
ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України»

Здобутки клінічної
і експериментальної
медицини
Науково-практичний журнал

SHEI «Ternopil State Medical University
by I. Ya. Horbachevsky of  MPH of Ukraine»

Achievements of Clinical
and Experimental Medicine

Scientific and Practical journal

1(22) /2015



2 ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1

















































 

  



 

    
    
 
    
    
 


 
 



 

 



  
 

  
 




  


Рукописи рецензуються.
Редколегія залишає за собою право редагування.
За істинність наведених результатів і реклами
відповідальність несуть автори і рекламодавці.
У разі передруку матеріалів посилання на журнал
обов’язкове.


    

   
   
 
  

    ×
 


   

  
   

     
    



3ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1

ЗМІСТ




  7



    



  

 





  

   

  

  

  

  



   

 



  







  

  





  



  










  




 



4 ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1


 

  








  





  





   








  


 

 

 

 
  


 





 

 

  







  


   

 

 

  






 

   

  

 

   



5ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1











  


  

 





  

  

 

 

   

 

   



  

 

   





 

  





 

    



  



 

 
  

   






  

    

 



6 ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1


  

   

  

   

   

  

     

  

   

  

α

  

  

  

  

  



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

7










     
         






    




  
   
       
 



   

 






    
     
    
   

     
   

  


    




 
   



    


   

    

     




 








  




     


 











  

   

      


 



Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

8 ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1








      
     
     

   




   
      
       
 
    

   

 



   
 
    
     
  
       
  
  






 

     




    
     
 



    

     



       


 
 


 






  


 


    







  



     




    





 
    





   













Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

9ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1

















  
   
    
  
   
     
    




  



 





      
    
     



   
   

 
   
      

  

 
    




 



 



 

     
 
 






     


     





   


  


  
  
     
    
     
   

  





    
    
     


    


 


     











Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

10 ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1

 




   
     



    


      


   


   


  


  

 
  



Порівняння класифікаційних систем 
Термін Категорія ризику 

ВПЛ Двоярусна 
«two-tiered» Дисплазія / CIS ПІП 

Екзофітна кондилома Низький ризик – – Н-ПІП 
Плоскоклітинна 

папілома Низький ризик – – Н-ПІП 

Плоска кондилома Низький і високий 
ризик – – Н-ПІП 

ЦІН-1 Високий ризик ЦІН низького 
ступеня Легка дисплазія Н-ПІП 

ЦІН-2 Високий ризик ЦІН високого 
ступеня Помірна дисплазія В-ПІП 

ЦІН-3  ЦІН високого 
ступеня 

Тяжка дисплазія 
/CIS В-ПІП 

ЦІН=цервікальна інтраепітеліальна неоплазія 
ПІП плоскоклітинні інтраепітеліальні ураження 
CIS=carcinoma in situ 
Н-ПІП=ПІП низького ступеня 
В-ПІП-ПІП високого ступеня 
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Групи тварин Інтактний 
контроль 

CCL4 7-ма доба + 
адреналін  

3 год 

СCL4 7-ма доба+ 
адреналін  

24 год 

CCL4 7-ма доба+ 
адреналін  

48 год 
Сироватка крові 6,70±0,06 6,27±0,15* 5,93±0,05* 5,85±0,03* 
Міокард 10,96±0,28 7,35±0,31* 6,79±0,04* 6,57±0,14* 
Печінка 9,45±0,18 7,07±0,14* 6,70±0,07* 6,50±0,06* 
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Групи  
тварин 

Інтактний  
контроль 

CCL4 7-ма доба + 
адреналін 

3 год 

СCL4 7-ма доба+ 
адреналін  

24 год 

CCL4 7-ма доба+ 
адреналін  

48 год 
Сироватка крові 9,23±0,09 6,80±0,33* 6,52±0,33* 7,22±0,44* 
Міокард 9,07±0,17 8,68±0,14 7,52±0,15* 7,56±0,06 
Печінка 6,73±0,10 5,95±0,19* 4,18±0,08* 4,53±0,11* 
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Не емігранти Емігранти Реемігранти Симптом Варіації 
ознаки абс. % абс. % абс. % р* р** р*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Психогенні депресивні розлади 

Немає 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Пригнічений настрій Є 69 100 68 100 67 100 – – – 

Немає 14 20,3 15 22,1 6 9,0 Ангедонія Є 55 79,7 53 77,9 61 91,0 0,482 0,051 0,030 

Немає 13 18,8 9 13,2 5 7,5 Виражена і стабільна 
втомлюваність Є 56 81,2 59 86,8 62 92,5 0,255 0,043 0,207 

Немає 16 23,2 13 19,1 11 16,4 Песимізм Є 53 76,8 55 80,9 56 83,6 0,355 0,220 0,427 

Немає 23 33,3 21 30,9 11 16,4 Почуття провини, 
марності, тривоги, страху Є 46 66,7 47 69,1 56 83,6 0,451 0,018 0,038 

Немає 17 24,6 12 17,6 9 13,4 Занижена самооцінка Є 52 75,4 56 82,4 58 86,6 0,214 0,074 0,331 

Немає 33 47,8 35 51,5 21 31,3 Нездатність 
концентруватися Є 36 52,2 33 48,5 46 68,7 0,399 0,037 0,014 

Немає 41 59,4 45 66,2 26 38,8 Думки про смерть та (або) 
самогубство Є 28 40,6 23 33,8 41 61,2 0,261 0,013 0,001 

Немає 31 44,9 29 42,6 18 26,9 Нестабільний апетит, 
зміна ваги Є 38 55,1 39 57,4 49 73,1 0,462 0,022 0,040 

Немає 48 69,6 43 63,2 38 56,7 Глікогевзія Є 21 30,4 25 36,8 29 43,3 0,273 0,084 0,275 

Немає 8 11,6 4 5,9 4 6,0 Порушення сну Є 61 88,4 64 94,1 63 94,0 0,190 0,197 0,633 

Ендогенні депресивні розлади 
Немає 0 0 0 0 0 0 Пригнічений настрій Є 65 100 66 100 63 100 – – – 

Немає 11 16,9 6 9,1 5 7,9 Ангедонія Є 54 83,1 60 90,9 58 92,1 0,141 0,102 0,533 

Немає 3 4,6 7 10,6 2 3,2 Виражена і стабільна 
втомлюваність Є 62 95,4 59 89,4 61 96,8 0,168 0,515 0,094 

Немає 18 27,7 16 24,2 10 15,9 Песимізм Є 47 72,3 50 75,8 53 84,1 0,401 0,080 0,167 

Немає 6 9,2 5 7,6 4 6,3 Почуття провини, 
марності, тривоги, страху Є 59 90,8 61 92,4 59 93,7 0,489 0,392 0,530 

Немає 9 13,8 9 13,6 3 4,8 Занижена самооцінка Є 56 86,2 57 86,4 60 95,2 0,586 0,071 0,075 

Немає 12 18,5 21 31,8 9 14,3 Нездатність 
концентруватися Є 53 81,5 45 68,2 54 85,7 0,059 0,346 0,015 

Немає 7 10,8 14 21,2 6 9,5 Думки про смерть та (або) 
самогубство Є 58 89,2 52 78,8 57 90,5 0,082 0,524 0,055 

Немає 13 20 9 13,6 6 9,5 Нестабільний апетит, 
зміна ваги Є 52 80 57 86,4 57 90,5 0,230 0,077 0,326 

Немає 41 63,1 42 63,6 43 68,3 Глікогевзія Є 24 36,9 24 36,4 20 31,7 0,546 0,334 0,357 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 
Немає 2 3,1 3 4,5 2 3,2 Порушення сну Є 63 96,9 63 95,5 61 96,8 0,507 0,679 0,522 

Органічні депресивні розлади 
Немає 0 0,0 0 0,0 0 0,0 Пригнічений настрій Є 64 100 62 100 61 100 – – – 

Немає 11 17,2 6 9,7 5 8,2 Ангедонія Є 53 82,8 56 90,3 56 91,8 0,166 0,108 0,512 

Немає 10 15,6 6 9,7 4 6,6 Виражена і стабільна 
втомлюваність Є 54 84,4 56 90,3 57 93,4 0,232 0,092 0,382 

Немає 13 20,3 11 17,7 7 11,5 Песимізм Є 51 79,7 51 82,3 54 88,5 0,445 0,135 0,234 

Немає 7 10,9 3 4,8 2 3,3 Почуття провини, 
марності, тривоги, страху Є 57 89,1 59 95,2 59 96,7 0,175 0,094 0,508 

Немає 9 14,1 9 14,5 2 3,3 Занижена самооцінка Є 55 85,9 53 85,5 59 96,7 0,572 0,033 0,029 

Немає 12 18,8 13 21,0 5 8,2 Нездатність 
концентруватися Є 52 81,2 49 79,0 56 91,8 0,465 0,071 0,039 

Немає 7 10,9 16 25,8 7 11,5 Думки про смерть та (або) 
самогубство Є 57 89,1 46 74,2 54 88,5 0,026 0,574 0,035 

Немає 10 15,6 9 14,5 9 14,8 Нестабільний апетит, 
зміна ваги Є 54 84,4 53 85,5 52 85,2 0,530 0,546 0,586 

Немає 52 81,3 45 72,6 36 59,0 Глікогевзія Є 12 18,7 17 27,4 25 41,0 0,173 0,006 0,081 

Немає 3 4,7 2 3,2 3 4,9 Порушення сну Є 61 95,3 60 96,8 58 95,1 0,515 0,637 0,492 

 





Неемігранти Емігранти Реемігранти Провідний тип афекту абс. % абс. % абс. % р* р** р*** 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Психогенні депресивні розлади 

Тоскний 28 40,6 24 35,3 36 53,7 
Апатичний 7 10,1 7 10,3 9 13,4 
Тривожно-депресивний 10 14,5 28 41,2 13 19,4 
Змішаний 24 34,8 9 13,2 9 13,5 

<0,01 <0,05 <0,05 

Ендогенні депресивні розлади 
Тоскний 34 52,3 20 30,3 36 57,1 
Апатичний 8 12,3 7 10,6 11 17,5 
Тривожно-депресивний 14 21,5 22 33,3 3 4,8 
Змішаний 9 13,9 17 25,8 13 20,6 

<0,05 <0,05 <0,01 

Органічні депресивні розлади 
Тоскний 24 37,5 15 24,2 34 55,7 <0,05 <0,05 <0,01 
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*
**
***

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Апатичний 8 12,5 4 6,5 11 18,0 
Тривожно-депресивний 12 18,8 25 40,3 8 13,1 
Змішаний 20 31,2 18 29,0 8 13,2 

<0,05 <0,05 <0,01 
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 Контрольна група 
(n=30) 

Група І 
(n=25) 

Група ІІ 
(n=26) 

ІММЛШ, г/м² 108,2±14,64 184,32±24,12*# 149,96±17,66* 
ТІМК ЗСА, мм 0,72±0,07 1,2±0,20*# 0,83±0,09* 

D ЗСА, мм 6,22±0,17 6,05±0,42 6,16±0,38 
RI 0,76±0,08 0,81±0,07 0,78±0,06 
PI 1,43±0,02 1,74±0,06*# 1,57±0,05* 

КДРЛШ 40,12±2,52 52,27±3,11*# 44,12±2,84 
КСРЛШ 31,02±1,84 38,06±2,42*# 33,06±2,04 

d ЛП 34,64±1,92 44,92±2,64*# 38,24±2,12* 
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Типи кардіального ремоделювання Група І 
(n=25) 

Група ІІ 
(n=26) 

Концентрична ГЛШ 3 (12%) 2 (8%) 
Ексцентрична ГЛШ 8 (32%) 6 (23%) 
Концентричне ремоделювання ЛШ 3 (12%) 2 (8%) 
Нормальна геометрія ЛШ 11 (44%) 16 (62%) 
 



    *        


Параметр Контрольна група 
(n=15) 

Група І 
(n=25) 

Група ІІ 
(n=26) 

Уротензин ІІ, 
нг/мл 

0,06±0,02 0,42±0,09*# 0,23±0,06* 
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*≤
≤
°≤

На 14 добу експерименту На 28 добу експерименту 
Умови досліду n 1 доба, 

ПБЧ, мВ ПБЧ, мВ % відносно  
1 доби ПБЧ, мВ % відносно  

1 доби 
% відносно  

14 доби 
І група 
Інтакт 7 5,59±0,42 5,6±0,45 +0,3 5,57±0,45 -0,3 -0,5 

ІІ група 
(АА) 

Контроль 
7 6,16±0,42 5,01±0,39 -18,6 4,64±0,15є -24,6 -7,4 

ІІІ група 
АА  

+Ібупрофен 
7 5,97±0,68# 5,09±0,76*#° -14,8 6,92±0,85*# +15,9 +36,1 

IV група 
АА 

+Ібупрофен 
+Вінборон 

7 5,54±0,6# 4,31±0,33*#° -22,2 7,71±0,76#є +39,2 +78,8 
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МДА, ммоль/кг Каталаза, мкат/кг № 
п/п Групи 2 тижні 4 тижні 2 тижні 4 тижні 
1 Інтактні 25,9±3,0 8,0±0,4 
2 Пародонтит 38,2±3,8 

р<0,05 
35,9±3,2 
р<0,05 

5,8±0,6 
р<0,05 

6,4±0,4 
р<0,05 

3 Пародонтит+з/е 
«Апельсиновий» 

26,4±2,8 
р>0,5 
р1<0,05 

27,2±3,5 
р>0,5 
р1>0,05 

6,7±0,3 
р<0,05 
р1>0,3 

7,5±0,5 
р>0,3 
р1>0,05 

4 Пародонтит+з/е 
«Мандариновий» 

29,7±3,4 
р>0,1 
р1>0,05 

21,8±2,2 
р>0,05 
р1<0,05 

7,4±0,5 
р>0,3 
р1>0,05 

8,0±0,2 
р=1 

р1<0,05 
5 Пародонтит+з/е 

«Грейпфрут» 
24,9±4,5 
р>0,6 
р1<0,05 

23,3±3,6 
р>0,4 
р1<0,05 

8,8±0,6 
р>0,05 
р1<0,01 

7,6±0,5 
р>0,3 
р1>0,05 

 

0
5

10
15
20
25
30
35
40

1 2 3 4 5 6 7 8 9




























    
    





МДА, ммоль/кг Каталаза, мкат/кг № п/п Групи 2 тижні 4 тижні 2 тижні 4 тижні 
1 Інтактні 2,13±0,11 0,26±0,02 
2 Пародонтит 2,51±0,08 

р<0,05 
2,66±0,13 
р<0,01 

0,17±0,02 
р<0,01 

0,23±0,02 
р>0,5 

3 Пародонтит+з/е 
«Апельсиновий» 

2,10±0,20 
р>0,8 
р1>0,05 

2,31±0,19 
р>0,2 
р1>0,05 

0,22±0,01 
р>0,05 
р1>0,05 

0,34±0,01 
р<0,05 
р1<0,01 

4 Пародонтит+з/е 
«Мандариновий» 

2,21±0,15 
р>0,5 
р1>0,05 

2,34±0,15 
р>0,05 
р1>0,1 

0,26±0,01 
р=1 

р1<0,001 

0,33±0,03 
р>0,05 
р1<0,05 

5 Пародонтит+з/е 
«Грейпфрут» 

2,20±0,18 
р>0,3 
р1>0,05 

2,37±0,08 
р>0,1 
р1>0,05 

0,22±0,01 
р>0,05 
р1<0,05 

0,29±0,02 
р>0,1 
р1<0,05 
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Група порівняння 
Шкала опитувальника SF-36 ХП, 

n=20 
ХП+А, 
n=33 

Фізичне функціонування 71,6±0,9 52,8±0,9* 
Рольове фізичне функціонування 44,1±0,9 26,6±0,7* 
Інтенсивність болю  70,0±0,8 43,3±1,0* 
Загальне здоров’я 46,4±0,7 34,4±0,7* 
Життєздатність  47,4±0,7 25,5±0,7* 
Соціальне функціонування 73,1±0,9 45,2±1,0* 
Рольове функціонування, зумовлене емоційним здоров’ям  63,5±0,8 33,2±0,7* 
Психологічне здоров’я 54,3±0,7 44,0±0,8* 
 



*


  

   




 

    
   
  



4,5

3,4

2,6

4
3,8

2,8

2,2
1,9

3 3

Больвоий
синдром

Рефлюкс Діарея Диспепсичний
синдром

Закреп

Хворі  з ХП+А Хворі  на ХП
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Показники Контрольна група 
(M1± m1) 

Дослідна група 
(M2 ± m2) 

р 

Рухова активність, n 2,33 ± 0,41 3,47 ± 0,04 < 0,02 
Орієнтувально-дослідницька поведінка, n 34,53 ± 2,51 45,02 ± 1,07 < 0,02 
Зміщена активність, n 4,93 ± 0,83 5,37 ± 0,07 > 0,5 
Емоційна активність, n 8,47 ± 1,13 8,54 ± 0,13 > 0,5 
 

Показники Контроль 
(M1 ± m1) 

Дослід 
(M2 ± m2) 

р 

Час засинання, хв 2,33 ± 0,11 3,06 ± 0,01 < 0,05 
Тривалість медикаментозного сну, хв 80,17 ± 0,10 58,12 ± 0,18 < 0,001 
 

Показник Контроль  Дослід р 
1 2 3 4 

Еритроцити, 1012/дм3 3,91 ± 0,09 4,18 ± 0,12 > 0,5 
Гемоглобін, г/дм3 135,78 ± 2,60 144,60 ± 4,12 > 0,5 

Кольоровий показник, ум. од. 1,05 ± 0,03 1,04 ± 0,01 > 0,5 
ШОЕ, мм/год 1,30 ± 0,11 1,15 ± 0,08 > 0,5 
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1 2 3 4 
Лейкоцити, 109/дм3 6,50 ± 0,56 6,21 ± 0,47 > 0,5 
Лімфоцити, % 77,7 ± 1,11 78,00 ± 1,56 > 0,5 
Нейтрофіли, % 15,7 ± 0,92 15,3 ± 1,4 > 0,5 
Ацидофіли, % 3,30 ± 0,35 3,60 ± 0,60 > 0,5 
Моноцити, % 3,30 ± 0,20 3,20 ± 0,25 > 0,5 
ЦІК, г/дм3 4,95 ± 0,14 5,19 ± 0,14 > 0,5 
ГА, ум. од. 5,40 ± 0,90 11,60 ± 2,76 < 0,005 

Антитіла печінки, ум. од. 0 3,0 ± 1,53 > 0,5 
Антитіла мозку, ум. од. 0 0 – 
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Code 
compound Dose, mg/kg The latent period of the event 

the dark compartment, s 
Preservation 

memorable track, % 
Intact – 3,27 ± 1,6 – 

1 10,0 6,2 ± 0,8* 210,0 
2 10,0 2,66± 0,11 33,5 
3 10,0 2,55± 0,14 27,5 
4 10,0 10,7 ± 0,9*+ 435,0 
5 10,0 4,50± 0,12* 125,0 
6 10,0 4,54± 0,11* 127,5 
7 50,0 13,98 ± 0,14 599,0 

Control – 2,0 ± 0,1 – 
Piracetam 250,0 4,7 ± 0,18* 135,0 

 









* 
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Code 
compound Dose, mg/kg Life expectancy, 

minutes 
Antihypoxic action, % 

1 10,0 11,6 ± 0,03*+ 260,0 
2 10,0 5,17 ± 0,16* 60,0 
3 10,0 4,00± 0,82 24,2 
4 10,0 11,62 ± 0,03*+ 260,0 
5 10,0 4,00± 0,05 24,2 
6 10,0 6,00± 0,11 86,3 
7 50,0 17,62 ± 0,14 447,2 

Control – 3,22 ± 0,12 – 
Piracetam 250,0 5,17 ± 0,11* 60,0 

 * 
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Mobile phase Stationary phase (plate)  
Rf on «Merch» 

The limit of detection, 
micrograms 

chloroform-acetone (8 : 2) 0.05 0.4 
n-butanol-methanol (3 : 2) 0.18 0.2 
chloroform-methanol (9 : 1) 0.24 0.4 
methanol-ammonia (25 %) (100 : 1.5) 0.28 0.4 
dioxane-benzene-ammonia (25 %) (7 : 12 : 1) 0.42 0.4 
toluene-acetone-ethanol,-ammonia (25 %) (45 : 45: 7.5 : 2.5) 0.20 0.4 
ethylacetate-methanol-ammonia (25 %) (85 : 10 : 5) 0.13 0.6 
n-butanol-acetic acid-water (1 : 1 : 1) 0.48 0.2 
ethanol-acetic acid-water (5 : 3 : 2) 0.36 0.4 
 

Substance Rf 
Mobile  phase Developers (color  zone) 

 

n-butanol-
acetic acid-

water  
(1 : 1 : 1) 

Dioxane-
benzene-

ammonia (25 %)  
(7 : 12 : 1) 

V
ie

w
 in

 u
ltr

av
io

le
t 

lig
ht

  

K
M

nO
4 

H
2S

O
4 

so
l. 

ni
nh

yd
rin

e,
 t 

° 

D
ra

ge
nd

or
ff

 re
ag

en
t 

br
om

th
ym

ol
 b

lu
e 

desloratadine 0,48 0,42 yellow – – light orange orange blue-
green 
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Антиген + lgE 

Клітини-мішені І порядку: 
– опасиста клітина; 
– базофіли; 
– лімфоцит; 
– тромбоцит 

Викид медіаторів 

Клітини – мішені ІІ порядку: 
– гладкі м’язи судин; 
– гладкі м’язи бронхів; 
– міокард; 
– міометрій; 
– екзокринні залози 

Місцеві прояви: 
– набряк; 
– кропив'янка; 
– гіперемія; 
– некроз; 
– гіперсалівація. 

Системні прояви: 
– шок; 
– бронхоспазм; 
– ДВС-синдром; 
– активація 
міометрія, кишечника. 
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Анафілактичний шок 

Готовність до інтубації і термінова госпіталізація  
в реанімаційне відділення 

– Накладання джгута вище 
місця ін'єкції на 25 хв (кожні 
10 хв послаблювати джгут на 
1–2 хв); 
– До місця ін’єкції прикласти 
лід або грілку з холодною 
водою на 15 хв; 
– Обколювання в 5–6 точках і 
інфільтрація місця укусу або 
ін'єкції адреналіну 0,1 % – 
0,3–0,5 мл з 4–5 мл ізотоніч-
ного розчину натрію хлориду 

Симптоматична терапія:  
– При збереженні гіпотонії тільки 
після відновлення ОЦК – вазо-
пресорні аміни (допамін 400 мг 
на 500 мл 5 % глюкози – в/в 
краплинно),  
– При бронхоспазмі інгаляції-
агоністів короткої дії, переважно 
через небулайзер (2 мл/2,5 мг 
сальбутамолу або беродуала 
(фенотеролу 50 мг і іпратропій 
бромід 20мг))  
– При брадикардії можливе під-
шкірне введення атропіну 0,5 мг 
(0,5 мл 0,1 % розчину), або в/в 
введення 0,5–1 мг (0,5–1 мл 0,1 % 
розчину). 

Припинення надходження 
алергену 

Протишокові заходи Протиалергійна терапія 

– Хворого вкласти (голова 
нижче ніг), повернути голову 
в бік, висунути нижню 
щелепу, зняти знімні зубні 
протези; 
– Забезпечити в/в доступ і 
почати болюсне переливання 
рідин (ізотонічний розчин 
натрію хлориду дорослим 
> 1 л, дітям з розрахунку 
25 мл/кг маси тіла) 

– Адреналін 0,1 % – 0,1–0,5 мл 
в/м, при необхідності повторити 
ін'єкцію через 5–20 хв; 
– Глюкокортикостероїди в/в 
струминно – преднізолон 60–
150 мг (в 1 мл = 30 мг) 
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Антиексудативна активність (%)  

Група тварин Доза 
мк/кг 

Початковий 
розмір лапи 
(в умовних 
одиницях) 

1 годину 2 години 3 години 4 години 6 годин Середня 
(за 6 год.) 

Контрольна 
патологія - 61,8±1,0 82,6+ 2,4 111,4+2,8 119,2+ 1,8 114,2± 1,8 108,0±3,2  

Кора берези 25 62,0+0,6 78,4+5,4*  110,4±4,8*  115,0±4,8*  100,6±5,6*  103,0±2,6  8,9 
Кора берези 75 63,4± 1,4 75,6+5,6*  55,2+10,0*  45,2±7,8*  95,2+4,8*  100,8±5,4*  29,2 
Кверцетин 5 60,6+ 0,8 33,8+1,7*  45,7+1,5*  56,4+3,5*  97,8±3,1*  98,9±2,8*  22,7 
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№ 
з/п Група тварин Доза мг/кг Ступінь гемолізу, % м/ст активність,% 

1 Інтактний контроль – 93,3±1,1 – 
2 Контрольна патологія – 25,4±1,7* – 
3 Густий екстракт кори берези 75 19,1±1,3**/* 24,8 
4 Густий екстракт кори берези 25 17,8±0,9* 29,9 
5 Кверцетин 5 15,2±1,1* 40,2 
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Речовина Доза, 
ДЛ50 

Дієнові 
кон’югати, 
мкмоль/л 

ТБК-реактанти, 
мкмоль/л 

Шифові основи, 
ум.од/мл 

Шифові основи/ 
(ДК+ТБК-реактанти) 

ОЕНФ12 1/10 
 
1/100 

5,5 [5,2; 7,0] 
p=0,002 

5,2 [3,7; 5,8] 
p=0,16 

4,0±1,25 
p=0,002 
3,2±1,12 
p=0,09 

4,6±1,39 
p<0,001 
3,5±1,04 
p<0,001 

0,46±0,174 
p<0,001 

0,42 [0,31; 0,5]  
p<0,001 

КМ-ОЕНФ5 1/10 
 
1/100 

6,5±1,35 
p<0,001 
5,2±1,57 
p=0,11 

4,2±1,39 
p=0,002 
3,7±1,23 
p=0,009 

4,6 [3,9; 5,9] 
p<0,001 
4,6±0,83 
p<0,001 

0,5±0,149 
p<0,001 

0,54±0,154 
p<0,001 

Контроль  4,3±1,19 2,3 [1,9; 3,4] 1,6±0,52 0,24±0,081 
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Речовина Доза, ДЛ50 356 нм 370 нм 430 нм 
ОЕНФ12 1/10 

 
1/100 

56,1±6,68  
p<0,001 

40,0 [38,5; 42,3]  
p<0,001 

54,1±5,56  
p<0,001 

45,1 [39,5; 47,0] 
p<0,001 

7,0 [6,4; 8,8] 
 p<0,001 
4,7±1,32 
p=0,003 

КМ-ОЕНФ5 1/10 
 
1/100 

62,1±6,90  
p<0,001 

52,6±6,38  
p<0,001 

50,0 [46,9; 53,8]  
p<0,001 

40,0 [36,7; 45,0] 
p=0,024 

6,5±2,46  
p<0,001 
4,2±1,16 
p=0,014 

Контроль  27,6±8,80 34,0 [28,7; 42,1] 3,1±1,16 
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* – ≤
≤


Після фізичного навантаження Показники Інтактні 
тварини 0,9% NaCl (контроль) DSK- 38 Бемітил 

Гомогенат скелетних м'язів 
АТФ, мкмоль/г сухої тканини 3.78±0.23 2,19±0,18* 

(-42%)і 
2,98±0,26*# 
(+36,1%) к 

3,02±0,25# 

(+37,9%) к 
АДФ, мкмоль/г сухої тканини 0,76±0,06 0,99±0,06* 

(+30.3%) і 
0,75±0,05# 

(-24,2%) к 
0,73±0,05# 
(-26,3%) к 

АМФ, мкмоль/г сухої тканини 0,172±0,02 0,32±0,03* 
(+86%) і 

0,167±0,01# 
(-51%) к 

0,17±0,02# 
(-47%) к 

Енергетичний заряд 0,883±0,01 0,760±0,02 0,863±0,01 0,864±0,01 
Глікоген, мкмоль/г сухої 
тканини 

22,7±1,8 15,7±1,1* 
(-31%) і 

20,7±1,6# 
(+31,8%) к 

19,5±1,7 
(+24,2%) к 

Глюкоза, мкмоль/г сухої 
тканини 

4,75±0,36 5,37±0,42 
+(13%) і 

6,79±0,54* 
(+26,4%) к 

6,51±0,48* 
(+21,2%) к 

МДА, ммоль/г сухої тканини 11,4±1,3 52,6±5,8* 

(+361,4%) і 
15,5±1,4*# 

(-70,5%) к 
16,7±1,7*# 
(-68.2%) к 

Відновлений глутатіон, мкмоль/г 
тканини 

1,54±0,12 1,22±0,11 
(-21%) і 

1,58±0,14 

(+29,5%)к 
1,49±0,12 

(+22%) к 
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***

Група Кількість клітин в одному полі зору 
Контрольна група 35,0±2,6 

Проста гіперплазія ендометрія 43,0±1,5 * 
Комплексна гіперплазія ендометрія 72,0±2,4 ** 
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*

Показник КГ Mean Minimum Maximum 
ЛШ систола, см 1,13±0,03 1,30±0,04* 1,00 2,09 
МШП систола, см 1,14±0,02 1,38±0,04* 0,96 2,10 
Передньо-задній 
розмір ПШ, см 

2,22±0,07 2,27±0,09 1,60 3,67 

ЛП, см 3,73±0,08 3,77±0,10 2,50 4,90 
ПП, см 3,28±0,07 3,25±0,11 2,60 4,20 
КДР, см 4,95±0,10 4,84±0,11 3,64 6,20 
КДО, мл 119,25±4,95 112,78±3,74 55,90 194,00 
КСР, см 3,31±0,09 3,20±0,11 2,00 4,30 
КСО, мл 44,86±3,19 44,71±8,32 12,90 83,00 
Аорта, см 3,41±0,04 3,32±0,07 2,50 4,23 
ФВ, % 62,21±1,08 59,84±1,29 45,00 72,00 
УО, мл 76,05±3,21 69,94±5,13 17,70 122,90 
ХОК, л·хв 5,51±0,19 4,66±0,36* 1,40 9,10 
ВТМ, у. о. 0,47±0,02 0,55±0,02* 0,35 0,95 
ММЛШ, г 251,80±16,25 323,87±20,60* 174,20 722,30 
ІММЛШ, г/м2 132,68±6,15 163,36±9,80* 87,10 344,00 
СІ, л/хв·м2 2,60±0,12 2,37±0,17 0,70 4,80 
Е/А 1,10±0,10 0,71±0,04* 0,30 1,00 
Е, см 0,84±0,14 0,40±0,05* 0,63 0,10 
А, см 0,76±0,11 0,58±0,04* 0,78 0,22 
 



Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

117ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1

  















    




    
   




*

Вік хворих Показник 45–60 р. (n=65) старше 60 р. (n=57) 
ЛШ систола, см 1,31±0,04 1,21±0,04* 
МШП систола, см 1,43±0,05 1,27±0,06* 
Передньо-задній розмір ПШ, см 2,17±0,10 2,34±0,18 
ЛП, см 3,70±0,12 3,86±0,16 
КДР, см 4,77±0,12 4,94 ±0,24 
КДО, мл 108,06±6,55 120,00±9,30  
КСР, см 3,15±0,12 3,14±0,28 
КСО, мл 40,89±3,86 46,62±5,46 
Аорта, см 3,31±0,09 3,42±0,08 
ФВ, % 60,96±1,51 59,10±3,21 
УО, мл 66,24±5,13 74,68±8,08 
ХОК, л·хв 4,34±0,28 4,86±0,32* 
ВТМ, у. о. 0,57±0,02 0,51±0,03* 
ММЛШ, г 333,95±23,31 292,07±22,31 
ІММЛШ, г/м2 169,12±8,67 150,41±9,91* 
СІ, л/хв·м2 2,26±0,15 2,47±0,17 
Е/А 0,72±0,04 0,70±0,03 
 



* 

Тяжкість ЛІ 
Показник легкий  

(n=45) 
середньотяжкий  

(n=70) 
тяжкий  
(n=7) 

ЛШ систола, см 1,24±0,05 1,31±0,05 1,42±0,04* 
МШП систола, см 1,33±0,06 1,42±0,05 1,46±0,06* 
Передньо-задній розмір ПШ, см 2,30±0,15 2,14±0,09 2,81±0,17* 
ЛП, см 3,81±0,09 3,70±0,15 4,32±0,16* 
КДР, см 4,87±0,17 4,79±0,15 5,04 ±0,20 
КДО, мл 114,79±8,67 109,16±8,38 120,00±9,30 
КСР, см 3,17±0,21 3,16±0,20 3,76±0,25* 
КСО, мл 45,81±6,83 41,92±4,70 50,40±4,86 
Аорта, см 3,43±0,19 3,23±0,13 3,63±0,15 
ФВ, % 59,19±2,56 61,65±1,32 52,12±2,65* 
УО, мл 68,46±9,52 68,84±5,67 59,60±6,85 
ХОК, л·хв 4,40±0,56 4,72±0,44 4,10±0,51 
ВТМ, у. о. 0,54±0,03 0,56±0,03 0,56±0,02 
ММЛШ, г 320,17±23,52 323,46±21,44 369,57±19,64 
ІММЛШ, г/м2 161,13±8,05 164,41±11,31 172,29±7,87 
СІ, л/хв·м2 2,23±0,09 2,43±0,21 2,00±0,10* 
Е/А 0,66±0,09 0,73±0,03 0,65±0,06 
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Офтальмореакція, бали Групи тварин Доза, мг/кг n 15 хвилин 24 години 
контрольне око 0 (0-0) 0 (0-0) 
дослідне око 150 6 0 (0-0) 0 (0-0) 
контрольне око 0 (0-0) 0 (0-0) 

Капсули  
«Фітовнол» 

дослідне око 1500 6 0 (0-0) 0 (0-0) 
 

    
    



    
   






     
    
     


Χ 

Групи тварин Доза, 
мг/кг Шлях сенсибілізації n 

Кількість 
дегранульованих  
мастоцитів, % 

Інтактний контроль – – 8 6,75±1,18 
Капсули «Фітовенол» 150 Внутрішньошлунковий 8 5,13±0,74 
Капсули «Фітовенол» 1500 Внутрішньошлунковий 8 7,00±0,60 

 
    







     
 






    





Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

121ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1












  
 
 


 





     
  

  







 

 





  

 



   










      





 



Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

122 ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1










      



      



 







    


     



   








  





  




    


      
   


   
      

    
     
     
    
 



     
         

       
 
    
     
  







 


 

      
  
    



   
     
    

 
 


     




Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему

123ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2015. № 1

Кашлюк Менінгококова інфекція Країна 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008 
Австрія 5,06 1,30 2,82 0,02 2,10 0,67 0,60 1,02 1,07 1,01 
Болгарія 1,24 0,48 0,30 1,78 1,73 0,11 0,18 0,11 0,21 0,27 
Кіпр 1,39 0,12 0,00 0,63 0,39 - - 0,12 0,13 0,26 
Чехія 6,73 2,96 6,27 9,14 7,38 0,56 0,60 0,57 0,77 0,79 
Данія 20,36 7,97 8,13 11,47 11,30 1,00 1,30 1,19 1,29 1,17 
Естонія 11,17 35,42 95,93 46,96 36,16 0,45 0,53 0,15 0,37 0,45 
Фінляндія 10,02 10,33 6,41 5,01 19,28 0,61 0,63 0,64 0,62 0,53 
Франція дані відсутні 0,84 0,87 0,79 0,94 1,03 
Німеччина дані відсутні 0,43 0,45 0,47 0,60 0,55 
Греція 0,36 0,02 0,49 0,14 0,09 0,53 0,47 0,49 0,69 0,70 
Угорщина 0,05 0,09 0,25 0,31 0,33 0,52 0,68 0,38 0,38 0,30 
Ірландія 5,76 2,47 0,99 1,37 1,59 1,31 1,95 2,15 2,96 3,41 
Італія 0,44 0,85 0,78 1,06 0,57 0,23 0,26 0,25 0,31 0,31 
Латвія 9,10 0,10 0,28 0,05 0,32 0,20 0,10 0,24 0,19 0,32 
Литва 4,62 0,79 0,51 7,32 1,59 1,77 1,38 1,53 1,23 1,49 
Люксембург 2,00 0,78 0,00 0,20 0,41 0,57 0,39 0,20 0,61 0,41 
Мальта 0,52 4,82 0,48 0,00 0,00 0,96 1,45 0,48 1,22 0,74 
Нідерланди 76,24 32,69 22,52 34,89 52,16 0,65 0,64 0,86 0,92 0,99 
Польща 0,00 1,76 1,50 2,77 3,34 0,62 0,73 0,60 0,79 0,89 
Португалія 2,43 0,31 0,13 0,61 0,66 0,66 0,74 0,77 0,63 0,59 
Румунія 0,36 0,38 0,15 0,05 0,23 0,35 0,34 0,26 0,51 0,51 
Словаччина 16,64 17,36 25,53 5,35 1,84 0,57 0,39 0,69 0,73 0,89 
Словенія 8,51 8,59 18,12 17,27 8,06 0,44 0,63 0,44 0,74 1,19 
Іспанія 3,15 2,17 0,66 0,27 0,44 0,72 0,93 0,87 1,15 1,29 
Швеція 2,87 1,83 2,82 3,01 5,00 1,09 0,72 0,72 0,70 0,53 
В. Британія 18,89 2,01 0,59 1,38 1,72 1,36 1,66 1,62 1,94 2,22 
ЄС загалом 10,64 3,61 3,11 3,63 4,61 0,68 0,76 0,73 0,89 0,96 
Ісландія 9,43 0,00 0,00 0,00 0,32 - 0,63 0,63 1,57 0,63 
Норвегія 82,98 88,78 73,28 115,5 82,05 0,48 0,75 0,80 0,92 0,76 
ЄС/ЄЕЗ загалом 11,87 4,83 4,10 5,18 5,67 0,68 0,76 0,74 0,89 0,95 
 






2010 р. 2011 р. 2012 р. 2013 р. 2014 р. 
абс. відн. абс. відн. абс. відн. абс. відн. абс. відн. 

9 159 24,54 3 016 8,03 1 023 2,70 2 537 6,64 9 935 26,00 
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Кір Краснуха Країна 2012 2011 2010 2009 2008 2012 2011 2010 2009 2008 
Австрія 0,42 1,45 0,67 0,63 5,37 0,2 0,3 0,18 3,7 0,14 
Бельгія 0,91 6,13 - - - 4,19 - - - 0,02 
Болгарія 0,01 2,13 296,49 30,12 0,01 0,15 0,27 0,35 0,58 0,76 
Кіпр  0,12 0 2,2 0 0,13 0,35 0 0,24 0 0 
Чехія 0,21 0,16 0 0,05 0,02 13,38 9,93 9,49 0,08 0,14 
Данія 0,04 1,51 0,09 0,15 0,22 0,27 0,23 0,58 - - 
Естонія 0,3 0,53 0 0 0 0,08 0,15 0 0,08 0,3 
Фінляндія 0,07 0,5 0,09 0,04 0,09 0,06 0,04 0,08 0 0 
Франція 1,32 23,04 7,77 2,4 0,94 - - - - - 
Німеччина 0,2 1,97 0,96 0,7 1,12 - - - - - 
Греція 0,03 0,36 1,33 0,02 0,01 0,01 0 0 0,04 0 
Угорщина  0,02 0,05 0 0,01 0 0,04 0,05 0 0 0 
Ірландія 2,25 5,84 9,02 4,34 1,26 0,96 1,53 2,44 0,43 0,91 
Італія 1,02 8,59 5,08 1,26 8,91 0,66 1,59 1,51 0,35 10,49 
Латвія 0,15 0,05 0 0 0,14 1,52 0,24 0 0,31 0,4 
Литва 0,07 0,23 0,06 0 0,03 2,06 2,1 0 0 0 
Люксембург 0,38 1,17 0 0 0 0 0 0 0 0 
Мальта 0 1,45 0 0,24 0,25 0 0 0,48 0 0,73 
Нідерланди 0,06 0,3 0,09 0,09 0,66 2,07 3,18 2,56 0,04 0,01 
Польща 0,18 0,1 0,03 0,3 0,26 0,02 0 0,01 20 34,57 
Португалія 0,07 0,02 0,05 0,03 0,01 0,08 0,07 0,11 0,03 0,04 
Румунія 30,68 20,09 0,94 0,04 0,07 1,01 0,03 0,3 2,8 8,18 
Словаччина 0,02 0,04 0 0 0 0,07 0,04 0,02 0 0 
Словенія 0,1 1,07 0,1 0 0 0,24 0,1 0,1 0 0 
Іспанія 2,59 7,53 0,66 0,09 0,65 5,38 1,7 0,68 0,04 0,15 
Швеція 0,32 0,28 0,06 0,03 0,27 0,3 0,32 0,17 0,01 0,17 
В. Британія 3 1,73 0,64 1,89 2,3 4,29 4,34 7,06 0,01 0,06 
ЄС  
загалом 

2,26 6,41 6,65 1,38 1,92 2,95 1,84 2,12 2,09 5,04 

Ісландія  0 0 0 0 0 0 0 0,63 0 0 
Норвегія 0,08 0,81 0,06 0,04 0,08 0,58 0,33 0,25 0 0,02 
ЄС/ЄЕЗ  
загалом 

2,23 6,35 6,58 1,37 1,9 2,91 1,81 2,1 2,09 5,02 
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 Число випадків % 
Чоловіки 4 50 Стать Жінки  4 50 

0–1 0 - 
2–5 1 13 

6–18 3 38 
19–54 3 38 

Вік 

>55 1 13 
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Строки спостереження, доби Дози, 
мг/кг 

К-ть  
тварин Ефект дії 1 2 3 15 

К-ть 
загиблих тварин 

63,0 3 3/0 0 0 0 0 0 
63,0 3 3/0 0 0 0 0 0 
63,0 3 3/1 1 0 0 0 1 
66,8 3 3/0 0 0 0 0 0 
66,8 3 3/1 0 0 0 0 1 
66,8 3 3/1 1 0 0 0 1 
70,8 3 3/1 1 0 0 0 1 
70,8 3 3/1 1 0 0 0 1 
70,8 3 3/0 0 0 0 0 0 
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Швидкість
секреції жовчі 

Показники Контрольні 
тварини 

Уражені 
тетрахлорметаном 

Уражені+ліковані 
екстрактом, 

70 мг/кг 

Уражені + 
ліковані алохолом, 

80 мг/кг 
Об’єм жовчі, 
мл/100 г 0,80±0,03 0,60±0,03* 0,72±0,02** 0,78±0,03** 

Швидкість секреції 
жовчі, мг/хв⋅100-1 5,40±0,25 3,50±0,17* 4,60±0,20** 4,95±0,22** 

 * – ≤**
≤







Показники Контрольні 
тварини 

Уражені 
тетрахлорметаном 

Уражені+ліковані 
екстрактом,  

70 мг/кг 

Уражені + 
ліковані алохолом, 

80 мг/кг 
Холестерол у жовчі, 

мг/100 мл 45,30±2,15 35,20±2,50* 39,40±3,20 42,50±3,10 

Жовчні кислоти у жовчі, 
мг/100 мл 798,40±32,50 720,60±32,20 764,50±35,40 782,50±31,50 

Холестерол у сироватці 
крові, ммоль/л 2,25±0,12 3,65±0,16* 2,82±0,11** 2,45±0,12** 

 *≤**
≤
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

1. На сторінках журналу “Здобутки клінічної і експериментальної медицини” висвітлюються огляди літе-
ратури, лекції, нові не опубліковані наукові результати, отримані в галузі клінічної чи експериментальної меди-
цини, висловлюються оригінальні погляди на проблему, подаються короткі повідомлення, замітки з практики.
У рубриці “Події, хроніка, дати” друкується інформація про цікаві, на погляд автора, наукові явища, відомості
про видатних науковців та їх здобутки, подаються статті, присвячені пам’яті медиків.

2. Статті повинні мати рекомендацію до друку з підписом керівника установи та експертний висновок про
можливість відкритої публікації, завірений печаткою. Під текстом статті обов’язкові: підписи всіх авторів, а
також інформація про них: місце роботи, посада, науковий ступінь, вчене звання, прізвище, ім’я, по батькові із
зазначенням адреси, телефону, факсу (е-mаіl) автора, з яким можна вести листування.

3. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме, не повинен переви-
щувати 8 сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції –12 сторінок, короткого повідомлення,
рецензії тощо – 5 сторінок, статті до розділу “Замітки з практики” – 3 сторінки.

4. Статтю треба друкувати українською мовою на одному боці аркуша формату А4 із розміщенням 1800-
2000 друкованих знаків на сторінці (поля: верхнє і нижнє – 2,5 см, ліве – 3 см, праве – 1,5 см, шрифт Тіmes New
Roman 14 пт через півтора інтервала). Надсилати необхідно 2 примірники статті та електронний варіант на
CD у форматах *.doc, *.docx, *.rtf.
Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, CDR, надсилати роздрукованими у двох примірниках, а також

у вигляді окремого графічного файла.  При скануванні слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі.
Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На звороті кожної ілюстрації необхідно вказати її номер,
прізвища авторів і відмітки “Верх”, “Низ”. У підписах до мікрофотографій вказувати збільшення і метод
фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – чіткими. Таблиці повинні мати ко-
роткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у вигляді таблиць і рисунків не
допускається.

Діаграми, графіки бажано створювати у Місгоsoft ЕхсеІ. Невеликі за об’ємом ілюстрації можна розмі-
щувати по ходу тексту статті.

Для формул бажано використовувати редактор формул Microsoft Equation.
5. Статті треба писати з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 “Документація. Звіти у сфері науки

і техніки. Структура і правила оформлення” за такою схемою (крім статей до розділу “Лекції”, “Погляд на
проблему”,  “Замітки з практики”, “Події, хроніка, дати”):

УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)
ініціали і прізвища авторів
повна назва установи
резюме українською мовою
ключові слова українською мовою
Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними

завданнями, аналіз останніх опублікованих досліджень, в яких започатковано розв’язання даної проблеми,
виділення невирішеної частини загальної проблеми, якій присвячена означена робота)

Мета дослідження.
Матеріал і методи дослідження. (Викладення об’єкта дослідження і методик, опис яких повинен бути

достатнім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних
досліджень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов’язаних із зав-
данням тваринам болю, метод евтаназії. Обов’язковим є зазначення методик статистичного аналізу з об-
ґрунтуванням вибору критеріїв достовірності оцінок)

Результати й обговорення. (Викладається основний фактичний матеріал, проводиться повне обґрун-
тування отриманих наукових результатів, висловлення власного судження щодо одержаних результатів, його
порівняння з тлумаченням подібних даних, наведених іншими авторами)

Висновки.
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Перспективи подальших досліджень. (Подається бачення автора перспективності подальших шляхів
до розв’язання проблеми, висвітленої у роботі)

Література (друкується в порядку згадування джерел у квадратних дужках)
НАЗВА СТАТТІ (англійською мовою, великими літерами)
ініціали і прізвища авторів (англійською мовою)
повна назва установи (англійською мовою)
резюме (англійською мовою)
ключові слова (англійською мовою)
Крім цього, окремим електронним файлом потрібно надсилати розширене англійськомовне резюме об’є-

мом до 2 сторінок. Його структура має повністю відповідати структурі статті зі всіма її елементами (для
розміщення на сайті журналу).

6. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необ-
хідно подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ
3651-97 “Одиниці  фізичних величин”. Назви фірм, реактивів і препаратів наводити в оригінальній транскрипції.

7. У тексті статті при посиланні на публікацію слід зазначати її номер згідно з списком літератури у
квадратних дужках.

8. Статті до розділу “Замітки з практики” повинні стосуватися оригінальних ситуацій, які трапляються в
практичній діяльності лікаря (окремі випадки нетипового перебігу захворювань, нестандартного підходу до
діагностики, лікування тощо). Об’єм статті не повинен перевищувати 3 сторінки. Статті подаються за такою
схемою: УДК, НАЗВА РОБОТИ (великими літерами), ініціали і прізвища авторів, повна назва установи, ко-
роткий вступ, конкретний опис клінічної ситуації, характеру проведеного лікування, його наслідків тощо і вис-
новок щодо доцільності практичного використання набутого досвіду. Посилання на літературні джерела не
обов’язкове.

9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скоро-
чує текст.

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, не реєструються. У першу чергу друкуються
статті передплатників журналу, а також матеріали, що замовлені редакцією.

11. Публікація статей платна. Вартість – 76 грн без ПДВ за 1800 знаків (1 стор.). Квитанцію про оплату
потрібно надсилати на адресу редакції.

12. Адреса редакції:
Редакція журналу “Здобутки клінічної і експериментальної медицини”, видавництво ДВНЗ “Тер-

нопільський державний медичний університет імені І. Я. Горбачевського”, майдан  Волі, 1, 46001, Тернопіль,
Україна.

13. Оплату за статті переказувати на розрахунковий рахунок:
Одержувач платежу: ДВНЗ «Тернопільський державний медичний університет імені І. Я. Гор-

бачевського МОЗ України»

КОД 02010830
р/р 31250201204491 в ГУДКСУ в Тернопільській обл.,
МФО 838012
“За друкування статті”.

З питань перерахунку коштів звертатися за тел. 52-71-67 (бухгалтерія).


