗл, с 0,14 (0,13; 0,17) 0,14 (0,13; 0,16) 0,15 (0,13; 0,18) 0,15 (0,14; 0,18)
ЧРЗп, с 0,15 (0,14; 0,17) 0,15 (0,13; 0,17) 0,15 (0,13; 0,18) 0,15 (0,13; 0,16)
ПКФл, с 2,87 (2,39; 3,88) 3,32 (2,66; 4,74) 3,30 (2,51; 4,84) 3,12 (2,30; 3,96)
ПКФп, с 2,88 (2,04; 5,02) 3,57 (3,43; 4,04) 3,45 (2,31; 4,41) 3,31 (2,08; 3,94)
ПКЕл, с 3,02 (2,13; 3,88) 4,49 (3,48; 6,32) 3,61 (2,27; 5,04) 3,03 (2,56; 4,51)
ПКЕп, с 2,60 (2,17; 2,90) 2,86 (2,15; 3,12) 3,50 (2,36; 4,37) 2,23 (1,83; 3,22)
Ас,% 7,1 (-1,7; 13,8) 14,3 (6,3; 19,8) 1,1 (-10,5; 17,7) 10,7 (-6,4; 22,3)
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відзначається. Хоча при І та ІV типах відзначаєть-
ся значуща асиметрія помилки корекції, яка засвід-
чує погіршення влучності при задіянні екстензорів 
лівої кінцівки. Показовим є те, що при ІІІ типі ре-
гуляції серцево-судинної системи відзначаються 
найбільш збалансовані параметри даного показ-
ника, які свідчать про відсутність асиметрії рухів 
при тестуванні влучності. 

Характеризуючи показник асиметрії рухів (Ас, 
%) можна стверджувати, що при ІІ типі відзнача-
ється істотне переважання праворукості, яка на 
рівні схильності відзначається й у спортсменів 
з І та ІV типами. В той же час у спортсменів з ІІІ 
(оптимальним) типом показник асиметрії засвідчує 
схильність до амбідекстрії. 

Аналізуючи отримані у висококваліфікованих 
спортсменів результати дослідження сенсомо-
торної функції, необхідно зазначити, що її стан у 
багатьох випадках пов’язаний із особливостями 
спортивної діяльності, яка передбачає активне за-
діяння механізмів керування рухами. Звичайно, в 
першу чергу, доцільним є врахування найбільш 
функціонально напружених ділянок нервово-
м’язового апарату, які визначають успішність спор-
тивної діяльності. Це підтверджується даними, які 
були отримані у спортсменів різних видів спорту 
[13]. В той же час загально-біологічні механізми 
перебігу адаптаційно-компенсаторних реакцій, які 
відбуваються в організмі спортсменів у навчаль-
но-тренувальному процесі, також мають істотний 
вплив на реалізацію сенсомоторних реакцій. У на-
шому випадку, відмінності цих реакції пов’язані з 
активністю гілок вегетативної нервової системи, 
яка приймає безпосередню участь у забезпеченні 
нейро-гуморальних механізмів адаптаційно-ком-
пенсаторних реакцій в організмі висококваліфіко-
ваних спортсменів.

У табл. 5 представлені значущі відмінності 
окремих показників сенсомоторної функції при різ-
них типах регуляції серцевого ритму. Типи регуля-
ції серцевого ритму згідно двоконтурної моделі ви-
значаються переважанням активності гілок вегета-
тивної регуляції, а також їх вираженості. Найбільш 
оптимальним є ІІІ тип, який характеризується по-
мірним переважанням активності парасимпатич-
ної гілки ВНС. З огляду на це цілком очікуваним є 
достатня збалансованість всіх визначених показ-
ників сенсомоторної функції при виконанні тестів 
правою та лівою рукою. Певну невірогідну тенден-
цію до відмінностей можна побачити тільки за по-
казниками центрального рівня регуляції, а саме 
ПЦУ, який засвідчує певне збільшення часу пере-
микання в лівій півкулі головного мозку. 

При І типі регуляції серцевого ритму відзна-
чається централізація регуляторних впливів, яка 
засвідчує помірне переважання активності симпа-

тичної ланки ВНС. Як правило такий варіант регу-
ляторних змін спостерігається під час інтенсивних 
тренувальних навантажень та характеризує адек-
ватну реакцію організму, пов’язану з активізацією 
симпатоадреналових ерготропних механізмів об-
міну. З огляду на це зміни на центральному рівні 
регуляції сенсомоторної функції (за показником 
ПЦУ) нагадують такі ж при ІІІ типі. Проте, відзна-
чається істотна відмінність, яка характеризується 
асиметрією процесів короткотермінової рухової 
пам’яті (КРП). При цьому в лівій півкулі ці процеси 
є істотно коротшими, ніж при ІІІ типі, а в правій – 
істотно тривалішими. За іншими параметрами І та 
ІІІ тип регуляції серцевого ритму не відрізняються. 
Тобто, можна припустити, що помірна активізація 
симпатичної гілки ВНС у порівнянні з помірною 
активізацією парасимпатичної гілки ВНС характе-
ризується більш вираженою асиметрією вмикання 
просторово-перцептивних ділянок головного мозку, 
відповідальних за формування рухових навичок. 

При ІІ типі регуляції серцевого ритму відзна-
чається істотне переважання центральних регуля-
торних впливів, яке свідчить про надмірну активі-
зацію симпато-адреналових механізмів регуляції, 
що приводять до розвитку втоми та виснаження 

Таблиця 5 – Значущі відмінності параметрів сенсо-
моторної функції спортсменів з різними типами регу-
ляції серцевого ритму, (р<0,05)

Тип  
порівняння

Порівнюваний тип
І тип ІІ тип ІІІ тип ІV тип

І тип -

>ПЦУп, 
>КРПл, 
<КРПп, 
<ЧРСл, 
<ПКФп, 
<ПКЕл, 

<Ас

<КРПп, 
<ПКЕп

<ТЦРл, 
<ТЦРп, 
<КРПп, 
<ЧРСл, 
<ЧРСп, 
<ЧРЗл

ІІ тип

<ПЦУп, 
<КРПл, 
>КРПп, 
>ЧРСл, 
>ПКФп, 
>ПКЕл, 

>Ас 

-

<ПЦУп, 
>ЧРСл, 
<ПКЕп, 

>Ас

<ТЦРл, 
<ТЦРп, 
<ПЦУп, 
<ЧРСл, 
<ЧРЗл, 
>ПКФп, 
>ПКЕл

ІІІ тип >КРПп, 
>ПКЕп

>ПЦУп, 
<ЧРСл, 
>ПКЕп, 

<Ас 

-

<ТЦРл, 
<ТЦРп, 
<ЧРСл, 
<ЧРСп, 
>ПКЕп

ІV тип

>ТЦРл, 
>ТЦРп, 
>КРПп, 
>ЧРСл, 
>ЧРСп, 
>ЧРЗл 

>ТЦРл, 
>ТЦРп, 
>ПЦУп, 
>ЧРСл, 
>ЧРЗл, 
<ПКФп, 
<ПКЕл

>ТЦРл, 
>ТЦРп, 
>ЧРСл, 
>ЧРСп, 
<ПКЕп

-
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нейромедіаторів. Насамперед, заслуговує на ува-
гу істотне пришвидшення ПЦУ у лівій півкулі, яке 
можна пояснити виснаженням гальмівних медіато-
рів у префронтальній корі. При цьому, значуще по-
гіршується влучність рухів (за показниками ПКФп 
та ПКЕл), що вказує на реципрокне погіршення 
регуляції згиначів та розгиначів правої та лівої кін-
цівки, відповідно. Вагомою є також латералізація 
рухів, яка є істотно зміщеною у бік переважання 
праворукості (Ас,%). 

ІV тип регуляції серцевого ритму пов’язаний з 
високою активністю автономного (парасимпатич-
ного) контуру регуляції. Зазвичай його пов’язують з 
станом високої функціональної готовності організ-
му та тренованості. Проте, переважання автоном-
них впливів може свідчити також про формування 
перенапруження за парасимпатичним типом. З 
огляду на параметри сенсомоторної функції за-
слуговує на увагу значуще двобічне уповільнення 
тривалості циклу рухів (ТЦР), яке характеризує си-
наптичний рівень проведення нервового імпульсу. 
Можливо за рахунок надмірної активності гальмів-
них нейромедіаторів в провідних шляхах. З іншого 
боку відзначається двобічне зниження швидкості 
передавання імпульсу й у периферичних відділах 
(за показниками ЧРС), відповідальних за нервово-
м’язовий сегмент рефлекторної дуги. Характер-
ною також є схильність даних спортсменів до пра-
ворукості.

В цілому за даними дослідження сенсомотор-
них реакцій висококваліфікованих спортсменів з 
різними типами регуляції серцевого ритму вста-
новлено:

1. Найбільш збалансованими сенсомоторні 
реакції є у спортсменів з ІІІ типом регуляції 
серцевого ритму.

2. Найбільш напруженими сенсомоторні ре-
акції відзначаються при ІІ типі регуляції 
серцевого ритму, що відображається у ви-
раженій центральній асиметрії управлін-
ня рухами з пришвидшенням ліворуч на 
тлі погіршення влучності рухів правою (за 
рахунок флексорів) та лівою (за рахунок 
екстензорів) кінцівками, та переважання 
праворукості.

3. Достатньо напруженими є сенсомоторні 
реакції при ІV типі регуляції серцевого рит-
му, що характеризується уповільненням 
реакцій на синаптичному та периферично-
му рівнях. 

4. При І типі регуляції серцевого ритму по-
рушення на центральному рівні регуляції 
стосуються асиметрії процесів короткотри-
валої рухової пам’яті, які в лівій півкулі іс-
тотно зменшуються.

Висновок. У роботі показано, що відмінності 
регуляторного забезпечення серцевого ритму у ви-
сококваліфікованих спортсменів супроводжуються 
характерними відмінностями сенсомоторної функ-
ції. Останнє може бути корисним для діагностики і 
подальшої корекції станів, пов’язаних з розвитком 
перенапруження та перетренованості. 

Перспективи подальших досліджень 
пов’язані з пошуком динамічних змін показників 
сенсомоторних реакцій при формуванні станів пе-
ренапруження та перетренованості у спортсменів.
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УДК 61:796.015.6
сРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИсТИКА сЕНсОМОТОРНЫХ РЕАКЦИЙ
ВЫсОКОКВАЛИФИЦИРОВАННЫХ сПОРТсМЕНОВ 
с РАЗЛИЧНЫМИ ТИПАМИ РЕГУЛЯЦИИ сЕРДЕЧНОГО РИТМА
Романчук А. П., Гузий О. В., Маглёваный А. В.
Резюме. Целью данного исследования был сравнительный анализ сенсомоторных реакций у высо-

коквалифицированных спортсменов с различными типами регуляции сердечного ритма
Материалы и методы. Были обследованы 202 высококвалифицированных спортсмена мужского 

пола в возрасте 22,6±2,8 лет, занимающихся ациклическими видами спорта, - единоборства (каратэ, 
тхэквондо, кикбоксинг, бокс, вольная борьба, греко-римская борьба, дзюдо, самбо) и игры (водное поло, 
футбол). Стаж занятий спортом составлял 10,3±3,1 года. Все исследования проводились в предсорев-
новательном периоде в утренние часы.

По данным исследования показателей вариабельности сердечного ритма у спортсменов опреде-
лялся тип регуляции сердечного ритма. Согласно определенных типов были сформированы 4 группы. 
1 группу (I тип) составили 42 спортсмена, 2 (II тип) - 28 спортсменов, 3 (III тип) - 88 спортсменов, 4 
(IV тип) – 44 спортсмена. Исследование сенсомоторной функции проводилось с использованием при-
бора КИД-3.
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Результаты исследования. Показано, что наиболее сбалансированными сенсомоторные реакции 
являются у спортсменов с III типом регуляции сердечного ритма. Наиболее напряженными сенсомо-
торные реакции отмечаются при II типе регуляции сердечного ритма, что отображается в выраженной 
центральной асимметрии управления движениями с ускорением слева на фоне ухудшения точности 
движений правой (за счет флексоров) и левой (за счет экстензоров) конечностями, и преобладания 
праворукости. Достаточно напряженными являются сенсомоторные реакции при IV типе регуляции сер-
дечного ритма, характеризующиеся замедлением реакций на синаптическом и периферическом уров-
нях. При I типе регуляции сердечного ритма нарушения, которые отмечаются на центральном уровне 
регуляции, касаются асимметрии процессов кратковременной двигательной памяти, существенно сни-
жающиеся за счет процессов в левом полушарии.

Вывод. В работе показано, что различия регуляторного обеспечения сердечного ритма у высокок-
валифицированных спортсменов сопровождаются характерными отличиями сенсомоторной функции. 
Последнее может быть полезным для диагностики и последующей коррекции состояний, связанных с 
развитием перенапряжения и перетренированности.

Ключевые слова: типы автономной регуляция, сердечный ритм, сенсомоторные реакции, спор-
тсмены.

UDC 61:796.015.6
Comparative Characteristics of Sensorimotor Reactions 
of Highly Qualified Athletes with Different Types of Heart Rate Regulation
Romanchuk A. P., Guzii O. V., Maglyovanyi A. V.
Abstract. The purpose of the study was a comparative analysis of sensorimotor reactions in highly trained 

athletes with different types of heart rate regulation.
Materials and methods. 202 highly trained male athletes aged 22.6±2.8 years, who are engaged in acyclic 

sports – martial arts (karate, taekwondo, kickboxing, boxing, freestyle wrestling, Greco-Roman wrestling, judo, 
sambo) and games (water polo, soccer) were examined. The experience in sports was 10.3±3.1 years. All 
studies were conducted in the pre-competition period in the morning.

Based on the study of heart rate variability in athletes, the type of heart rate regulation was determined. 
The basis for determining the types of regulation is the classification of heart rate variability indicators, taking 
into account their inclusion in certain limits. Heart rate variability indicators that reflect the dual-circuit model of 
heart rate regulation and are used for diagnosis include: total heart rate variability – total power (ms2), very low 
frequency (ms2), and stress-index (e.u.), which reflect the various chains of regulatory effects on heart rate.

According to certain data types, 4 groups were formed. 1 group (type I) consisted of 42 athletes, 2 (type 
II) – 28 athletes, 3 (type III) – 88 athletes, 4 (type IV) – 44 athletes. The study of sensorimotor function was 
performed using the device KMM-3.

Results and discussion. It is shown that the most balanced sensorimotor reactions are in athletes with type 
III regulation of heart rate. The most strain sensorimotor reactions are observed in type II regulation of heart 
rate, which is reflected in the pronounced central asymmetry of movement control with acceleration to the left 
against the background of deteriorating accuracy of right (due to flexors) and left (due to extensors) limbs, and 
the right-hand predominance. Sensorimotor reactions are quite strain in type IV of heart rate regulation, which 
is characterized by slow reactions at the synaptic and peripheral levels. In type I of heart rate regulation, the 
disorders observed at the central level of regulation relate to the asymmetry of short-term motor memory pro-
cesses, which are significantly reduced in the left hemisphere.

Conclusion. The study shows that the differences in the regulatory support of heart rate in highly qualified 
athletes are accompanied by characteristic differences in sensorimotor function. The latter can be useful for 
the diagnosis and further correction of conditions associated with the development of overexertion and over-
training.

Keywords: types of autonomous regulation, heart rate, sensorimotor reactions, athletes.
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Influence of Frequency and Time Implications  
on Efficacy of Primary School Active Break Programs

Abdel Hamid Ibn Badis University Mostaganem Institute of Physical Education and Sports, 
Mostaganem, Algeria

Classroom-based physical activity breaks are 
suggested to positively impact children’s attention 
during their school day. Frequency and time implica-
tions are important as decisive factors in structuring 
primary school active break programs. 

The purpose of the study was to research the in-
fluence of frequency and time implications on efficacy 
of primary school active break programs.

Materials and methods. This academic sur-
vey was admitted as the first Algerian pilot research 
among primary schools. Its appointment aims are to 
test the effect of frequency and time implications as 
decisive factors in structuring primary school active 
break programs.

4 teachers and 5-grade class levels took part 
in the study. A total of 180 children (100 girls and 80 
boys), 45 in each class were involved in the study. The 
average age of the participants was 10.4±0.61 years 
old. All participants provided their written consent to 
attend the study. The ethics committee of Physical 
Education Institute, University of Abdel Hamid Ibn Ba-
dis Mostaganem had also given its approval.

All children were divided in four groups. Group 
1 (20 boys and 25 girls) had 2 minutes of exercise 
every 20 minutes of siting. Group 2 (19 boys and 
26 girls) had 6 minutes of exercise for every 1-hour of 
sitting. Group 3 (19 boys and 26 girls) had 9-minute 
traditional Active Breaks Classroom-Based Physical 
Activity program integrated within regular day school 
break periods. Group 4 was a control one with no Ac-
tive Breaks Classroom-Based Physical Activity pro-
gram. All teachers, who voluntarily accepted to be 
engaged in this experience, were asked to apply the 
video-based physical activity appropriate for their stu-
dents according to the model and content (time-fre-
quency) and they encouraged their students to rep-
licate their daily base-physical-activity as proposed. 

Push, pull, squat, standing chair single-leg bal-
ance, flexibility, self-myofascial release and static 
stretching were used as a complimentary physical 
activity program.

Results and discussion. This study focuses on 
three frequencies and time implications of proposed 
Active Break Physical Classroom Routine. The test 
confirmed the benefits of active breaks program in 
groups. The higher scores than in the control group 
were recorded in the post-tests. This study explains it 
by the complementary time practised by experimental 
groups according to Active Breaks Classroom-Based 
Physical Activity program. Clear significant inverse 
correlations were established between the ac-
tive-standing time involved and classroom inactive 
time chair sitting.

Conclusion. The results of the study confirmed 
that it is more useful to use the short break program 
no longer than 5 minutes, frequently repeated with 
2 minutes, after every 20 minutes of prolonged static 
setting. It has to be used as the prominent strategy for 
structuring the feasible and potential efficacy of pri-
mary school Active Break Program. This model is able 
to decrease sedentary time and increase daily energy 
expenditure.

Keywords: primary schools, children, physical 
activity, exercise time and frequency, active break 
program.

Introduction. Research approves Active Breaks 
Classroom-Based Physical Activity programs (ABC-
PA) as a time-efficient, feasible and appealing ap-
proach. However, some minor modifications in terms 
of the required frequency and intensity of Active 
Breaks Classroom-Based Physical Activity programs 
are requested to improve fidelity [1].

In this study the time interventions were advocat-
ed. In some studies it was subjected to integrate at 
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least two 20-min moderate-intensity active breaks a 
day or 10 to 20-min active breaks as effective time 
implication, not 5-min active breaks [2, 3]. Dining 
during other lessons longer than 5 min, claimed by 
their teachers to be not feasible within a crowded cur-
riculum [4, 5]. 

Further research will claim to develop more feasi-
ble active breaks programs [6, 7]. 

Aims in the present investigation were three 
proposed Active Breaks Classroom-Based Physical 
Activity programs (ABC-PA). There was a challenge 
toward four-week. Push, pull, squat, standing chair 
single-leg balance, flexibility, self-myofascial release 
and static stretching were used as a complimentary 
PA program (Cooper Institute for Aerobics Research, 
2017) [8]. It is recommended by the National Acade-
my of Sports Medicine as easy workouts that involve 
only 2-4 sets or higher repetition schemes (12–20 
repetitions) [9]. It was implicated in this study under 
the above ABC-PA models.

Group 1 applied the Model (ABC-PA-20-min) of 
5 min, practising after every 20 min of static sitting 
and group 2 applied the Model of 6 min ABC-PA (1h), 
using it after every one-hour studying, group 3 applied 
additional to Model 10 min ABC-PA implicated via reg-
ular classroom breaks. Figure 1 shows a program and 
Table 2 shows ABC-PA models and time-frequency 
repetitions protocol, which are practised in the pres-
ent study.

To judge their effectiveness, their results were 
compared with a control group with no ABC-PA. Fit-
ness-Gram battery was used as a comprehensive as-
sessment of school health policies and public health 
applications (Cooper Institute for Aerobics Research, 
2017). It was elaborated by the Cooper Institute and 
includes five components of health-related fitness: 
aerobic endurance, muscu-
lar strength and muscular 
endurance, flexibility, and 
body composition. They 
were calculated based on 
health-fitness standards de-
signed according to the age 
and gender, designed to pro-
mote physical activity with 
the vision of improving the 
efficiency and effectiveness 
of school-based physical ed-
ucation [10].

The most comprehen-
sive test battery practises 
are used in this study as in 
many educational systems 
of different countries to pre-
vent the non-communicable 
diseases arising from an  

unhealthy lifestyle [11]. They are applied in the pres-
ent to determine the effect of frequency and time 
implications on ABC-PA efficiency, such as sufficient 
bodily activity with more adequate energy expenditure 
and adjustments of sitting time in the classroom [12].

The purpose of the study was to research the 
influence of frequency and time implications on effica-
cy of primary school active break programs.

Materials and methods of research. This ac-
ademic survey was admitted as the first Algerian pi-
lot research among primary schools. Its appointment 
aims are to test the effect of frequency and time im-
plications as decisive factors in structuring primary 
school active break programs (ABC-PA).

Hypothesis in this study is based on 3 proposals 
of ABC-PA, one is short, 5 min and two – longer than 
5 min. These programs were applied in this study by 
three groups during four weeks using video-based 
physical activity for the academic years (2017-2018). 
Figure 1 shows the program and Table 2 presents 
ABC-PA models and time-frequency repetitions pro-
tocol practises in the present study.

All teachers, who voluntarily accepted to be en-
gaged in this experience, were asked to apply the 
video-based physical activity appropriate for their stu-
dents according to the model and content (time-fre-
quency) and they encouraged their students to rep-
licate their daily base-physical-activity as proposed.

Participants. The samples included 4 teach-
ers and 5-grade class levels. A total of 180 children 
(100 girls and 80 boys), 45 in each class were in-
volved in the study. All participants provided their 
written consent to attend the study. Their character-
istics before experimentation beginning, are shown 
in Table 1. The ethics committee of Physical Edu-
cation Institute, University of Abdel Hamid Ibn Badis  

Table 1 – Present characteristics of samples in the pre-test

Variables Total 
n = 180

Group 1 
n = 45

Group 2
n =45

Group 3
n=45

Group 4
n=45

Age (years) 10.4±0.61 10.1 ±0.92 10.5 ±0.48 10.61 ±0.46 10.22 ±0.80
F at p≤ 0.05 F= 78.55, p=0.21
B.H (cm) 143±5.22 144.2 ±4.79 143.5 ±4.56 144±3.55 143.83 ±2.99
F at p≤ 0.05 F=120.58, p=0.32
B.W (kg) 36.52 ±4.82 36.48 ±4.62 37.9 ±3.37 36.88 ±5.02 36.75 ±3.75
F at p≤ 0.05 F=550, p=0.45
Male 80 20 19 19 22
F at p≤ 0.05 F=74.89, p=0.58
Female 100 25 26 26 23
F at p≤ 0.05 F=94.45, p=0.22
Grade level All class 5 grade level

Notes: Group 1 with ABC-PA (20min) is the model group with 2 min ABC-PA for every 
20 min classroom setting. Group 2 with ABC-PA (1h) is the model group with 6 min 
ABC-PA at every 54 min classroom setting. Group 3 with ABC-PA (10min) is the model 
group with 9 min traditional ABC-PA integrated within regular day school break periods. 
Group 4 was a control one with no ABC-PA. ANOVA One-Way Test (p).
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Mostaganem had also given its approval under the 
code ‘45/IEPS/2017’.

Test Items and Materials. The test battery con-
sisted of the Fitness Gram battery test. It was recently 
identified as a significant battery to assess health-re-
lated fitness, recorded from the personal aerobic ca-
pacity (VO2max) accomplishments, body composition 
(BMI), muscular strength (upper body – M.S.U.B – and 
lower body – M.S.L.B), abdominal endurance (E.A) 
and flexibility (F. L. B).

• Aerobic capacity (VO2max). We based on the 
reduced Cooper test. The child runs or walks around 
a marked rectangle measuring 9 × 18 m (the size of a 
volleyball field) for 6 minutes. Both running and walk-
ing are allowed. The test item score is the distance 
traversed in 6 minutes (measured in meters).

• Body Composition (BMI). We based on body 
mass index (calculated from height and weight).

• Muscular strength of upper and lower body, ab-
dominal endurance and flexed trunk:

– Muscular strength of the upper body 
(M.S.U.B). We based on pushing a medicine 
ball (1 kg) with two hands as far as possible. 
The starting position is with the feet paral-
lel to each other and shoulder-width apart, 
with the ball held against the chest. Test item 
score (better of two attempts) is the distance 
achieved (measured in meters).

– Muscular strength of the lower body 
(M.S.L.B). We based on the vertical jump 
test. The student jumped vertically as high 
as possible, using both arms and legs to as-
sist in projecting the body upwards.

– Flexibility (F. L. B). We based on tests “sit 
and reach” to measure lower back and ham-
string muscle flexibility. The score is record-
ed to the nearest centimetre or half-inch as 
the distance is reached by the hand.

– Abdominal Endurance (E.A). We based on 
Abdominal Curl-Sit Up endurance tests typ-
ically conducted over one minute and mea-
sure the maximum number of correctly per-
formed sit-ups in that time.

Procedure. All samples were educated and eval-
uated individually. Each test item was clarified and 
demonstrated before the child started. The tests were 
taken before and after the realisations of the active 
break programs proposed for each sample. Practice 
by experimental groups was prepared based on video 
exercises. Table 2 shows the model time of repeti-
tions and total sending voluntary time and Figure 1 
shows the content and Figure 2 the frequently com-
plimentary time blew ABC-PA modalities proposed. 
For the progress of participants, we based on Max’s 
child repetitions to improve cardiopulmonary fitness 
and reduce their sitting static at desks [11].

Figure 1 – Present content of ABC-PA program

Figure 2 – Present frequently complimentary time  
blew ABC-PA modalities proposed

Data Analysis. The collected data were tabulated 
and statistically analysed using IBM SPSS Statistics 
16.01 (Armonk, NY, USA). Arithmetic average (X), 
standard deviation (SD), person correlations (r), ANO-
VA One-Way and LSD were computed as the sam-
ple’s entire multiple comparison tests [13]. The results 
were considered significant at p 0.05.

Results. Our samples are homogeneous in all 
pre-test in Tables 1 and 3. It is support by the insignif-
icance of ANOVA one way in the pre-test. The inverse 
of post-test records for the advantage of active break 
programs were compared to control group results.

Fitness Gram battery test confirmed the benefits 
of active breaks program in groups. The higher scores 
than in the control group were recorded in the post-
tests. This study explains it by the complementary 
time practised by experimental groups according to 
ABC-PA and it is enumerated in Figure 1-2 and Ta-
bles 3-4. Clear significant inverse correlations were 

Table 2 – Present ABC-PA models and time-frequency 
repetitions protocol practises in the present study

Model Time 
implication

Frequen-
cy(F)

Total per day 
program rep-

etitions

ABC-PA 
(20 min)

2 minutes for 
every 20 min-
utes of sitting

2min*3 by 
one hour 36

ABC-PA 
(1h)

6 min for 
every 1-hour 

of sitting 

6min*1 by 
one hour 36

ABC-PA 
(10 min)

Break recrea-
tion periods 9min*1 20
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established between the active-standing time involved 
and classroom inactive time chair sitting, which is out-
lined in Table 5. Although based on LSD post-test, 
all multiple comparisons calculated are in the interest 
of ABC-PA (20 min). The efficacy of time implications 
and frequencies per day were recorded to promote 
the sufficient levels of physical activity to achieve 
adequate energy expenditure with significance de-

manded by standing desk at the everyday classroom 
compared with model of one-hour and recreational 
breaks periods. Frequencies compared to other mod-
els were outlined in the present study via their time 
implications and their sanding discs. The feasible and 
potential effectiveness were revealed in this study as 
decisive factors in structuring primary School Active 
Break Program, which is able to enhance schooled 
bodies global mobility with the required standing discs 
sitting adjustments. 

Table 5 – The Pearson correlation between voluntary 
time standing and classroom static sitting

Pearson  
Correlation 1 Group 2 Group 3 Group 4 Group

Day
N=45

0.82** -0.76** -0.84** 0.98**
Week 0.74** -0.72** -0.81** 0.96**
Month 0.78** -0.75** -0.80** 0.92**

Note: Set at P≤0.05 affirmed by SPSS at 0.01 **.

Discussion. The purpose of the study was to 
test the effect of frequency and time implications as 
decisive factors in structuring primary school active 
break programs (ABC-PA). This study compared 
previous active break interventions. Claims via their 

Table 3 – Present pre- and post-test physical fitness samples results
Variables Group1 Group2 Group3 Group4

VO2max
Pre-test

X±SD
42.28 ±4.55 43.49 ±4.78 42.55 ±7.22 43.24 ±5.22

Post-test 44.98±2.32 44.69±3.03 44.55±2.46 42.94±1.67

F at p≤ 0.05
Pre-test F=54.22, p=0.43

Post-Test F=6.04, p=0.00

BMI
Pre-test

X±SD
22.55±1.55 21.88 ±2.45 22.23 ±1.85 22.44 ±1.47

Post-test 21.32 ±1.88 21.48±1.44 21.51 ±2.82 22.65 ±3.09

F at p≤ 0.05
Pre-test F =19.22, p=0.64

Post-Test F= 7.46, p=0.00

M.S.U. B
Pre-test

X±SD
2.42 ±2.35 2.44 ±3.42 2.34 ±2.52 2.40 ±3.42

Post-test 2.94 ±1.35 2.78 ±1.42 2.66 ±1.02 2.40 ±1.42

F at p≤ 0.05
Pre-test F=22, p=0.46

Post-Test F= 7.26, p=0.00

M.S.L. B
Pre-test

X±SD
11.92 ±2.55 11.81 ±3.02 11.74 ±2.52 11.78 ±3.22

Post-test 15.75 ±2.03 14.52±2.17 14.08 ±2.19 12.09 ±2.08

F at p≤ 0.05
Pre-test F=75, p=0.41

Post-Test F= 8.26, p=0.00

E. A
Pre-test

X±SD
8.88 ±3.33 7.89 ±2.98 8.22 ±5.45 7.98 ±4.22

Post-test 14.58 ±5.48 13.99±2.78 13.75 ±4.84 9.02 ±3.43

F at p≤ 0.05
Pre-test F=12.2, p=0.56

Post-Test F= 7.27, p=0.00

F. L. B
Pre-test

X±SD
14.55 ±2.58 13.99 ±2.78 14.37 ±4.88 14.72 ±3.42

Post-Test 17.05 ±1.45 16.09±1.65 15.25 ±2.09 14.04 ±1.52

F at p≤ 0.05
Pre-test F= 122, p=0.85

Post-Test F=6.48, p=0.00
Notes: Body Composition (BMI)/Muscular strength Upper body (M.S.U.B)/Muscular strength lower body (M.S.L.B)/Flex-
ibility (F. l. B)/Endurance Abdominal (E.A), Arithmetic Average (X), Standard Deviation (SD), ANOVA One-Way Test (p).

Table 4 – Multiple Comparisons built on the models used 
and the voluntary time standing implied

Dependent 
Variable (I) (J)

Mean  
Difference 

(I-J)
P≤0.05

Daily Group1
Group2 4.22** 0.00
Group3 6.78** 0.00
Group4 8.38** 0.00

Week Group1
Group2 4.04** 0.00
Group3 5.18** 0.00
Group4 7.58** 0.00

Month Group1
Group2 4.32** 0.00
Group3 5.45** 0.00
Group4 7.98** 0.00

Note: *The mean difference (p, ANOVA One-Way Test) is 
significant at the 0.05 level.
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time implication support under two subjections, 10 to 
20-min per day versus 3*5-min at the classroom [2]. 
Some modifications were requested regarding the re-
quired intensity and frequency of the ACTI-BREAKS 
to improve fidelity [1].

Our findings highlight all the ABC-PA times and 
frequencies modalities proposed. The ideal strate-
gies were admitted to promote meaningful classroom 
bodily activity routine [14], considering the results ar-
chived by the control group in the post-test. 

Advances in the current study owed to the com-
plimentary time active break followed by our exper-
imental groups, are shown in Figure 2 and Table 2. 
Fitness-Gram was accommodated as a comprehen-
sive battery of health-related fitness assessments [8], 
in the interest of all classroom-based, physical activity 
interventions practised [15]. Time-efficient physical 
activity strategies are advanced as beneficial and 
they increase children’s daily physical activity during 
school hours [16]. They should be set in Algerian 
studies as requested based on practice needs for our 
primary schools [17]. 

Krause, et al. propose these methods as strate-
gies to decrease the time children spend in this inac-
tivity setting associated with a wide range of health 
problems [18], including the decline in functional 
capacity, and a reduction in skeletal muscle capac-
ity (cardiorespiratory endurance, strength, flexibility, 
muscular endurance, reaction and movement times, 
balance) [19]. 

The limit results achieved by the control group 
in the post-test were established in the case of our 
education system. It was explained due to their sitting 
in their classrooms, which exceeds 6 hours per day. 

The Algerian preventive studies documented 
inactive time in classroom as high risk factor for no 
communicable diseases strongly related to obesity 
and overweight among our children [20]. 

The LSD Post Hoc tests were carried out to 
identify the effect of frequency and time implications 
as decisive factors in structuring primary school ac-
tivities-break programs. Our findings confirmed the 
judgment of Glapa et al., that frequently active break 
program, which is 5 min long, is more effective than 
those which are longer [6]. Shown by E Sousa-Sá et 
al. (2020) the number of breaks, with intensifications, 
increase energy expenditure and interrupting sitting 
time [21].

This study encouraged the use of 2-minute ABC-
PA after every 20 minutes per day after static-sitting 
in the classroom. This model is more satisfactory than 
other models of increasing the daily physical activity 
of children during school hours [5]. It was emphasized 
in this study by the significant inverse correlation be-
tween active standing time and inactive chair sitting 
time in the classroom [22], which was listed in Table 5. 

Enabling Algerian primary children to improve their 
standing desks and it logically reduces their exces-
sive per day sitting time [17] monitored in Figure 2. 

Therefore, in accordance with the recommenda-
tions of active break programs, we agree that short 
active breaks (e.g. <5 min) were able to increase chil-
dren’s daily physical activity more during school hours 
than long ones.

This study recorded the feasibility and potential 
of a 2-minute ABC-PA repeated repeatedly after each 
fixed 20-minute session in the classroom.

Physical medicine and rehabilitation studies ad-
vocated it as an appropriate time for postural rest to be 
performed during 2 minutes, after every 20 to 30 min-
utes of prolonged static preparation [16]. This study 
advanced due to its frequency and time appropriate 
physical activity capable of increasing energy intake 
and interrupting sitting time [21, 23] advocate the re-
placement of sitting with standing as one of several 
recommendations to reduce sitting time and increase 
daily energy intake to prevent long-term weight gain.

Reports across this study demonstrate a positive 
impact on classroom time standing discs, overall ener-
gy expenditure, and cardio-metabolic outcomes [24]. 
Researchers are allowed to recommend it to Algerian 
primary schools in all its parts (administration – teach-
ers – parents and students). Application of the short 
model for no longer than 5 minutes as a prominent 
strategy are used by teachers to increase children’s 
daily physical activity during school hours [4].

Conclusion. The study is supported by the objec-
tive of the study and statistics applied. Our outcomes 
confirmed that it is better to use the short break pro-
gram no longer than 5 minutes, frequently repeated 
with 2 minutes, after every 20 minutes of prolonged 
static setting. It has to be used as the prominent strat-
egy for structuring the feasible and potential efficacy 
of primary school Active Break Program. This model 
was accepted in this study by their total standing disks 
per day as more satisfactory one than the other mod-
els proposed in this study. We considered a potential 
strategy to reduce sitting time and increase daily en-
ergy expenditure in this study. 
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УДК 613.72:373.3.09]=111
ВПЛИВ ЧАсТОТИ ТА ТРИВАЛОсТІ НА ЕФЕКТИВНІсТЬ 
ПРОГРАМ АКТИВНИХ ПЕРЕРВ У ПОЧАТКОВІЙ шКОЛІ
Зерф Мохаммед, Абделькадер Геблі, Мохамед Хаджар Херфане
Резюме. Метою дослідження було дослідити вплив частоти та тривалості активних перерв на 

ефективність програм активних перерв у початковій школі.
Матеріали та методи. Це дослідження було визнано першим алжирським пілотним проектом се-

ред початкових шкіл. Його призначення мало на меті перевірити вплив наслідків частоти та тривалості 
як вирішальних факторів у побудові програм активних перерв у початковій школі.

У дослідженні брали участь 4 вчителі та 5 класів. Усього дослідження охоплювало 180 дітей (100 ді-
вчат та 80 хлопчиків), по 45 у кожному класі. Середній вік учасників становив 10,4±0,61 років. Усі учас-
ники надали письмову згоду на участь у дослідженні. Комітет з етики Інституту фізичного виховання 
Університету Абдель Хаміда Ібн Бадіса Мостаганема також схвалив його.

Усі діти були поділені на чотири групи. Учні з Групи 1 (20 хлопчиків та 25 дівчаток) після кожних 
20 хвилин сидіння за партою виконували вправи упродовж двох хвилин. У Групі 2 (19 хлопчиків та 26 ді-
вчаток) вправи виконували упродовж шести хвилин після кожної години сидіння. У Групі 3 (19 хлопчиків 
та 26 дівчаток) застосовували 9-хвилинну традиційну програму активних перерв у класі, інтегровану 
до звичайних шкільних програм. Група 4 була контрольною і не мала програми фізичної активності на 
основі активних перерв у класі. Усіх учителів, які добровільно погодилися взяти участь в дослідженні, 
попросили використовувати відеозаписи для учнів, відповідно до моделі та змісту (час-тривалість), і за-
охочувати своїх учнів щоденно повторювати запропоновані базові фізичні вправи. До програми фізичної 
активності було включено такі вправи: віджимання, тягу, присідання, підйоми зі стільця на одній нозі, 
вправи на гнучкість, міофасціальний реліз та статичний стретчінг 

Результати і обговорення. У цьому дослідженні зосереджено увагу на трьох варіантах частоти і 
тривалості запропонованих фізичних вправ під час активних перерв. Проведене дослідження підтвер-
дило переваги програми коротких активних перерв у класах. Вищі показники, ніж у контрольній групі, 
були зафіксовані у тестах після запровадження відповідних програм. Дане дослідження пояснює це до-
датковим часом, який використовували в експериментальних групах відповідно до програми фізичної 
активності на основі активних перерв у класі. Були встановлені достовірно значущі зворотні кореляційні 
зв’язки між активним часом стояння та неактивним часом сидіння на кріслі.

Висновок. Результати дослідження підтвердили, що корисніше використовувати короткотривалу 
програму активної перерви не довше 5 хвилин, з частотою повторень через 2 хвилини, після кожних 
20 хвилин перебування у статичному положенні. Цю модель слід використовувати як головну стратегію 
для побудови можливої   та потенційної ефективності програми активних перерв у початковій школі. Вона 
здатна скоротити час сидіння за партою та збільшити щоденні витрати енергії.

Ключові слова: початкові школи, діти, фізична активність, тривалість і частота вправ, програма 
активних перерв.

УДК 613.72: 373.3.09] = 111
ВЛИЯНИЕ ЧАсТОТЫ И ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОсТИ 
НА ЭФФЕКТИВНОсТЬ ПРОГРАММ АКТИВНЫХ ПЕРЕРЫВОВ В НАЧАЛЬНОЙ шКОЛЕ
Зерф Мохаммед, Абделькадер Гебли, Мохамед Хаджар Херфане
Резюме. Целью исследования было изучить влияние частоты и длительности активных перерывов 

на эффективность программ активных перерывов в начальной школе.
Материалы и методы. Это исследование было признано первым алжирским пилотным проектом 

среди начальных школ. Его целью было проверить влияние последствий частоты и продолжительности 
как решающих факторов в построении программ активных перерывов в начальной школе.

В исследовании принимали участие 4 учителя и 5 классов. Всего исследование охватывало 180 
детей (100 девочек и 80 мальчиков), по 45 в каждом классе. Средний возраст участников составил 
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10,4±0,61 лет. Все участники предоставили письменное согласие на участие в исследовании. Комитет 
по этике Института физического воспитания Университета Абдель Хамида Ибн Бадиса Мостаганема 
также одобрил его.

Все дети были разделены на четыре группы. Ученики из группы 1 (20 мальчиков и 25 девочек) по-
сле каждых 20 минут сидения за партой выполняли упражнения в течение двух минут. В группе 2 (19 
мальчиков и 26 девочек) упражнения выполняли в течение шести минут после каждого часа сидения. 
В группе 3 (19 мальчиков и 26 девочек) применяли 9-минутную традиционную программу активных пе-
рерывов в классе, интегрированную в обычных школьных программах. Группа 4 была контрольной, и 
не имела программы физической активности на основе активных перерывов в классе. Всех учителей, 
добровольно согласившихся принять участие в исследовании, попросили использовать видеозаписи 
для учащихся, согласно модели и содержания (время продолжительность), и поощрять своих учеников 
ежедневно повторять предложенные базовые физические упражнения. В программу физической ак-
тивности были включены следующие упражнения: отжимания, тяга, приседания, подъемы со стула на 
одной ноге, упражнения на гибкость, миофасциальный релиз и статический стретчинг.

Результаты и обсуждение. Данное исследование сосредоточено на трех вариантах частоты и 
продолжительности предложенных физических упражнений во время активных перемен. Проведенное 
исследование подтвердило преимущества программы коротких активных перерывов в классах. Более 
высокие показатели, чем в контрольной группе, были зафиксированы в тестах после введения соответ-
ствующих программ. Данное исследование объясняет это дополнительным временем, которое исполь-
зовали в экспериментальных группах в соответствии с программой физической активности на основе 
активных перерывов в классе. Были установлены достоверно значимые обратные корреляционные 
связи между активным временем стояния и неактивным время сидения на кресле.

Выводы. Результаты исследования подтвердили, что полезнее использовать кратковременную 
программу активной перерыва не более 5 минут, с частотой повторений через 2 минуты, после каждых 
20 минут пребывания в статическом положении. Эту модель следует использовать как главную стра-
тегию для построения возможной и потенциальной эффективности программы активных перерывов в 
начальной школе. Она способна сократить время сидения за партой и увеличить ежедневные расходы 
энергии.

Ключевые слова: начальные школы, дети, физическая активность, продолжительность и частота 
упражнений, программа активных перерывов.
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ПІДВИщЕННЯ ФІЗИЧНОЇ ПІДГОТОВЛЕНОСТІ СТУДЕНТОК  
ЗАСОБАМИ ОЗДОРОВЧОГО ПЛАВАННЯ

Запорізький національний університет, Україна 

Мета – обґрунтування експериментальної 
програми секційних занять із комплексним вико-
ристанням засобів оздоровчого плавання для сту-
денток закладу вищої освіти, яка спрямована на 
підвищення рівня їхнього фізичного стану.

Матеріал та методи. Теоретичний аналіз на-
уково-методичної літератури, узагальнити наукові 
дані з сучасних підходів щодо організації систе-
ми фізичного виховання студентів закладу вищої 
освіти, педагогічне спостереження та педагогічний 
експеримент тестування загальної фізичної підго-
товленості. Для оцінки рівня фізичної роботоздат-
ності використано субмаксимальний тест PWC170 
та пробу Руф’є-Діксона.

Результати. Запропоновано експеримен-
тальну програму секційних занять з комплексним 
використанням засобів оздоровчого плавання для 
студенток 18-19 років закладу вищої освіти, яка пе-
редбачає раціональний розподіл засобів фізично-
го виховання й нормування обсягу та інтенсивності 
фізичних навантажень. Доведено, що після експе-
рименту в обстежених дівчат спостерігалося віро-
гідне (p<0,05) підвищення рівня фізичної роботоз-
датності на 9%, динамометрії правої руки на 6,5%, 
сили м’язів пресу на 5% та результатів у тестах на 
спритність і гнучкість відповідно на 0,65% та 7%. 
Водночас, зміни інших показників були статистич-
но не суттєвими. 

Дані вказують на позитивний вплив секційних 
занять з оздоровчого плавання на фізичний стан 
студенток 18-19 років.

Висновки. Впровадження в систему фізично-
го виховання студенток 18-19 років розробленої 
експериментальної програми секційних занять із 
комплексним використанням засобів оздоровчого 
плавання сприяло суттєвому поліпшенню їхнього 
фізичного стану. Так, на момент закінчення річних 
секційних занять за авторською програмою в ді-
вчат експериментальної групи виявлені достовірно 
(р<0,05; р<0,01; р<0,001) більш високі, порівняно 
з контрольною групою, величини їхньої фізичної 
роботоздатності, фізичної підготовленості, функ-
ціонального стану кардіореспіраторної системи, 
фізичного здоров’я. Отримані в ході формуваль-
ного експерименту результати свідчать про висо-
ку ефективність розробленої програми секційних 
занять для студенток 18-19 років із комплексним 
використанням засобів оздоровчого плавання, що 

дає підстави рекомендувати її для практичного 
впровадження в систему фізичного виховання сту-
дентів закладів вищої освіти.

Ключові слова: оздоровче плавання, сту-
дентки, фізичний розвиток, функціональний стан, 
секційні заняття. 

Вступ. На сьогодні стан здоров’я студентської 
молоді є одним із найбільш об’єктивних критеріїв 
загального рівня здоров’я сучасного суспільства, 
тому проблема його постійного покращення без-
умовно є актуальною [1, 2].

На думку більшості фахівців, значна роль у 
підвищенні фізичної підготовленості, функціональ-
ного стану, у покращенні фізичного й психічного 
здоров’я студентів різного віку та статі відводить-
ся системі фізичного виховання студентської мо-
лоді, що підтверджено численними науковими 
дослідженнями. За твердженням багатьох фахів-
ців, досить перспективним напрямом вирішення 
окресленої проблеми може бути впровадження в 
систему фізичного виховання студентів закладів 
вищої освіти нових програм секційних занять із 
комплексним використанням засобів оздоровчого 
плавання, які мають високу популярність серед 
студентів і характеризуються вираженим загаль-
нооздоровчим ефектом. 

Оздоровча роль плавання складається з спри-
ятливого впливу на організм води та плавальних 
рухів [3, 4].

Систематичні заняття плаванням, які допо-
внюються спеціальними вправами на суші, допо-
магають розвивати та укріплювати м’язову систе-
му людини, та покращують формуванню правиль-
ної постави. 

Заняття плаванням, у процесі яких задія-
ні практично усі основні групи м’язів, ефективно 
сприяють гармонійному розвитку тулуба людини, 
особливо у віці до 25 років, коли розвивається ор-
ганізм, має велику пластичність і легко піддається 
корегуючим діям. Заняття з оздоровчого плавання 
позитивно впливає також й на серцево-судинну 
систему, дихальну систему. 

У зв’язку з тим, що у процесі плавання домінує 
горизонтальне положення тіла, навантаження на 
серце значно знижується (не має необхідності до-
лати гідростатичний тиск крові), активізація систе-
ми зовнішнього дихання сприяє насиченню киснем 
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організму, також судинної системи, і більш доступ-
ним є приплив венозної крові до серця. 

При оптимальному дозуванні плавального на-
вантаження, у тих хто систематично займається 
плаванням спостерігається зниження ЧСС у спо-
кої та зниження артеріального тиску, що свідчить 
про більш економну роботу серця, збільшення по-
тужності його скорочень і в цілому про зміцнення 
серцево-судинної системи [1, 5].

У людей які займаються плаванням серце 
більш потужне, витривале та економне. Треноване 
серце плавця витрачає менше зусиль на перека-
чування крові через організм, і тим самим заоща-
джує значну кількісті життєвої енергії [6].

Розробка та практичне впровадження у сис-
тему фізичного виховання студентів нових експе-
риментальних програм секційних занять з оздо-
ровчого плавання передбачає врахування особли-
востей жіночого та чоловічого організмів, зокрема 
при плануванні обсягу та інтенсивності фізичних 
навантажень, пульсових режимів при їх виконанні, 
використанні специфічного додаткового обладнан-
ня, а також при оцінці функціонального стану осно-
вних фізіологічних систем організму та загального 
фізичного стану [6].

Мета дослідження – обґрунтування експе-
риментальної програми секційних занять із комп-
лексним використанням засобів оздоровчого пла-
вання для студенток закладу вищої освіти, яка 
спрямована на підвищення рівня їхнього фізичного 
стану.

Матеріал та методи дослідження. Педаго-
гічний експеримент був проведений на базі За-
порізького національного університету у періоді з 
2019 р. по 2021 р. Заняття проводилися оффлайн, 
але у квітні-травні 2020 року були заборонені будь-
які заняття (локаут), зокрема в басейнах України, 
проводили заняття дистанційно (теоретичний ма-
теріал, та виконували фізичні вправи самостійно). 
В дослідженні прийняли участь 46 студенток 18-19 
років, які займалися 2 рази на тиждень по 60 хви-
лин, загальна кількість занять 108 годин на рік. 

 Проведення дослідження не суперечить нор-
мам українського законодавства та відповідає 
вимогам Закону України «Про наукову і науково-
технічну діяльність» від 26 листопада 2015 року 
№ 848-VIII. Кожен учасник підписував інформова-
ну згоду на участь у дослідженні, і вжиті всі заходи 
для забезпечення анонімності учасників.

Теоретичний аналіз науково-методичної лі-
тератури, узагальнення наукових даних сучасних 
підходів щодо організації системи фізичного вихо-
вання студентів закладу вищої освіти. Використо-
вували педагогічні спостереження та педагогічний 
експеримент. Тестування загальної фізичної під-
готовленості (спритність, витривалість, швидкість, 

швидкісно-силові, силові, координаційні здібності, 
гнучкість) здійснене за допомогою традиційних 
тестів: біг на 30 м, човниковий біг 4 х 9 м, стрибки 
вгору та у довжину з місця, нахили тулуба вперед 
із гімнастичної лавки, динамометрія правої та лівої 
рук, згинання-розгинання рук в упорі лежачи, про-
ба Ромберга).

Для оцінки рівня фізичної роботоздатності ви-
користано субмаксимальний тест PWC170 та пробу 
Руф’є-Діксона.

Експериментальний матеріал опрацьований 
на персональному комп’ютері за допомогою паке-
тів статистичних програм «Statistika 7.0» і EXEL.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Під час занять плаванням дозволяє нам констату-
вати вплив фізичного навантаження з можливістю 
поступового покращення показників функціональ-
ного стану організму та подальшої адаптації сту-
дентів. Таке становище цілком підтверджує ак-
туальність оздоровлення студентів та інших груп 
населення, саме, за допомогою занять плаванням, 
які, в свою чергу, мають величезний вплив й на рі-
вень загальної та спеціальної фізичної підготовле-
ності.

Експериментальна програма секційних занять 
з оздоровчого плавання розроблена з урахуван-
ням основних принципів фізичного виховання та 
віку студенток, а в процесі її реалізації вирішува-
лися виховні та оздоровчо-гігієнічні завдання [7, 8].

До переліку засобів загальної фізичної підго-
товки було включено степ-аеробіку, заняття рит-
мічною та атлетичною гімнастикою та біг по пере-
сиченій місцевості; засобами технічної підготовки 
були навчання, закріплення і вдосконалення техні-
ки плавання стилями кролю й брасу, а спеціальної 
фізичної підготовки – вправи для розвитку сило-
вих, швидкісно-силових здібностей, спеціальної 
витривалості, які використовувалися безпосеред-
ньо у водному середовищі.

Аналіз результатів експерименту засвідчив, 
що загалом запровадження програма секційних 
занять із оздоровчого плавання серед студенток 
18-19 років Запорізького національного універси-
тету сприяло достовірному (p<0,05) покращенню 
деяких показників їхньої фізичної роботоздатності 
й загальної фізичної підготовленості (табл. 1). 

Доведено, що після експерименту в обстеже-
них дівчат спостерігалося вірогідне (p<0,05) підви-
щення рівня фізичної роботоздатності на 9%, ди-
намометрії правої руки на 6,5%, сили м’язів пресу 
на 5% та результатів у тестах на спритність і гнуч-
кість відповідно на 0,65% та 7%. Водночас, зміни 
інших показників були статистично не суттєвими. 

Дані вказують на позитивний вплив секцій них 
занять з оздоровчого плавання на фізичний стан 
студенток 18-19 років, але відсутність явних змін 
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у результатах окремих тестів з фізичної підготов-
леності, рівня функціонального стану системи зо-
внішнього дихання й деяких важливих показників 
серцево-судинної системи свідчила про необ-
хідність удосконалення цієї програми, зокрема, 
шляхом додаткового використання інших видів 
фізичних вправ, які мають високий рівень попу-
лярності серед дівчат-студенток. Запропоновано 
експериментальну програму секційних занять з 
комплексним використанням засобів оздоровчого 
плавання для студенток 18-19 років закладу вищої 
освіти, яка передбачає раціональний розподіл за-
собів фізичного виховання й нормування обсягу та 
інтенсивності фізичних навантажень [9, 10].

Запровадження серед студенток 18-19 років 
програми сприяє підвищенню рівня їхньої фізичної 

роботоздатності, загальної фізичної під-
готовленості, стану здоров’я та функці-
онального стану систем кровообігу і зо-
внішнього дихання.

Висновки. Дослідження показали, 
що використання серед студенток 18-19 
років експериментальної програми ЗНУ 
з оздоровчого плавання сприяло покра-
щенню показників їхнього загального 
фізичного стану.

Отримані в ході експерименту ре-
зультати свідчать про ефективність 
програми секційних занять для студен-
ток 18-19 років із комплексним викорис-
танням засобів оздоровчого плавання, 
що дає підстави рекомендувати її для 
практичного впровадження в систему 
фізичного виховання студентів закла-
дів вищої освіти. Розширено дані щодо 
кількісних та якісних характеристик по-
казників загального фізичного стану 
студенток 18-19 років, що сприяє вдо-
сконаленню системи медико-біологіч-

ного контролю за станом здоров’я студентської 
молоді.

Перспективою подальших досліджень є 
розробка і практичне впровадження програми сек-
ційних занять із комплексним використанням ін-
ших видів фізичних вправ. Актуальність питання, 
щодо розробки та практичного впровадження, в 
систему фізичного виховання закладів вищої осві-
ти нових програм секційних занять з різних видів 
фізичних вправ, що зумовлено відповідними змі-
нами в організації навчального процесу студентів 
із фізичного виховання, щодо ефективності комп-
лексного підходу в організації секційних занять, 
який ураховує використання різних видів фізичних 
вправ, що мають високу популярність серед сту-
дентської молоді.

Таблиця 1 – Показники фізичної роботоздатності та загальної фі-
зичної підготовленості студенток 18-19 років (n=46) на початку й 
після експерименту ( x  ± S)

Тести та показники До 
експерименту

Після  
експерименту

аРWС170, кгм·хв-1 530,97±13,54 550,29±11,87
Індекс роботоздатності, у.о. 10,44±0,42 9,48±0,49*
Динамометрія правої руки, кг 19,63±0,59 20,92±0,54*
Динамометрія лівої руки, кг 17,59±0,64 18,55±0,79
Стрибок угору з місця, см 32,59±0,81 34,31±0,83
Стрибок у довжину з місця, см 167,22±1,54 170,65±1,83
Згинання-розгинання рук в 
упорі лежачи, к-ть разів 20,81±0,77 21,22±0,64

Човниковий біг 4 х 9 м, с 12,19±0,04 12,00±0,03*
Біг 30 м, с 6,03±0,09 5,96±0,08
Проба Ромберга, с 25,11±1,29 26,75±1,28
Нахили тулуба, см 18,91±0,73 20,19±0,71*
Сила м’язів пресу, к-ть разів 38,24±0,75 40,11±0,79*
Сила м’язів спини, к-ть разів 24,12±0,84 25,03±0,65

Примітки: * – p <0,05 порівняно з початком експерименту; у.о. – 
умовні одиниці.
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УДК 796.035:797.2]:378.091.212-055.2
ПОВЫшЕНИЕ ФИЗИЧЕсКОЙ ПОДГОТОВЛЕННОсТИ сТУДЕНТОК 
сРЕДсТВАМИ ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО ПЛАВАНИЯ
Иванская Е. В.
Резюме. Цель исследования – обоснование экспериментальной программы секционных занятий с 

комплексным использованием средств оздоровительного плавания для студенток учреждения высшего 
образования, которая направлена   на повышение уровня их физического состояния.

Материал и методы. Теоретический анализ научно-методической литературы, обобщить научные 
данные из современных подходов к организации системы физического воспитания студентов учрежде-
ния высшего образования. Тестирование общей физической подготовленности. Для оценки уровня фи-
зической работоспособности использовано субмаксимальный тест PWC170 и пробу Руфье-Диксона. 

Результаты исследования. Предложена программа секционных занятий с комплексным использо-
ванием средств оздоровительного плавания для студенток 18-19 лет учреждения высшего образования, 
которая предусматривает рациональное распределение средств физического воспитания и нормирова-
ния объема и интенсивности физических нагрузок. Доказано, что после эксперимента у обследованных 
девушек наблюдалось достоверное (p <0,05) повышение уровня физической работоспособности на 9%, 
динамометрии правой руки на 6,5%, силы мышц пресса на 5% и результатов в тестах на ловкость и гиб-
кость соответственно на 0,65% и 7%. В то же время, изменения других показателей были статистически 
не существенной. Данные указывают на положительное влияние секционных занятий по оздоровитель-
ному плаванию на физическое состояние студенток 18-19 лет.

Выводы. Внедрение в систему физического воспитания студенток 18-19 лет разработанной про-
граммы секционных занятий с комплексным использованием средств оздоровительного плавания спо-
собствовало существенному улучшению их физического состояния. Так, на момент окончания годовых 
секционных занятий по авторской программе у девочек экспериментальной группы обнаружены досто-
верно (р <0,05; р <0,01; р <0,001) более высокие, по сравнению с контрольной группой, величины их 
физической работоспособности, физической подготовленности, функционального состояния кардиоре-
спираторной системы, физического здоровья. Полученные в ходе формирующего эксперимента резуль-
таты свидетельствуют о высокой эффективности разработанной программы секционных занятий для 
студенток 18-19 лет с комплексным использованием средств оздоровительного плавания, дает осно-
вания рекомендовать ее для практического внедрения в систему физического воспитания студентов 
высших учебных заведений.

Ключевые слова: оздоровительное плавание, студентки, физическое развитие, функциональное 
состояние, секционные занятия.

UDC 796.035:797.2]:378.091.212-055.2
Increase of the Physical Condition of Female Students by Means of Health Swimming
Ivanska O. V.
Abstract. The purpose of the study was to substantiate the experimental program of sectional classes 

with the complex use of recreational swimming means for female students of higher education institutions, 
which is aimed at increasing their physical condition.

Materials and methods. Female students of 18-19 years old of higher education institutions took part in 
the research. During the study such methods were used: theoretical analysis of scientific and methodological  
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literature, summarizing scientific data from modern approaches to the organization of the system of physical 
education of students of higher education institutions, general physical fitness testing. To assess the level of 
physical performance, the PWC170 submaximal test and the Rufier-Dixon test were used. 

Results and discussion. A program of sectional lessons with the integrated use of health-improving swim-
ming means for female students of 18-19 years old of higher education institutions is proposed, which provides 
for a rational distribution of physical education means and rationing of the volume and intensity of physical 
activity. It was proved that after the experiment, the examined girls showed a significant (p <0.05) increase in 
the level of physical performance by 9%, dynamometry of the right hand by 6.5%, strength of the abdominal 
muscles by 5% and results in agility and flexibility tests, respectively 0.65% and 7%. At the same time, changes 
in other indicators were not statistically significant. The data indicate the positive influence of health-improving 
swimming sectional classes on the physical condition of 18-19-year-old female students.

Conclusion. The introduction of the developed program of sectional classes with the integrated use of 
recreational swimming into the system of physical education of 18-19-year-old girl students contributed to a 
significant improvement of their physical condition. So, at the time of the end of the annual sectional classes 
according to the author’s program, girls in the experimental group were found to have significantly (p <0.05;  
p <0.01; p <0.001) higher values   of their physical performance, physical fitness, functional state of the cardio-
respiratory system, physical health. The results obtained in the course of the formative experiment testify to the 
high efficiency of the developed program of sectional lessons for female students of 18-19 years old with the 
integrated use of recreational swimming, which gives grounds to recommend it for practical implementation in 
the system of physical education of students of higher educational institutions.

Keywords: health-improving swimming, female students, physical development, functional state, section-
al lessons.
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The purpose of the work was to study the applica-
tion of individual performance indicators in the State 
Targeted Social Program for the Development of 
Physical Culture and Sports until 2020 as an import-
ant aspect of compliance with state social standards 
and guarantees for the provision of social services in 
physical culture and sports and its effectiveness. 

Materials and methods. The study used theoret-
ical analysis, systematization and generalization of 
scientific literature, documentary sources and guide-
lines in the field of physical education and identified 
the main problems of the physical training system.

Results and discussion. The central executive 
body did not provide the use of available pre-pub-
lished and statistically sound reference indicators, 
did not analyze its own statistics on the development 
of reserve sports and statistics of the State Statis-
tics Service of Ukraine on the permanent deteriora-
tion of the demographic situation of the population 
of Ukraine. As a result, it was not possible to create 
conditions for training in children’s and youth sports 
schools for 270,506 children aged 6 to 18, which, in 
our opinion, made it impossible to form a full-fledged 
reserve sport. At the same time, even the increase in 
funding by the leadership of the united territorial com-
munities in 2020 could not affect the development of 
reserve sports by attracting up to 13 percent of chil-
dren and youth aged 6 to 18 to classes in children’s 
and youth sports schools and made it impossible to 
comply with state social standards.

Conclusion. In the course of our study, the indi-
cators of the effectiveness of the State Targeted So-
cial Program and the dynamics of growth of reserve 
sports were analyzed and the destructive factors that 
affect the effectiveness of the formation of reserve 
sports were identified. Among other things, the use of 
knowingly inaccurate professionally unsubstantiated 
data for the formation of some basic and at the same 
time socially significant indicators of reserve sports 
growth in the State Targeted Social Program was re-
vealed, as a result of which youth sports schools in 
terms of their funding, the number of which as of 2020 

decreased from to 1231 children’s and youth sports 
schools instead of 1298 children’s and youth sports 
schools planned for funding in the State Targeted So-
cial Program.

Keywords: State Targeted Social Program, 
physical culture and sports, reserve sports, perfor-
mance indicators, public policy, sustainability.

Introduction. Ukraine, as a European country, 
sharing a common history and common values with 
the Member States of the European Union and willing 
to support these values, in 2015 concluded a new en-
hanced Association Agreement between Ukraine, on 
the one hand, and the European Union, the Europe-
an Community of nuclear energy and their member 
states, on the other hand, the content of which deter-
mines a qualitatively new format of relations between 
Ukraine and the European Union on the principles 
of «political association and economic integration» 
and serves as a strategic guideline for systemic so-
cio-economic reforms in Ukraine [1, 2].

In accordance with the requirements of Article 
441 of Chapter 25 of this Agreement, the promotion of 
physical culture and sports must take place through 
the educational system in cooperation with govern-
ment agencies and non-governmental organizations. 
However, given the limited resources for social devel-
opment of Ukraine, the government did not provide 
adequate legislative and financial support for the de-
velopment of grassroots sports, reserve sports, in-
cluding children’s and youth sports under the slogan 
of decentralization, which led to state uncertainty [3].

As a result, the leadership of the newly created 
united territorial communities in the course of decen-
tralization reform stopped paying due attention to 
physical culture and sports by removing them from 
adequate funding, which led to serious problems with 
the quality of physical culture and sports services and 
physical development in these united territorial com-
munities.

According to the results of the Parliamentary 
hearings in the Verkhovna Rada of Ukraine dated 
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23.03.2016 on «Ways of development of physical cul-
ture and sports in Ukraine in the conditions of decen-
tralization of power» the Resolution of the Verkhovna 
Rada of Ukraine dated 19.10.2016 No. 1695-VIII «On 
ensuring sustainable development of physical culture 
and sports in Ukraine in the context of decentraliza-
tion of power» [4], which provides strategic objectives, 
was made. Among these tasks it was envisaged to 
immediately approve the State Targeted Social Pro-
gram for the Development of Physical Culture and 
Sports for the period up to 2020, to propose mech-
anisms of responsibility of heads of central and lo-
cal executive bodies, local governments for creating 
inappropriate conditions for healthy living, to ensure 
compliance with physiological norms of motor activity 
of schoolchildren and students in educational institu-
tions, creating a set of standards for physical fitness, 
to write clear recommendations for the formation of an 
effective model of implementation of functions for the 
management of children and youth sports schools, to 
create conditions to avoid duplication of functions in 
local executive bodies, etc [5, 6].

It should be noted that Article 10 of Section II of 
the Law of Ukraine «On Physical Culture and Sports» 
provides the following: Children’s and youth sports 
schools (CYSS) are institutions of specialized out-of-
school sports education, which provide conditions for 
training athletes for reserve sports [7, 8]. Therefore, in 
Ukraine, the training of athletes for reserve sports is 
mainly entrusted to CYSS.

In order to eliminate the effects of falling indi-
cators of physical culture and sports, to solve major 
problems and to implement rational budget planning 
in this area, the government approved the State Tar-
geted Social Program for the Development of Physical 
Culture and Sports for the period up to 2020 (herein-
after – State Targeted Social Program) (On ratification 
of the Association Agreement) [9].

In the context of economic reforms, state tar-
geted programs are the most developed means of 
implementing public policy aimed at achieving and 
maintaining sustainable development of any sector 
or industry in the long run (On physical culture and 
sports) [10].

However, even agreed management plans for 
effective public policy, such as government targeted 
programs, do not always have sound budget planning 
and among the expected results are unreasonable in-
dicators of the development of the sphere or field of 
activity. These circumstances make it especially rele-
vant to study the state targeted programs to assess 
their impact on the effectiveness of government regu-
lation aimed at solving the most important problems of 
sustainable development in various fields.

Various aspects of the application of state target-
ed programs are covered in the works of scientists: 

Serhii Romanchuk, Oleh Olkhovyі, Gennadii Iedynak, 
Sergiy Kopylov, Lesia Galamandjuk,Andrii Melnyko-
v,Viacheslav Afonin, Artur Oderov, Volodymyr Kly-
movych, Ivan Pylypchak, Oleh Nebozhuk, and others 
[7, 11]. Their works highlight the imperfection of the 
regulatory framework in the context of approval and 
implementation of targeted programs, substantiate 
the need for their performance audit, as well as the 
shortcomings of the mechanism of state targeted pro-
grams.

At the same time, a more detailed study requires 
an unresolved part of the general problem addressed 
in the article: the impact of the use of state targeted 
social programs in the field of physical culture and 
sports unfounded performance indicators on the qual-
ity of state social standards and guarantees for social 
services state targeted social programs.

The purpose of the study is to analyze and 
study the application of individual performance indi-
cators in the State Targeted Social Program for the 
Development of Physical Culture and Sports for the 
period up to 2020 as an important aspect of compli-
ance with state social standards and guarantees for 
the provision of social services in the field of physical 
culture and sports and its effectiveness.

Materials and methods of research. The study 
used theoretical analysis, systematization and gener-
alization of scientific literature, documentary sources 
and guidelines in the field of physical education and 
identified the main problems of the physical training 
system, analysis of indicators of the State Target-
ed Social Program and growth dynamics of reserve 
sports, identification of destructive factors on the ef-
fectiveness of state targeted social programs in the 
field of physical culture and sports, determining the 
conceptual basis for improving the use of indicators 
of effectiveness of state targeted social programs in 
the context of assessing the progress of reforms to 
implement state policy in the field of physical culture 
and sports [12, 13].

Results. In accordance with the Procedure for 
the development and implementation of state target-
ed programs, they must, among other things, provide 
the expected results of the program, determining its 
effectiveness. At the same time, among the expect-
ed results of the program are indicators, including 
economic, social, environmental, which are expected 
to be achieved as a result of the program, and their 
evaluation is carried out taking into account official 
statistics of the next reporting year. Thus, economic 
and social indicators include the volume of new jobs 
and employment in new jobs for the unemployed, etc. 
(On approval of the State Targeted Social Program for 
the development of physical culture and sports for the 
period up to 2020) [9, 14].
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At the same time, the value of indicators of ex-
pected results in the Procedure for preparation, im-
plementation and monitoring of sectoral budget sup-
port programs of the European Union in Ukraine is 
as follows: performance indicators of sectoral budget 
support program (hereinafter – indicators) are indica-
tors and / or criteria that are an integral part of pro-
grams, which determine progress towards the objec-
tives set by the program for each year or for one year 
compared to another year, the evaluation of the effec-
tiveness of which is a prerequisite for the European 
Union to decide on further funding (On approval of 
the Procedure for development and implementation 
of state targeted programs) [15].

Taking into account the initiated Reform of the 
state policy in the field of sports, defined by sec-
tion 2 of the Sustainable Development Strategy 
«Ukraine-2020» (On approval of the Procedure for 
preparation, implementation and monitoring of sec-
toral budget support programs of the European Union 
in Ukraine) and accordingly providing EU financial as-
sistance for sectoral budget support of programs un-
der international agreements with Ukraine, we used 
the concept of “performance indicators” [15]. Also, to 
form an idea of   the initial (existing) performance indi-
cators of support programs, we used the term «refer-
ence indicators», which in this study has the following 
meaning: initial indicators and / or criteria, which are 
an integral part of the program, which are the basis 
for determining progress in achieving the goals set by 
the program for each year in the planned direction of 
development.

According to the results of our study on the ef-
fectiveness of the State Targeted Social Program for 
the Development of Reserve Sports, it was found that 
among the expected results of its implementation it 
involved up to 13 percent of children and youth aged 
6 to 18 to participate in CYSS, creating conditions for 
reserve sports and effective replenishment of national 
teams by ensuring the functioning and improvement 
of the network of institutions of physical culture and 
sports of this type in the amount of 1298 CYSS for 
2020 (On the Strategy of Sustainable Development 
«Ukraine-2020»). However, the current type of pop-
ulation reproduction, the most realistic prospect of 
which, at least for economically developed countries, 
is zero growth, has posed the problem of significantly 
improving the quality characteristics of the popula-
tion, able to ensure optimal reproduction and use of 
labor potential. This problem has become most acute 
in Ukraine, which has been unjustifiably delayed 
during the transition period in economic development 
and which is effectively deprived of the prospect of 
increasing the quantitative parameters of population 
development as the biggest factor in the formation of 
labor potential. Dynamics of population and gender 

and age structure are the most important indicator 
of the demographic characteristics of the population 
(Concept of the State Targeted Social Program for 
the development of physical culture and sports for the 
period up to 2020).

It should be noted that our monitoring of statisti-
cal data on the demographic situation of the popula-
tion of Ukraine indicates negative trends of reduction 
of both the current and permanent population, which 
is confirmed by the data of the State Statistics Ser-
vice of Ukraine [16], given in Table 1.

We also note that the current population from 
January 2020 to November 2020 in general amount-
ed to 41 million 670 thousand 812 people, and the 
permanent population amounted to 41 million 501 
thousand 175 people, and the rate of reduction of the 
current and permanent population was 0.55 %.

The most important factor in the dynamics of the 
total population of Ukraine is its natural movement. 
However, as for the forecast of further demographic 
development of Ukraine, it is quite disappointing. The 
analysis of the natural movement of the population 
of Ukraine indicates the following: the mortality rate 
for 1990-2020 even in comparison with 1940 had in-
significant changes (14.6-14.9% per 1,000 people), 
but the birth rate decreased sharply (27.3 % in 1940, 
11.1% in 2013 and 8.1% in 2019), which in turn indi-
cates a steady decline in the number of children at 
least since 1993 [17].

At the same time, 1298 CYSS provided by the 
State Targeted Social Program provided the selection 
of persons who have a high level of training and are 
able to withstand significant physical and psychologi-
cal stress during sports events to further involve them 
in reserve sports, and the number of CYSS students 
and pupils should gradually increase from the pro-
posed reference indicator – the number of pupils of 
CYSS in the amount of 371,786 people as of 2017 to 
381,011 people as of 2020.

During the analysis of the results of the planned 
indicators of development of physical culture and 
sports it was found that the initial reference indica-
tors of children’s involvement in CYSS, set in the 
State Targeted Social Program and the actual num-
ber of students and pupils of CYSS at the beginning 
of 2017, compared to Indicators of Reporting on the 
form No. 5-FC (annual) «Report of the children’s and 
youth sports school (specialized CYSS of the Olym-
pic reserve)» (hereinafter - state statistics on CYSS 
according to the form 5-FC) have significant negative 
differences [9, 14].

Thus, the state statistics on CYSS according to 
Form 5-FC as of the beginning of 2017, which was 
published immediately before the approval of the 
State Targeted Social Program, indicates that there 
were 1293 CYSS in Ukraine and accordingly 493,246 
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students were already enrolled. At the same time, the 
State Targeted Social Program provided for a total of 
371,786 students for training in 1,292 CYSS in 2017, 
which is 121,460 students less than their actual num-
ber [14].

At the same time, according to the statistics of 
the State Statistics Service of Ukraine, the number of 
persons aged 0 to 17 as of 2017 was 7 million 615 
thousand 600 people, and the natural movement of 
this category for the previous 12 years (since 2005) 
had constant negative trends: as of the beginning of 

2017, in the year of approval of the 
State Targeted Social Program, the an-
nual natural decrease of persons aged 
0 to 17 since 2005 averaged 148,277 
people [16]. The distribution of the per-
manent population of Ukraine by age 
group 0-17 years from 2005 to 2020 is 
shown in Table 2.

Thus, in the course of our re-
search, the State Targeted Social Pro-
gram confirms the unjustifiably under-
estimated reference indicator of the 
initial number of persons who have the 
opportunity to study in physical culture 
and sports institutions such as CYSS 
and it can be concluded that the an-
nual growth of indicators of permanent 
natural decrease of persons aged 0 to 
17 years is not taken into account. 

It is worth noting that the State 
Targeted Social Program was being 
formed for a long period from 2015 
to 2017, which was preceeded by the 
Concept of the State Targeted Social 
Program for the Development of Phys-
ical Culture and Sports until 2020, ap-
proved by the Cabinet of Ministers of 
Ukraine dated 9.12.2015, which in turn 
indicates the exclusion of technical er-
rors during the formation of reference 
indicators [17].

The use of a significantly lower 
reference indicator in the State Target-
ed Social Program had the following 
consequences. Thus, according to the 
data of the State Statistics Service of 
Ukraine, given in table 3, as of the be-
ginning of 2020 in Ukraine the number 
of permanent population aged 6-18 
years was only 5 million 620 thousand 
624 people [18].

Also, the State Targeted Social 
Program provided the involvement of 

up to 13 percent of children and youth aged 6 to 18 in 
classes at CYSS, the number of which at the begin-
ning of 2020 was projected at 5 million 620 thousand 
624 people, with 13 percent of this number which is 
730 thousand 682 people.

However, the State Targeted Social Program de-
fines the growth rate of students of CYSS by 2020 
to 381 thousand 11 people in the presence of 1298 
CYSS. At the same time, according to state statis-
tics on the form 5-FC in CYSS in 2019 460 thousand 
175 pupils already trained, which is 8.18% of children 

Table 1 – Statistical data on the demographic situation according to the 
data of the State Statistics of Ukraine

Years

The number of available  
population

The number of permanent 
residents

total
including

total
including

urban rural men women
1990 51 838.5 34 869.2 16 969.3 51 556.5 23 826.2 27 730.3
1991 51 944.4 35 085.2 16 859.2 51 623.5 23 886.5 27 737.0
1992 52 056.6 35 296.9 16 759.7 51 708.2 23 949.4 27 758.8
1993 52 244.1 35 471.0 16 773.1 51 870.4 24 046.3 27 824.1
1994 52 114.4 35 400.7 16 713.7 51 715.4 23 981.1 27 734.3
1995 51 728.4 35 118.8 16 609.6 51 300.4 23 792.3 27 508.1
1996 51 297.1 34 767.9 16 529.2 50 874.1 23 591.6 27 282.5
1997 50 818.4 34 387.5 16 430.9 50 400.0 23 366.2 27 033.8
1998 50 370.8 34 048.2 16 322.6 49 973.5 23 163.5 26 810.0
1999 49 918.1 33 702.1 16 216.0 49 544.8 22 963.4 26 581.4
2000 49 429.8 33 338.6 16 091.2 49 115.0 22 754.7 26 360.3
2001 48 923.2 32 951.7 15 971.5 48 663.6 22 530.4 26 133.2
20021 48 457.1 32 574.4 15 882.7 48 240.9 22 316.3 25 924.6
2003 48 003.5 32 328.4 15 675.1 47 823.1 22 112.5 25 710.6
2004 47 622.4 32 146.4 15 476.0 47 442.1 21 926.8 25 515.3
2005 47 280.8 32 009.3 15 271.5 47 100.5 21 754.0 25 346.5
2006 46 929.5 31 877.7 15 051.8 46 749.2 21 574.7 25 174.5
2007 46 646.0 31 777.4 14 868.6 46 465.7 21 434.7 25 031.0
2008 46 372.7 31 668.8 14 703.9 46 192.3 21 297.7 24 894.6
2009 46 143.7 31 587.2 14 556.5 45 963.4 21 185.0 24 778.4
2010 45 962.9 31 524.8 14 438.1 45 782.6 21 107.1 24 675.5
2011 45 778.5 31 441.6 14 336.9 45 598.2 21 032.6 24 565.6
2012 45 633.6 31 380.9 14 252.7 45 453.3 20 976.7 24 476.6
2013 45 553.0 31 378.6 14 174.4 45 372.7 20 962.7 24 410.0
2014 45 426.2 31 336.6 14 089.6 45 245.9 20 918.3 24 327.6
20152 42 929.3 29 673.1 13 256.2 42 759.7 19 787.8 22 971.9
20162 42 760.5 29 585.0 13 175.5 42 590.9 19 717.9 22 873.0
20172 42 584.5 29 482.3 13 102.2 42 414.9 19 644.6 22 770.3
20182 42 386.4 29 371.0 13 015.4 42 216.8 19 558.2 22 658.6
20192 42 153.2 29 256.7 12 896.5 41 983.6 19 455.3 22 528.3
20202 41 902.4 29 139.3 12 763.1 41 732.8 19 343.5 22 389.3

Notes: 1 – According to the All-Ukrainian Census of December 5, 2001; 2 - For 
2015-2020 - excluding the temporarily occupied territory of the Autonomous 
Republic of Crimea. Calculations (estimates) of the population were made on 
the basis of available administrative data on state registration of births and 
deaths and changes in registration of residence. For 2020, statistics as of 
January-February 2020.
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aged 6 to 18 years of their total number at the begin-
ning of 2020.

Thus, the central executive body, which ensures 
the formation and implementation of state policy in the 
field of physical culture and sports, did not provide the 
use of available pre-published and statistically sound 
reference indicators, did not analyze its own statistics 
on the development of reserve sports and statistics of 
the State Statistics Service of Ukraine on the perma-
nent deterioration of the demographic situation of the 
population of Ukraine. As a result, it was not possible 
to create conditions for training in CYSS for 270,506 
children aged 6 to 18, which, in our opinion, made it 
impossible to form a full-fledged reserve sport. At the 
same time, even the increase in funding by the lead-
ership of the united territorial communities in 2020 
could not affect the development of reserve sports by 
attracting up to 13 percent of children and youth aged 
6 to 18 to classes in CYSS and made it impossible to 
comply with state social standards of the service by 
institutions of physical culture and sports, provided by 
Article 14 of Section II of the Law of Ukraine «On State 
Social Standards and State Social Guarantees».

Conclusion. In the course of our research the 
indicators of efficiency of the State Targeted Social 
Program and dynamics of growth of reserve sport 
were analyzed and the destructive factors influencing 

efficiency of formation of reserve sport were defined. 
Among other things, the use of knowingly inaccurate 
professionally unsubstantiated data for the formation 
of some basic and at the same time socially signifi-
cant indicators of reserve sports growth in the State 
Targeted Social Program was revealed, as a result of 
which youth sports schools in terms of their funding, 
the number of which as of 2020 decreased from to 
1231 CYSS instead of 1298 CYSS planned for fund-
ing in the State Targeted Social Program.

The reasons for this approach, in our opinion, 
are not regulated at the legislative level requirements 
of Article 14 of the Law of Ukraine «On State So-
cial Standards and State Social Guarantees» dated 
5.10.2000 No. 2017-III on the creation of effective 
State social standards in the field of physical culture 
and sports, which in the context of decentralization 
of power must be approved only by a resolution of 
the Cabinet of Ministers of Ukraine and the lack of in-
dependent expert assessment of reference indicators 
of state targeted programs, their intermediate moni-
toring and adjustment by the European Commission 
and bodies interested in implementing EU programs 
for sectoral budget support of development of other 
countries.

Perspective for further research. Proposals for 
regulation and amendments at the legislative level to 
the Law of Ukraine «On State Social Standards and 
State Social Guarantees» will be further analyzed 
and submitted in order to create effective State so-
cial standards in the field of physical education and 
sports, which in the decentralization of power must 
be approved only by the resolution of the Cabinet of 
Ministers of Ukraine.

Table 2 – Distribution of the permanent population of 
Ukraine by age group 0-17 years from 2005 to 2020

Years

Total  
population, 
thousand 

people

Age group 
0-17 years, 
thousand 

people

Increase (+),
reduction (-), 

persons

2005 47 100.5 9 129.2 – 374 1001

2006 46 749.2 8 802.0 – 327 200
2007 46 465.7 8 536.1 – 265 900
2008 46 192.3 8 325.7 – 210 400
2009 45 963.4 8 186.3 – 139 400
2010 45 782.6 8 081.1 – 105 200
2011 45 598.2 8 003.3 – 77 800
2012 45 453.3 7 971.6 – 31 700
2013 45 372.7 7 990.4 + 18 800
2014 45 245.9 8 009.9 + 19 500
20152 42 759.7 7 614.7 – 395 200
20162 42 590.9 7 614.0 – 700
20172 42 414.9 7 615.6 + 600
20182 42 216.8 7 609.3 – 6 300
20192 41 983.6 7 579.7 – 29 600
20202 41 732.8 7 533.9 – 45 800

Notes: 1 – Compared to 2004 data; 2 – For 2015-2020 - 
excluding the temporarily occupied territory of the Autono-
mous Republic of Crimea. Calculations (estimates) of the 
population were made on the basis of available adminis-
trative data on state registration of births and deaths and 
changes in registration of residence. For 2020, statistics as 
of January-February 2020.

Table 3 – Data of the State Statistics Service of Ukraine 
as for the number of permanent population aged 6-18 
years

Total, 
including 

age

Both 
sexes, 

persons

Men, 
persons

Women, 
persons

TOTAL 5 620 624 2 893 208 2 727 416
6 years old 470 919 242 564 228 355
7 years old 486 808 250 977 235 831
8 years old 470 016 242 224 227 792
9 years old 465 203 239 524 225 679

10 years old 479 243 247 405 231 838
11 years old 477 185 246 004 231 181
12 years old 440 761 226 388 214 373
13 years old 430 638 220 767 209 871
14 years old 398 491 205 162 193 329
15 years old 399 758 205 278 194 480
16 years old 381 746 195 882 185 864
17 years old 365 670 188 478 177 192
18 years old 354 186 182 555 171 631
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УДК 796.011.3 
ЗАсТОсУВАННЯ НЕОБҐРУНТОВАНИХ ІНДИКАТОРІВ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОсТІ ДЕРЖАВНИХ ЦІЛЬОВИХ сОЦІАЛЬНИХ ПРОГРАМ 
У сФЕРІ ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І сПОРТУ ЯК ЧИННИК 
НЕВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНИХ сОЦІАЛЬНИХ сТАНДАРТІВ І ГАРАНТІЙ
Панченко В. Ф., Ольховий О. М., Одеров А. М., 
Климович В. Б., Ролюк О. В., Романів І. В., Довгань О. В.
Резюме. Мета даної роботи полягала в дослідженні застосування окремих індикаторів результа-

тивності у Державній цільовій соціальній програмі розвитку фізичної культури і спорту на період до 
2020 року як важливого аспекту дотримання державних соціальних стандартів і гарантій щодо надання 
соціальних послуг у сфері фізичної культури і спорту та її ефективності. Для досягнення цієї мети ви-
значено наступні завдання: проаналізувати індикатори результативності Державної цільової соціальної 
програми та динаміку зростання резервного спорту; визначити деструктивні чинники, які впливають на 
ефективність реалізації державних цільових соціальних програм у сфері фізичної культури і спорту; 
визначити концептуальні засади удосконалення застосування індикаторів результативності державних 
цільових соціальних програм у контексті оцінки ходу реформ у реалізації державної політики у сфері 
фізичної культури і спорту.

Результати та висновки. У статті проаналізовано показники ефективності Державної цільової со-
ціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року по відношенню до динамі-
ки зростання резервних видів спорту. Аналіз демографічної ситуації в Україні щодо динаміки природного 
руху постійного і існуючого населення. Деструктивні чинники, що впливають на ефективність реалізації 
державних цільових соціальних програм в галузі фізичної культури і спорту, і такі, що суперечать прин-
ципам і практичної реалізації Стратегії сталого розвитку на національному рівні. Визначено концеп-
туальні засади вдосконалення застосування показників ефективності державних цільових соціальних 
програм в контексті оцінки курсу реформ в реалізації державної політики в галузі фізичної культури і 
спорту. Особлива увага приділяється необхідності моніторингу, збору, обробки, аналізу, узагальнення 
інформації про реалізацію показників державних цільових програм з метою оцінки прогресу реформ у 
відповідній сфері державної політики незалежними експертами і Європейською Комісією та інші органи і 
організації, зацікавлені в програмах Європейського Союзу про галузеву бюджетну підтримку державних 
програм розвитку інших країн.

Ключові слова: державна цільова соціальна програма, фізична культура і спорт, резервний спорт, 
індикатори результативності, державна політика, сталий розвиток.

УДК 796.011.3 
ПРИМЕНЕНИЕ НЕОБОсНОВАННО ИНДИКАТОРОВ 
РЕЗУЛЬТАТИВНОсТИ ГОсУДАРсТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ сОЦИАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 
В сФЕРЕ ФИЗИЧЕсКОЙ КУЛЬТУРЫ И сПОРТА КАК ФАКТОР 
НЕИсПОЛНЕНИЕ ГОсУДАРсТВЕННЫХ сОЦИАЛЬНЫХ сТАНДАРТОВ И ГАРАНТИЙ
Панченко В. Ф., Ольховий О. М., Одеров А. М., 
Климович В. Б., Ролюк А. В., Романив И. В., Довгань О. В.
Резюме. Цель работы заключалась в исследовании применения отдельных индикаторов резуль-

тативности в Государственной целевой социальной программе развития физической культуры и спорта 
на период до 2020 года как важного аспекта соблюдения государственных социальных стандартов и 
гарантий оказания социальных услуг в сфере физической культуры и спорта и ее эффективности. Для 
достижения этой цели определены следующие задачи: проанализировать индикаторы результативно-
сти Государственной целевой социальной программы и динамику роста резервного спорта; определить 
деструктивные факторы, влияющие на эффективность реализации государственных целевых социаль-
ных программ в сфере физической культуры и спорта; определить концептуальные основы совершен-
ствования применения индикаторов результативности государственных целевых социальных программ 
в контексте оценки хода реформ в реализации государственной политики в сфере физической культуры 
и спорта.
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Теоретико-методичні аспекти фізичного виховання і спорту

Результаты и выводы. В статье проанализированы показатели эффективности Государственной 
целевой социальной программы развития физической культуры и спорта на период до 2020 года по 
отношению к динамике роста резервных видов спорта. Анализ демографической ситуации в Украине 
относительно динамики естественного движения постоянного и существующего населения. Деструк-
тивные факторы, влияющие на эффективность реализации государственных целевых социальных про-
грамм в области физической культуры и спорта, и противоречащие принципам и практической реали-
зации Стратегии устойчивого развития на национальном уровне. Определены концептуальные основы 
совершенствования применения показателей эффективности государственных целевых социальных 
программ в контексте оценки курса реформ в реализации государственной политики в области физи-
ческой культуры и спорта. Особое внимание уделяется необходимости мониторинга, сбора, обработ-
ки, анализа, обобщения информации о реализации показателей государственных целевых программ с 
целью оценки прогресса реформ в соответствующей сфере государственной политики независимыми 
экспертами и Европейской Комиссией и другие органы и организации, заинтересованные в программах 
Европейского Союза об отраслевой бюджетной поддержке государственных программ развития других 
стран.

Ключевые слова: государственная целевая социальная программа, физическая культура и спорт, 
резервный спорт, показатели эффективности, публичная политика, устойчивость.
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