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ДИСПЛАЗІЯ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ ТА АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ: СУЧАСНИЙ ПОГЛЯД 
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РЕЗЮМЕ. Артеріальна гіпертензія (АГ) займає провідне місце в структурі смертності, збільшує ризик розвитку 
атеросклеротичних і серцево-судинних ускладнень. Характерною особливістю АГ є висока частота коморбідності. 
Пацієнти з АГ, як правило, мають одну або декілька супутніх патологій. Коморбідність призводить до взаємного 
впливу на перебіг захворювань, характер і тяжкість ускладнень, нерідко утруднює діагностику, визначає цільові 
значення артеріального тиску і особливості вибору антигіпертензивних препаратів. 

Основна частина. Одним із факторів ризику, який відіграє важливу роль у патогенезі, але є недостатньо ви-
вченим з погляду розвитку та прогресування АГ, є наявність дисплазії сполучної тканини (ДСТ). Пацієнти з ДСТ 
частіше мають артеріальну гіпотензію або нейроциркуляторну дистонію, але згодом у цих молодих людей часто 
формується синдром АГ. Основа формування АГ, поєднаної з ДСТ – дисфункція судинного ендотелію артеріально-
го кровообігу, вираження якої залежить від тривалості, ступеня тяжкості АГ, наявності атерогенних дисліпідемій, 
ефективності антигіпертензивної терапії та її ангіопротекторної активності.

Висновок. Наявність у пацієнта коморбідності, зокрема, поєднання ДСТ та АГ, потребує індивідуального під-
ходу, комплексної діагностики (клінічних, генеалогічних і лабораторно-інструментальних досліджень) та лікуван-
ня з урахуванням обох наявних патологій.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: дисплазія сполучної тканини; артеріальна гіпертензія; коморбідність.

Огляди літератури

Вступ. Відомо, що коморбідність – це співіс-
нування патогенетично або генетично взаємопо-
в’язаних двох і/або більше захворювань у одного 
пацієнта. З кожним роком збільшується кількість 
хворих із коморбідними ураженнями, які погір-
шують перебіг основної хвороби і/або призво-
дять до її хронізації, є причиною інвалідизації та 
передчасної смерті. Яскравим прикладом комор-
бідних станів може бути наявність у пацієнта з ар-
теріальною гіпертензією (АГ) цукрового діабету, 
ішемічної хвороби серця (ІХС), хронічного об-
структивного захворювання легень, дисплазії 
сполучної тканини (ДСТ) тощо.

Термін ДСТ широко використовується в ме-
дичній літературі з кінця 1980-х років: його запро-
поновано як констатацію клінічних проявів пору-
шення синтезу та функціонування похідних кола-
генових і еластичних білків, що свідчить про 
порушення розвитку органів і тканин в ембріо-
нальному та постнатальному періодах [14]. У роз-
витку ДСТ провідне значення мають мутації генів, 
які кодують синтез і просторову організацію кола-
гену, відповідають за формування структурних 
компонентів матриксу та ферментів, які беруть 
участь у процесах фіброгенезу. Американський 
генетик V. A. McKusick виділив стани, пов’язані зі 
зміною колагену, та назвав їх спадковими захво-
рюваннями сполучної тканини, яким виділено 
окремий розділ у базі даних спадкових захворю-
вань людини «On-line Mendelian Inheritance In 
Man» (OMIM) [28]. Розроблена база медико-гене-
тичних досліджень ДСТ і запропоновано ряд по-
ліморфізмів, які можуть використовуватися при 

подальших дослідженнях [12]. Установлено, що по-
перечно аномально розташовані хорди шлуноч-
ків серця обмежують діастолічне розслаблення 
серцевого м’яза, що створює передумови для 
розвитку гострої серцевої недостатності при над-
мірному фізичному навантаженні [17]. За даними 
інших дослідників, у хворих на ІХС при наявності 
ознак ДСТ частіше виявляються подовження інтер-
валу QT, надшлуночкові та шлуночкові порушення 
ритму, а при поєднанні пролабування атріо вен-
три кулярних клапанів із аномально розташова-
ними хордами шлуночків серця частота аритміч-
них ускладнень збільшується в 2–2,5 раза [11]. 

ДСТ – це генетично детерміновані стани, які 
характеризуються дефектами волокнистих струк-
тур і основної речовини сполучної тканини, що 
призводять до порушення формування утворен-
ня органів і систем, мають прогредієнтний пере-
біг та визначають особливості асоційованої пато-
логії, а також фармакокінетику та фармакодина-
міку лікарських засобів [4, 16, 24]. Характер 
успадкування ДСТ – полігенно-мультифакторіаль-
ний (захворювання зі спадковою схильністю), 
коли мають місце мутації великої кількості генів, 
а випадкова перекомбінація алелів від батька та 
матері кожного разу призводить до формування 
нового унікального генотипу. Ознаки ДСТ прояв-
ляються протягом життя, в період новонародже-
ності виявлення ознак ДСТ мінімальні, у віці 
4–5 років починає формуватись пролапс клапанів 
серця, в 5–7 років – торакодіафрагмальний син-
дром (деформації грудної клітки та хребта), плос-
костопість, міопія, в підлітковому та молодому 
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віці – судинний синдром [2]. Критичним періодом 
проявів ДСТ є підлітковий вік, коли приріст кіль-
кості ознак неспроможності сполучної тканини 
може становити більше 300 %. У більшості пацієн-
тів із ДСТ у віці старше 35 років ризик появи нової 
ознаки мінімальний, основну проблему склада-
ють ускладнення диспластичних синдромів, що 
визначають інвалідизацію пацієнтів і летальні 
втрати [7]. Подібна динаміка пояснюється прогре-
дієнтним характером маніфестації ознак ДСТ у 
періоді максимального зростання організму, 
пов’язаного зі збільшенням загальної маси спо-
лучної тканини. 

Розвиток ДСТ пов’язаний як із порушенням 
синтезу колагену та фібрилогенезу, так і з аномалія-
ми його біодеградації, ферментопатіями, дефекта-
ми фібронектину, глікопротеїдів, протеогліканів і 
дефіцитом різних кофакторів (мідь, цинк, кисень, 
аскорбінова кислота тощо), які беруть участь в утво-
ренні поперечних ковалентних зв’язків для стабілі-
зації колагенових структур [25].

ДСТ поділяють на диференційовану та неди-
ференційовану. До диференційованих ДСТ нале-
жать захворювання, які мають певний тип успад-
кування та чіткі клінічні ознаки (синдром Марфана, 
Елерса–Данлоса, синдром млявої шкіри, недоско-
налий остеогенез тощо), до недиференційованої 
дисплазії сполучної тканини (НДСТ) входить без-
ліч аномалій сполучної тканини без чітко окрес-
леної симптоматики. На сьогодні виділено безліч 
фенотипових ознак НДСТ та мікроаномалій, які 
умовно можна поділити на зовнішні, що виявля-
ються при фізикальному обстеженні, та вісце-
ральні ознаки (зі сторони внутрішніх органів). З 
огляду на гетерогенність проявів НДСТ, пацієнти 
із диспластикозалежними змінами органів і тка-
нин вважаються групою високого ризику виник-
нення асоційованої патології, клінічний перебіг 
якої, завдяки диспластичному фону, суттєво від-
різняється від «класичних» варіантів [13]. Пропо-
нується виділяти такі основні фенотипи: мітраль-
ний клапан, аорта, скелет, шкіра, так званий 
«MASS-фенотип» (Мitral valve, Аorta, Skeleton, 
Skin), (ізольований) пролапс мітрального клапа-
на, марфаноподібна зовнішність, марфаноподіб-
ний фенотип, елерсоподібний фенотип (класич-
ний або судинний), елерсоподібний гіпермобіль-
ний фенотип, доброякісна гіпермобільність 
суглобів, НДСТ, підвищена диспластична стигма-
тизація, підвищена диспластична стигматизація з 
переважно вісцеральними проявами [6, 12, 29]. 

Враховуючи поліорганність ураження при 
ДСТ, провідною патологією, яка скорочує життя 
пацієнтів, є кардіоваскулярна. Найпоширенішим 
проявом диспластичного серця є пролапс мітраль-
ного клапана, який зустрічається у загальній попу-

ляції в 1,8–38 % випадків. Частота виявлення ано-
мально розташованих хорд становить від 2,5 до 
95 %, що значно частіше, ніж у практично здорових 
людей (21 %), при ІХС і дилатаційній кардіоміопатії 
(25–43  %), атеросклеротичному та ревматичному 
ураженнях серця (38 %) відповідно [10, 23]. Вияв-
лено зміни артеріального тиску (АТ): у молодих 
осіб частіше зустрічається так звана ідіопатична 
артеріальна гіпотензія, з віком переважає АГ [21]. 

Частина дослідників відносять АГ, поєднану з 
ДСТ, до самостійних форм симптоматичної АГ, які, 
на їхню думку, неможливо віднести до есенціаль-
ної АГ в силу первинного ураження органів-міше-
ней [1]. При АГ також складно пояснити тільки 
патологію нирок, центральної нервової системи 
або ендокринних залоз, тоді як при ДСТ – це взає-
мозумовлена патологія [5]. У пацієнтів із підвище-
ним рівнем АТ та ознаками ДСТ відмічають домі-
нування симпатичного відділу вегетативної нер-
вової системи в спокої (58,8  %) та розвиток 
надлишкового або недостатнього вегетативного 
забезпечення різних форм діяльності (91,3  %) 
[27]. Установлено, що розвиток АГ за наявності 
ознак ДСТ частіше проявляється в дитячому та 
юнацькому віці. Перші підйоми АТ документовані 
в середньому в віці: (15,0±0,2) років при ДСТ і 
(21,2±0,3) роки в групі порівняння. Діапазон коли-
вань АТ становив 140/80 мм рт. ст. – 190/110 мм 
рт. ст., а у 32 % осіб із ДСТ АГ мав кризовий пере-
біг із подальшою стабілізацією [9, 13]. При порів-
нянні добового профілю АТ хворих із АГ, поєдна-
ною з ДСТ, на відміну від осіб без ДСТ, виявлено, 
що характерним є зменшення індексу часу (ІЧ), 
ДАТ протягом доби на 13,5 %, більш вираженою 
варіабельністю САТ на 31,8  % та ДАТ на 18,7  % 
протягом доби та нормальним зниженням АТ у 
нічні години [8]. На ранніх стадіях АГ відмічається 
ремоделювання лівого шлуночка (ЛШ) із збільшен-
ням систоли передсердь у структурі наповнення 
ЛШ (26,5 %) [3]. Для диспластичного серця в осіб 
із підвищеним рівнем АТ характерні «псевдонор-
мальні» показники товщини міжшлуночкової пе-
регородки та задньої стінки ЛШ [8]. До факторів, 
що провокують розвиток гіпертензивних кризів, 
відносять фізичні, психічні перевантаження, ста-
тичні навантаження, тривале та вимушене поло-
ження голови, шиї, закриті травми черепа, нирок, 
хребта, метеозалежність. Факторами, які вплива-
ють на розвиток АГ в осіб із наявністю ДСТ, є спад-
кова схильність (документована в 83,5 % з АГ і в 
70  % – без АГ на фоні ДСТ, в групі порівняння – 
68 %, по лінії матері виявляється в 60 % населення); 
порушення вегетативної регуляції з переважан-
ням симпатикотонії, збільшення числа адренер-
гічних рецепторів, чутливості судинної стінки до 
адренергічної стимуляції на фоні зниження пара-
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симпатичних впливів; прогресування диспластич-
них змін серця (пролапс мітрального клапана, 
міксоматозна дегенерація, регургітація), тахікардія, 
подовження відновного періоду при проведенні 
велоергометрії, в астеніків – збільшення загаль-
ного периферійного опору судин; патологія нирок 
(нефроптоз, гіпоплазія, ротація, вроджені анома-
лії ниркових судин); порушення та зміни кровото-
ку по хребтових артеріях за рахунок порушення 
входження в канал шийних хребців при дисплас-
тичних змінах шийного відділу хребта зі звужен-
ням просвіту судин, що може призвести до за-
криття кровотоку, гіпоплазія артерій як результат 
патології сполучної тканини, яка призводить до 
дефекту формування сполучнотканинного карка-
су судинної стінки; ангіодисплазії брахіоцефаль-
них судин (S-подібна деформація, різноманітні 
види патологічної звивистості загальних внутріш-
ніх сонних артерій, мішкоподібні аневризми моз-
кових артерій); вроджені особливості судинного 
русла, які призводять до ремоделювання артерій 
м’язового та еластичного типів, порушення їх 
пружноеластичних властивостей зі змінами пери-
ферійного опору; нейроінфекції, травми черепа, 
нирок, хребта, перенесені з перших років життя; 
ожиріння та гіперпролактинемія як прояв гіпота-
ламічного синдрому (разом із ендокринопатіями 
гіперпролактинемія супроводжується стимуляцією 
β1-рецепторів, метаболічною дією на інтиму су-
дин, гладенькі м'язи артеріол із їх проліферацією 
та підвищенням чутливості до вазопресорів); за-
няття силовими видами спорту [8, 13, 15, 18, 19].

Основа формування АГ, поєднаної з ДСТ – 
дисфункція судинного ендотелію артеріального 

кровообігу, вираженість якої залежить від трива-
лості, ступеня тяжкості АГ, наявності атерогенних 
дисліпідемій, ефективності антигіпертензивної 
терапії та її ангіопротекторної активності [20]. 

Клінічні прояви АГ, поєднаної з ДСТ, можуть 
виникати у будь-якому віці, частіше в періоди 
збільшення навантаження на організм і приєд-
нання судинної недостатності мозку. Патологія 
нижньо-грудного та поперекового відділів хреб-
та може призвести до нейрогенної дисфункції се-
чової системи, порушення пасажу сечі та розвит-
ку захворювань нирок [30]. Ураження хребта веде 
також до подразнення вегетативних гангліїв, що 
знаходяться вздовж хребта, з подальшим підви-
щенням тонусу симпатичної нервової системи, 
рефлекторного спазму периферійних судин. Па-
тологію нирок (нефроптоз, асоційований з анома-
ліями та вадами розвитку нирок і ниркових судин) 
спостерігають у значної кількості (80 %) пацієнтів 
із ДСТ. При поєднанні порушень зі сторони нирок 
і хребетного стовпа у пацієнта в 2 рази зростає 
частота АГ і в 4 рази ускладнюється її перебіг [22]. 

У формуванні та стабілізації АГ в осіб з ДСТ ві-
діграє роль як вроджена, так і набута асоційована з 
ДСТ патологія хребта (80,4 %), хребетних артерій 
(23,5%), щитоподібної залози (21,6 %), органів се-
човидільної системи (41,7 %), що необхідно врахо-
вувати при обстеженні та лікуванні хворих [5, 26]. 

Висновок. Наявність у пацієнта коморбіднос-
ті, зокрема, поєднання ДСТ та АГ, потребує індиві-
дуального підходу, комплексної діагностики (клі-
нічних, генеалогічних і лабораторно-інструмен-
тальних досліджень) та лікування з урахуванням 
обох наявних патологій.
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ДИСПЛАЗИЯ СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ И АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ: 
СОВРЕМЕННЫЙ ВЗГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

©Т. М. Бенца
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика

РЕЗЮМЕ. Артериальная гипертензия (АГ) занимает ведущее место в структуре смертности, увеличивает 
риск развития атеросклеротических, сердечно-сосудистых осложнений. Отличительной особенностью АГ явля-
ется высокая частота коморбидности. Пациенты с АГ, как правило, имеют одну или несколько сопутствующих 
патологий. Коморбидность приводит к взаимному влиянию на течение заболеваний, характер и тяжесть ослож-
нений, нередко затрудняет диагностику, определяет целевые значения артериального давления и особенности 
выбора антигипертензивных препаратов. 

Основная часть. Одним из факторов риска, который играет важную роль в патогенезе но недостаточно 
изучен в отношении развития и прогрессирования АГ, является наличие дисплазии соединительной ткани (ДСТ). 
Пациенты с ДСТ чаще имеют артериальную гипотензию или нейроциркуляторную дистонию, но в дальнейшем у 
этих молодых людей часто формируется синдром АГ. Основа формирования АГ, сочетанной с ДСТ, – дисфункция 
сосудистого эндотелия артериального кровотока, выраженность которой зависит от длительности, степени тя-
жести АГ, наличия атерогенных дислипидемий, эффективности антигипертензивной терапии и ее ангиопротек-
торной активности.

Вывод. Наличие коморбидности у пациента, в частности, сочетание ДСТ и АГ, требует индивидуального под-
хода, комплексной диагностики (клинических, генеалогических и лабораторно-инструментальных исследова-
ний) и лечения с учетом обеих имеющихся патологий.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дисплазия соединительной ткани, артериальная гипертензия, коморбидность. 

CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA AND ARTERIAL HYPERTENSION: A MODERN APPROACH 
TO THE PROBLEM (LITERATURE REVIEW)

©T. M. Bentsa
P. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

SUMMARY. Arterial hypertension (AH) occupies a leading place in the structure of mortality, increases the risk of 
developing atherosclerotic, cardiovascular complications. AH is frequently associated with comorbid diseases. Hyperten-
sive patients commonly have one or several co-existent pathologies. The comorbidities have mutual impact on each 
other, character and severity of complications. Comorbidities influence both the choice of antihypertensive drugs and 
target blood pressure level.

The main body. One of the risk factors that plays an important role in the pathogenesis, but is not well understood 
in relation to the development and progression of AH, is the presence of connective tissue dysplasia (CTD). Patients with 
CTD are more likely to have arterial hypotension or neurocirculatory dystonia, but later these young people often de-
velop hypertension syndrome. The basis for the formation of AH combined with DST is dysfunction of the vascular endo-
thelium of arterial blood flow, the severity of which depends on the duration and severity of AH, the presence of athero-
genic dyslipidemias, the effectiveness of antihypertensive therapy and its angioprotective activity.

Conclusion. The presence of comorbidity in a patient, in particular the combination of DST and AH, requires an in-
dividual approach, comprehensive diagnostics (clinical, genealogical and laboratory-instrumental studies) and treat-
ment, taking into account both existing pathologies.

KEY WORDS: arterial hypertension; antihypertensive therapy; comorbidity.
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МЕНЕДЖМЕНТ ФУНКЦІОНАЛЬНОЇ ДИСПЕПСІЇ ЗГІДНО З СУЧАСНИМИ НАСТАНОВАМИ 
І РЕКОМЕНДАЦІЯМИ

©І. О. Боровик 
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Диспепсія є частою причиною звернення за медичною допомогою, це захворювання погіршує 
якість життя, знижує працездатність хворих, потребує значних економічних ресурсів. Більшість таких пацієнтів 
звертаються за медичною допомогою до сімейного лікаря. 

Мета – проаналізувати нові настанови і рекомендації та сформувати сучасний алгоритм діагностики й ліку-
вання функціональної диспепсії (ФД) на етапі первинної медичної допомоги. 

Матеріал і методи. У дослідженні застосовано інформаціологічний, бібліосистематичний та аналітичний 
методи в міжнародних медичних інформаційних електронних базах даних.

Результати. Терміном «недосліджена диспепсія» позначають усі випадки звернення пацієнта за медичною 
допомогою, якщо ніяких обстежень ще не було проведено. Для встановлення діагнозу ФД необхідно провести 
ряд додаткових досліджень, щоб виключити органічну природу захворювання. Диспепсія є клінічним діагнозом, 
а хронічний гастрит – морфологічним. Згідно з сучасними рекомендаціями, завданням сімейного лікаря є визна-
чення показань до ендоскопічного обстеження і проведення діагностики інфекції Helicobacter pylori. Тактика «test 
and treat» щодо інфекції Helicobacter pylori при недослідженій диспепсії дає позитивний клінічний ефект, особли-
во в довгостроковій перспективі, а також відновлює слизову оболонку шлунка та має канцеропревентивну дію. 
Доведену ефективність у лікуванні різних форм функціональної диспепсії мають інгібітори протонної помпи (ІПП), 
які рекомендовано призначати курсом 4–8 тижнів з наступним прийомом за потреби. При відсутності ефекту від 
терапії першої лінії ІПП рекомендується призначення сучасних прокінетиків коротким курсом, трициклічних анти-
депресантів протягом 6 місяців, а також психологічної терапії. При неможливості досягнення позитивного ефекту 
при ФД можуть використовуватись, але не мають достатньої доказової бази, такі методи лікування як акупункту-
ра, фітотерапія, призначення пробіотиків та вітамінних комплексів. 

Висновки. При зверненні пацієнта з диспепсією завданням сімейного лікаря є визначення показань до 
ендоскопічного обстеження і проведення діагностики інфекції Helicobacter pylori та, при позитивному результаті, – 
ерадикації Helicobacter pylori. Доведену ефективність у лікуванні різних форм функціональної диспепсії мають ІПП, 
прокінетики, трициклічні антидепресанти, психологічна терапія. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: функціональна диспепсія; гастрит; Helicobacter pylori; рекомендації; сімейний лікар.

Вступ. Диспепсія – поширений термін, який 
часто використовують при різноманітних захво-
рю ваннях органів травлення [8]. Основними 
симптомами диспепсії є абдомінальний біль або 
дискомфорт в епігастрії по середній лінії живота, 
нудота і/або блювання, печія, відрижка, аерофа-
гія, регургітація, відчуття переповнення після їжі, 
здуття живота, анорексія, раннє відчуття насичен-
ня [7, 15]. Згідно із сучасними уявленнями, дис-
пепсію можна трактувати і як самостійне нозоло-
гічне захворювання, і як синдром [5]. Римські кри-
терії визначають диспепсію як симптомокомплекс, 
що включає біль, печію, відчуття раннього наси-
чення їжею, тяжкість і переповнення шлунка, що 
свідчить про ураження верхніх відділів ШКТ, які 
чітко не пов’я зані з фізичним навантаженням і 
тривають не менше ніж 3 міс. за останні 6 міс. [21, 
23, 32]. Як медичні працівники, так і самі пацієнти 
зазвичай не сприймають симптоми диспепсії як 
серйозне порушення стану здоров’я. За даними 
різних авторів, диспепсичні симптоми виявляють 
у 20–40  % населення Європи та Америки, але 
лише близько 25 % з них звертаються за медич-
ною допомогою і більшість залишаються некон-

сультованими протягом тривалого часу [3, 19]. 
При цьому диспепсія погіршує якість життя, зни-
жує працездатність пацієнтів і потребує значних 
економічних ресурсів [6, 19]. Такі пацієнти прак-
тично завжди звертаються за медичною допомо-
гою до сімейного лікаря. Загальні відмінності в 
основних завданнях лікарів первинної та вторин-
ної медичної допомоги були детально роз'яснені 
Марінкером [9]. Він стверджував, що роль лікаря 
загальної практики полягає у маргіналізації (ви-
ключенні) небезпек, тоді як роль фахівця полягає 
у маргіналізації невизначеності та у стратегії 
управління. Тому тактикою сімейного лікаря є за-
безпечення раннього виявлення невеликої кіль-
кості пацієнтів із симптомами, що представляють 
серйозні захворювання, при цьому застосовуючи 
більш зважений та консервативний підхід у ве-
денні більшості пацієнтів, які навряд чи мають 
серйозне органічне чи психосоматичне захворю-
вання [6, 13, 19, 23].

Мета – проаналізувати нові настанови та реко-
мендації, сформувавши сучасний алгоритм діаг-
нос тики і лікування функціональної диспепсії (ФД) 
на етапі первинної медичної допомоги. 
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Матеріал і методи дослідження. У дослі-
дженні застосовано інформаціологічний, бібліо-
систематичний та аналітичний методи в міжна-
родних медичних інформаційних електронних 
базах даних.

Результати й обговорення. У зв’язку з різни-
ми підходами до визначення окремих патоло-
гічних понять, у нашій країні, на противагу закор-
донним спеціалістам, які встановлюють діагноз 
диспепсії, вітчизняні лікарі та пацієнти частіше ви-
користовують поняття «гастрит» [4]. Клінічний ді-
агноз «хронічний гастрит» практично не викорис-
товується в закордонній літературі. Сучасні адап-
товані рекомендації чітко розмежовують поняття 
диспепсії та гастриту: диспепсія – діагноз клініч-
ний, а хронічний гастрит – морфологічний, коли 
при біопсії шлунка діагностують атрофічні зміни 
слизової оболонки (СО) [3]. Отже, гастрит є чисто 
морфологічним поняттям і може бути діагносто-
ваний лише після проведення ендоскопічного до-
слідження з множинною біопсією та наступним 
морфологічним висновком із вказанням наявнос-
ті змін в СО шлунка [2, 30]. У клінічній гастроенте-
рології заміна діагнозу «хронічний гастрит» на 
діаг ноз «ФД» має певні переваги та недоліки. До 
позитивних наслідків такої заміни відносять пра-
вильне розуміння природи диспепсичних скарг 
при хронічному гастриті та призначення адекват-
ної терапії; до негативних – відмову від оцінки у 
хворих на ФД морфологічних змін в СО шлунка [3]. 

Поняття «недосліджена диспепсія» стосуєть-
ся всіх пацієнтів із новими або повторюваними 
диспепсичними симптомами, щодо яких раніше не 
проводилось жодних досліджень. ФД не є тотож-
ною з недослідженою диспепсією. Щоб діагнос-
тувати ФД, необхідно провести ряд додаткових 
досліджень (ЕГДС, УЗД ОЧП, ЗАК, БАК) для під-
твердження неорганічної природи захворювання 
[21, 23]. Патофізіологія ФД є багатофакторною, в 
ній задіяні кілька механізмів, таких як патологіч-
не спорожнення шлунка, вісцеральна гіперчутли-
вість, порушення шлункової акомодації та факто-
ри центральної нервової системи. Причинами 
розвитку ФД є спадковість, шлункова гіперчутли-
вість (надмірна реакція на нормальні подразники 
з активацією як центральної, так і периферійної 
нервової системи), інфекція Helicobacter pylori, 
шкідливі звички та аліментарні фактори (куріння, 
вживання алкогольних напоїв, чаю, кави), засто-
сування НПЗП [15, 21]. Згідно з Римськими крите-
ріями, ФД поділяється на синдром епігастрально-
го болю і постпрандіальний дистрес-синдром [5, 
7, 8, 14, 22]. 

Діагностика ФД складається із встановлення 
зазначених вище симптомів та виключення орга-
нічних захворювань. Тому необхідним є прове-

дення лабораторних та інструментальних дослі-
джень, щоб підтвердити неорганічну природу за-
хворювання. На жаль, Римські критерії погано 
працюють у випадках встановлення діагнозу ФД, 
коли немає необхідності проведення верхньої ен-
доскопії ШКТ [22, 23]. Це призвело до необхіднос-
ті пошуку альтернативних простих, неінвазивних, 
недорогих діагностичних підходів, включаючи 
такі, як таблетка капсаїцину або комбінований си-
роватковий біомаркер, які б могли точно визна-
чити пацієнтів із ФД. Однак в даний час недостат-
ньо доказів для підтвердження значимості будь-
якого з цих обстежень [7, 8, 23].

У веденні пацієнта з диспепсією лікарем пер-
винної медичної допомоги важливим є ретельний 
збір анамнезу захворювання з оцінкою типових 
симптомів, наявності тривожних симптомів, оцін-
кою симптомів та проявів органічної патології 
стравоходу (ГЕРХ), шлунка (виразки, раку шлунка, 
гастриту тощо), диспепсії, індукованої прийомом 
медикаментів, інших функціональних захворю-
вань шлунково-кишкового тракту (СПК, аерофагія, 
функціональне блювання тощо) [1, 8, 15, 21, 23]. 
Для виключення органічних захворювань необ-
хідні наступні заходи: переконатися, що у хворого 
є постійні або рецидивні симптоми диспепсії, вони 
перевищують за своєю тривалістю 3 останні міся-
ці з початком проявів не менше 6 місяців перед 
діагностикою, симптоми пов'язані з верхнім відді-
лом шлунково-кишкового тракту; виключити «симп-
томи тривоги»: дисфагія, блювота з кров'ю, кров у 
калі, лихоманка, невмотивоване схуднення, вияв-
лення утворення в черевній порожнині, анемія, 
лейкоцитоз, підвищення ШОЕ, спадковість, обтя-
жена за раком шлунка, вік старше 45 років; виклю-
чити прийом НПЗЗ; провести комплекс обов'язко-
вих досліджень із тестуванням на наявність піло-
ричного гелікобактеру [1, 3, 15, 21]. Отже, ос нов-
ним питанням у веденні невизначеної диспепсії є 
встановлення показань до ендоскопічного дослі-
дження. Якщо при вказаних вище дослідженнях 
органічної патології не виявлено, то проводиться 
менеджмент ФД [7, 21, 23]. 

Курація пацієнта з ФД є складним процесом, 
бо в основі захворювання лежить поєднання як 
фізіологічних, так і психологічних чинників [11, 
12, 21]. Першим кроком є заспокоєння пацієнта, 
переконання в тому, що захворювання не має за-
грозливого для життя характеру, надання реко-
мендацій щодо способу життя і харчування. Основ-
ними сучасними терапевтичними напрямками лі-
кування ФД є тестування на наявність інфекції 
Нelicobacter pylori з наступною її ерадикацією при 
позитивному результаті тесту, антисекреторна 
терапія ІПП, призначення прокінетиків, антиде-
пресантів, психотерапія [7, 21, 23]. Відповідно до 
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Маастрихтського консенсусу-V, який визначає пра-
вила ведення осіб, інфікованих Helicobacter pylori, 
усі пацієнти з ФД підлягають обов’язковому об-
стеженню щодо інфікованості Helicobacter pylori з 
подальшим проведенням ерадикаційної терапії, 
так звана тактика «test and treat» [7, 22, 23]. Як у 
Кіотському, так і у Маастрихтському консенсус-
звітах зазначено, що інфекцію Helicobacter pylori 
необхідно виключити, а при позитивних резуль-
татах тестів – успішно ліквідувати у тих, хто скар-
житься на диспептичні симптоми ще до того, як 
встановлений діагноз ФД [22, 30]. Успішна еради-
кація Helicobacter pylori приводить до повного усу-
нення диспепсичних скарг приблизно у 20–25  % 
пацієнтів із ФД [16–18, 24]. При цьому, згідно з да-
ними останнього мета-аналізу, що включив в 
себе 23 дослідження, ерадикаційна терапія інфек-
ції Helicobacter pylori вірогідно приводить до ре-
гресу симптоматики в довгостроковій перспекти-
ві, а не при короткочасному спостереженні [1, 23]. 
Тому необхідно індивідуально працювати з кож-
ним пацієнтом, націлюючи його на довгостроко-
вий позитивний результат і акцентуючи увагу на 
тому, що антихелікобактеріальна терапія пози-
тивно впливає на СО шлунка та має канцеропре-
вентивну дію [17, 23]. Зазначена тактика дозво-
ляє без шкоди для якості медичної допомоги 
зменшити кількість ендоскопічних досліджень на 
30–70 % і здешевити послугу при ФД [19, 23, 34]. 
Тактика ведення пацієнтів з невизначеною дис-
пепсією «test and treat» також є економічно неде-
шевою, проте вона дозволяє у значної кількості 
пацієнтів не тільки позбутися симптомів захворю-
вання, а і домогтися доброго клінічного результа-
ту шляхом покращення стану СО шлунка та кан-
церопревенції [2, 7].

При збереженні симптомів після успішної ера-
дикації першою лінією фармакотерапії ФД є при-
значення кислотосупресивної терапії ІПП у серед-
ній добовій дозі від 4 до 8 тижнів, а далі – за вимо-
гою [7, 21, 23]. Терапія ІПП в багатьох країнах ви-
знана як найефективніший та найбільш економічно 
обґрунтований метод лікування ФД у молодих па-
цієнтів [6, 23, 34]. Також доведеною є ефективність 
призначення ІПП як при синдромі епі гастрального 
болю, так і при постпрандіальному дистрес-син-
дромі [7, 14, 23], можливо тому, що вони часто по-
єднуються [12]. Настанови при необхідності трива-
лого призначення ІПП рекомендують підібрати мі-
німальну ефективну дозу ІПП [23, 33], перед трива-
лим призначенням ІПП провести тестування і 
ерадикацію інфекції Helicobacter pylori, в подаль-
шому рекомендувати прийом ІПП за потребою 
при поверненні симптомів диспепсії [16, 22]. 

Наступним кроком в лікуванні ФД при збере-
женні симптомів захворювання є призначення 

прокінетиків [21, 23, 27]. Звертають увагу на те, 
що прокінетики не є першою лінією лікування ФД 
через можливі небажані ефекти при їх прийомі 
поряд із незначною вигодою. З метою покращен-
ня моторики шлунково-кишкового тракту вико-
ристовують різні препарати цієї групи [7]. Аналіз 
даних Кокранівської бібліотеки і останній систе-
матичний огляд та мета-аналіз рандомізованих 
контрольованих клінічних досліджень продемон-
стрував статистично значимий ефект прокінетич-
ної терапії, однак індивідуально найефективнішим 
був визнаний цизаприд, який відкликаний через 
підвищений ризик серцевих подій, а ітоприд не 
виявився більш ефективним, ніж плацебо [26, 27]. 
Також існують практичні труднощі призначення 
прокінетиків через їх доступність у деяких краї-
нах. Значно обмеженим фармацевтичними комі-
тетами більшості країн є призначення метокло-
праміду, через те, що він має потенційно серйозні 
побічні ефекти, включаючи незворотну тардивну 
дискінезію [31]. Домперидон має підтверджені 
дані клінічних випробувань, що вказують на 
ефективність його застосування при ФД. Настано-
ви ACG / CAG включали мета-аналіз ефективності 
домперидону, який показав статистично значу-
щий вплив на симптоми із зведеним RR 0,71 (95 % 
ДІ 0,53–0,97) [23]. Лікарський засіб доступний у 
Великобританії, Європі та Канаді, але не у США, 
де його використання можливе у виняткових ви-
падках за індивідуальним рецептом. Було ви-
словлено занепокоєння щодо безпечності дом-
перидону, оскільки його призначення може 
збільшити ризик серцевих подій за рахунок про-
довження QT [10]. Останні вітчизняні настанови 
та інструкції дозволяють прийом домперидону 
терміном до десяти днів. 

У багатьох країнах в якості прокінетика вико-
ристовується левосульпірид, хоча зазвичай він 
вважається антипсихотичним препаратом. Було 
доведено його хороші прокінетичні властивості 
при добрій переносимості при ФД, порівняно з ін-
шими препаратами цієї групи [10]. Новим перспек-
тивним прокінетичним засобом, який є інгібітором 
ацетилхолінестерази, є акотіамід. Препарат по-
кращує акомодацію та випорожнення шлунка. Він 
отримав ліцензію на лікування ФД у формі пост-
прандіального дистрес-синдрому в Японії з 
2012 року на основі підтвердженої ефективності в 
проведених рандомізованих клінічних досліджен-
нях. У дослідженні взяли участь 897 пацієнтів, по-
ліпшення симптомів відбулося у 52  % тих, хто 
отримував лікування акотіамідом, порівняно з 
35  % при прийомі плацебо (p<0,001). Однак при 
проведенні мета-аналізу ACG / CAG, який поєднав 
ці результати з даними за 2010 рік, було підтвер-
джено лише дуже незначний позитивний ефект 
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[35]. Ще одне 52-тижневе відкрите випробування 
акотіаміду для постпрандіального ди стрес-син-
дрому підгрупи ФД підтвердило хорошу переноси-
мість і безпечність препарату, поряд з клінічною 
ефективністю. Але у цьому дослідженні не було 
контрольної групи, а частота реакції на плацебо 
при функціональних порушеннях ШКТ зазвичай 
висока [31]. Отже, прокінетики демонструють об-
межену ефективність лікування ФД, але їх можна 
врахувати, якщо інші стратегії лікування не дають 
позитивного результату [21, 23, 26, 27].

Наступним напрямком лікування ФД при від-
сутності позитивного результату від попередніх 
призначень є прийом нейромодуляторів [12, 21, 
23]. Вивчену і доведену ефективність при ФД ма-
ють трициклічні антидепресанти, такі як амітрип-
тилін та іміпрамін, та антипсихотичні препарати, 
такі як сульпірид та левосульпірид [29]. Загально-
відомим є факт частого поєднання ФД та синдро-
му подразненого кишечника, тому призначення 
трициклічних антидепресантів приность подвій-
ну вигоду [13]. Але однією з основних небажаних 
дій амітриптиліну є спричинення запорів, що 
може обмежувати його використання. Трицикліч-
ні антидепресанти рекомендовано призначати 
терміном 6–12 міс. [12, 21, 23].

Призначення немедикаментозних психоте-
рапевтичних заходів також є дієвим та рекомен-
дується при лікуванні ФД. Забезпечення психоло-
гічної терапії вимагає доброї кваліфікації лікаря, 
володіння мотиваційними навиками і бажання 
пацієнта. Роль психологічної терапії при ФД зали-
шається недостатньо вивченою. Дослідження 
щодо ефективності психотерапії є не завжди є 

оптимальними через високий ризик упередже-
ності та складності в об’єктивній оцінці отрима-
них результатів [23]. 

Триває дослідження додаткових, альтерна-
тивних методів лікування ФД, таких як пробіоти-
ки [36], фітопрепарати із суміші різноманітних 
трав [16, 25, 33], акупунктури [20], вітамінних 
комплексів [24, 28]. Загалом альтернативні мето-
ди лікування не рекомендуються міжнародними 
настановами щодо ФД через недостатність даних 
щодо їх ефективності, хоча пацієнти можуть ско-
ристатись ними, особливо якщо традиційні мето-
ди лікування не були дієвими. Проте важливо під-
креслити, що на сьогодні немає чітких доказів, 
що підтверджують результативність їх викорис-
тання [21, 23]. 

Висновки. При зверненні пацієнта з диспеп-
сією завданням сімейного лікаря є визначення 
показань до ендоскопічного обстеження і прове-
дення діагностики інфекції Helicobacter pylori. Так-
тика «test and treat» щодо інфекції Helicobacter 
pylori при невизначеній диспепсії дає позитивний 
клінічний ефект, особливо в довгостроковій пер-
спективі, а також відновлює СО шлунка та має 
канцеропревентивну дію. Доведену ефективність 
при лікуванні різних форм ФД мають ІПП. При від-
сутності ефекту від терапії першої лінії ІПП реко-
мендується призначення сучасних прокінетиків, 
трициклічних антидепресантів, а також психоло-
гічної терапії. При неможливості досягти позитив-
ного ефекту при ФД можуть використовуватись, 
але не мають достатньої доказової бази, такі ме-
тоди лікування як акупунктура, фітотерапія, при-
значення пробіотиків та вітамінних комплексів.
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МЕНЕДЖМЕНТ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ДИСПЕПСИИ В СООТВЕТСТВИИ  
С СОВРЕМЕННЫМИ РУКОВОДСТВАМИ И РЕКОМЕНДАЦИЯМИ

©И. О. Боровик
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Диспепсия является распространенной причиной обращения за медицинской помощью, это за-
болевание ухудшает качество жизни, снижает работоспособность больных, требует значительных экономи-
ческих ресурсов. Большинство таких пациентов обращаются за медицинской помощью к семейному врачу.

Цель – проанализировать новые директивы и рекомендации, сформировав современный алгоритм диаг-
ностики и лечения функциональной диспепсии на этапе первичной медицинской помощи.

Материал и методы. В исследовании применены информациологический, библиосистематический и ана-
литический методы в международных медицинских информационных электронных базах данных.

Результаты. Понятием «неисследованная диспепсия» обозначают все случаи обращения пациента за меди-
цинской помощью, если никаких обследований еще не было проведено. Для постановки диагноза функциональ-
ной диспепсии необходимо провести ряд дополнительных исследований, чтобы исключить органическую при-
роду заболевания. Диспепсия является клиническим диагнозом, а хронический гастрит – морфологическим. Со-
гласно современным рекомендациям, задачей семейного врача является определение показаний к эндоскопи-
ческому обследованию и проведение диагностики инфекции Helicobacter pylori. Тактика «test and treat» инфекции 
Helicobacter pylori при неисследованной диспепсии дает положительный клинический эффект, особенно в долго-
срочной перспективе, а также восстанавливает слизистую оболочку желудка и имеет канцеропревентивное вли-
яние. Доказанной эффективностью в лечении различных форм функциональной диспепсии обладают ингибито-
ры протонной помпы (ИПП), которые рекомендуется назначать курсом 4–8 недель с последующим приемом по 
необходимости. При отсутствии эффекта от терапии первой линии ИПП рекомендуется назначение современных 
прокинетиков коротким курсом, трициклических антидепрессантов в течение 6 месяцев, а также психологи-
ческой терапии. При невозможности достичь положительного эффекта при функциональной диспепсии могут 
использоваться, но не имеют достаточной доказательной базы, такие методы как акупунктура, фитотерапия, на-
значение пробиотиков и витаминных комплексов.

Выводы. При обращении пациента с диспепсией задачей семейного врача является определение показаний 
к эндоскопическому обследованию, а также проведение диагностики инфекции Helicobacter pylori и, при положи-
тельном результате, – эрадикация Helicobacter pylori. Доказанной эффективностью в лечении различных форм 
функциональной диспепсии обладают ИПП, прокинетики, трициклические антидепрессанты, психологическая 
терапия.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональная диспепсия; гастрит; Helicobacter pylori; рекомендации; семейный врач. 
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MANAGEMENT OF FUNCTIONAL DYSPEPSIA IN ACCORDANCE WITH MODERN GUIDELINES 
AND RECOMMENDATIONS

©I. O. Borovyk
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. Dyspepsia is a common reason for seeking medical health care and significantly decreases the quality 
of life, reduces the efficiency of patients, requires significant economic resources. Most of these patients are addressed 
for the health care to a family doctor.

The aim – to analyze new guidelines and recommendations, forming a modern algorithm for diagnostic and treat-
ment of functional dyspepsia in the primary health care.

Material and Methods. The study used informational, bibliographic and analytical methods in international elec-
tronic databases. 

Results. The “uninvestigated dyspepsia” term is the most common case of seeking medical help, if previous 
examinations have not been done. Some investigations tests have to be prescribed to diagnose functional dyspepsia and 
to exclude the organic pathology. Dyspepsia is a clinical diagnosis, while chronic gastritis is a morphological diagnosis. 
According to the modern guidelines, indications’ determination for the upper endoscopic examination and diagnostic 
Helicobacter pylori is the family doctor’s task. At uninvestigated dyspepsia “test and treat” tactics for Helicobacter pylori 
infection gives a positive clinical benefit, especially in the long term. Also, it repairs the gastric mucosa and has a cancer 
preventive effect. PPI has proven effectiveness in the treatment of all functional dyspepsia types, and has to be 
prescribed for 4–8 weeks, with further reception if needed. Modern prokinetics, tricyclic antidepressants, psychological 
therapy are recommended to be prescribed in the cases of no effect from first-line therapy of PPI. If it is impossible to 
achieve a positive effect of functional dyspepsia treatment, acupuncture, phytotherapy, probiotics and vitamin complexes 
treatment methods can be used, but they do not have a sufficient evidence base. 

Conclusions. Indications’ determination for upper endoscopic examination and Helicobacter pylori diagnostics is 
the family doctor’s task, and in case of a positive result – eradication of Helicobacter pylori. PPIs, prokinetics, tricyclic 
antidepressants, and psychological therapy have proven benefits in the treatment of functional dyspepsia.

KEY WORDS: functional dyspepsia; gastritis; Helicobacter pylori; guidelines; family doctor. 
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ПАТОФІЗІОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СИНДРОМУ СТІЙКОГО ЗАПАЛЕННЯ,  
ІМУНОСУПРЕСІЇ І КАТАБОЛІЗМУ (ОГЛЯД ЛІТЕРАТУРИ)

©С. М. Чуклін, С. С. Чуклін, Г. В. Шершень
Львівська обласна клінічна лікарня

РЕЗЮМЕ. Завдяки прогресу в галузі інтенсивної терапії рівень виживання тяжкохворих пацієнтів різко по-
кращився. На теперішній час багатьох пацієнтів виписують з відділень інтенсивної терапії. Проте у частини таких 
хворих розвивається хронічний критичний стан, який характеризується постійним слабким запаленням, пригні-
ченням імунітету і м’язовим виснаженням. У 2012 році цей стан був описаний як синдром стійкого запалення, 
імуносупресії і катаболізму, який може виникати після тяжкої травми і опіків, сепсису, некротичного панкреатиту.

Мета – висвітлення сучасних поглядів на механізми розвитку синдрому стійкого запалення, імуносупресії і 
катаболізму.

Матеріал і методи. Пошук літературних джерел проводився за базою MEDLINE.
Результати. Розмноження мієлоїдних клітин-супресорів, дисрегуляція у вродженому і адаптивному імунітеті, 

розвиток саркопенії є основними патофізіологічними механізмами хронічного критичного стану після тяжких 
запальних процесів.

Висновок. Синдром стійкого запалення, імуносупресії і катаболізму забезпечує пояснення основних патофі-
зіологічних механізмів при хронічному критичному стані. Це є підґрунтям для визначення патогенетично спрямо-
ваного лікування, яке повинно бути багатомодальним і фокусуватися на перериванні циклу запалення/імуносу-
пресії. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: хронічний критичний стан; запалення; імуносупресія; катаболізм.

Вступ. Після значного запального впливу 
(травма, сепсис, опіки, гострий панкреатит тощо) 
одночасно виникає запальна та імуносупресивна 
відповідь. Ранні випадки смерті від гострої поліор-
ганної недостатності при цих станах на теперішній 
час знизилися завдяки успіхам сучасної інтенсив-
ної терапії. Подальший перебіг захворювання у 
цих пацієнтів можливий найчастіше за двома основ-
ними шляхами: 1) хворі легко повертаються до 
імунного гомеостазу і швидко одужують; 2) пацієн-
ти тривало знаходяться у відділеннях інтенсивної 
терапії (ВІТ), і в них виникає хронічне запалення, 
пригнічення адаптивного імунітету, триваючий ка-
таболізм білка з кахектичним виснаженням, вини-
кають рецидивні нозокоміальні інфекції. У цієї гру-
пи хворих розвивається так званий хронічний кри-
тичний стан (ХКС) за фенотипом «синдрому 
стійкого запалення, імуносупресії і катаболізму» 
(ССЗІК), який вперше був описаний у 2012 році [1], 
багато хто з них не в змозі досягти функціональної 
незалежності, виписуються до закладів довготри-
валого перебування, мають надзвичайно низьку 
якість життя і, у кінцевому підсумку, повільно по-
мирають. 

Мета – висвітлення сучасних поглядів на ме-
ханізми розвитку ССЗІК, використовуючи літера-
турну базу MEDLINE.

Гранулопоез/мієлопоез 
У відповідь на сепсис або травму вивільнення 

цитокінів, хемокінів та адренергічна стимуляція 
викликають вивільнення гранулоцитів з кістково-
го мозку (КМ) і вторинних лімфоїдних органів та 

переміщення їх до місця пошкодження/інфекції 
[2], таким чином залишаючи простір у КМ для роз-
множення гемопоетичних стовбурових клітин. Ця 
невідкладна активація відбувається через множин-
ні надлишкові шляхи і механізми, включаючи ліган-
ди, такі як фактори росту (наприклад, G/GM-SF – 
granulocyte/granulocyte macrophage-colony stimu-
la ting factor, FltL – Fms-like tyrosine kinase) і цитокі-
ни (наприклад, інтерлейкін (ІЛ)-1, ІЛ-6, ІЛ-17), а 
також через мезенхімальні або імунні клітини [3]. 
Хоча багато хемокінів беруть участь у рекрутменті 
вроджених імунних клітин, одним із найважливі-
ших є C-X-C мотив ліганду 12 (CXCL12), також відо-
мий як стромальний клітинний фактор 1 (SDF-1 – 
stromal cell-derived factor 1) [4]. У нормальних умо-
вах високий рівень CXCL12 у КМ відіграє вирішаль-
ну роль у хемотаксисі та утриманні вроджених 
імунних клітин. Проте у відповідь на патогенний 
стимул концентрація CXCL12 у КM швидко знижу-
ється і підвищений рівень спостерігається в місці 
інфекції або запалення [4]. Цей зворотний градієнт 
залежить від нейроендокринної відповіді на стрес 
і може слугувати первинним сигналом для масив-
ного витікання клітин з КM. Крім того, для інтегро-
ваного набору специфічних лейкоцитів у певний 
час після сепсису або травми потрібні декілька хе-
мокінів [5]. У найближчому періоді ніші КM запов-
нюються мезенхімальними клітинами. Згодом від-
бувається швидке вивільнення білків, таких як 
FMS-подібний ліганд тирозинкінази-3 (Flt3L – FMS-
like tyrosine kinase-3 ligand), який призводить до 
проліферації гематопоетичних стовбурових клі-
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тин (HSCs – he ma topoietic stem cells), головним чи-
ном короткочасного (ST-HSC – short-term) підтипу 
[6]. Таким чином, у гострому періоді після нападу 
значно збільшується кількість лінійно-негативних 
клітин КМ, Sca-1 (stem cells antigen-1) позитивних, 
c-kit (stem cell factor receptor)-позитивних клітин, 
мультипотентних клітин-попередників (MPP – 
multipotent progenitor cell) 1 та MPP2 [7]. Цікаво, 
що розвиток MPPs диференціюється нерівномірно 
за мієлоїдною, лімфоїдною і еритроїдною популя-
ціями. Навпаки, середовище цитокінів, присутніх 
під час інфікування або пошкодження тканин, при-
зводить до мієлопоезу за рахунок еритропоезу і 
лімфопоезу [8]. Хоча концентрації колонієстиму-
лювального фактора 1, IЛ-3 та гранулоцитарного 
колонієстимулювального фактора (G-CSF – granu-
locyte-colony stimulating factor) різко зростають, 
компенсаторна відповідь еритропоетину зменшу-
ється, і помітно пригнічується продукування ІЛ-7. 
Кінцевим результатом є переважна диференціація 
до мієлопоезу. Отже, КМ складається з майже 95 % 
мієлоїдних клітин протягом декількох днів пере-
бігу сепсису [9]. Нові стовбурові гемопоетичні клі-
тини переважно диференціюються мієлоїдними 
шляхами до зрілих гранулоцитів, макрофагів і ден-
дритних клітин. Надзвичайний мієлопоез також 
призводить до STAT3- (signal transducer and ac-
tivator of transcription 3) і COX2 (cyclooxygenase-2)-
опосеред кованого розмноження гетерогенної по-
пуляції індуцибельних незрілих мієлоїдних клітин 
з імуносупресивними властивостями, названими 
мієлоїдними супресорними клітинами (МСК, 
MDSCs – myeloid-derived suppressor cells), які є ши-
роким спектром мієлоїдних клітин на різних ета-
пах диференціації [10, 11]. Швидке руйнування і 
повторне заселення кісткового мозку гемопоетич-
ними стовбуровими клітинами і незрілими мієло-
їдними клітинами, як вродженими імунними ефек-
торними клітинами, відоме як «екстрений грану-
лопоез/мієлопоез» [12, 13]. Під час «екстреного 
гранулопоезу/мієлопоезу» МСК не дозрівають і 
передчасно вивільняються з КМ. Кількість зрілих 
мієлоїдних клітин паралельно зменшується. Над-
звичайна мієлопоетична відповідь та розмножен-
ня МСК у пацієнтів із сепсисом і травмами на почат-
ку корисні для організму, забезпечуючи захист від 
раннього сильного запалення або вторинних ін-
фекцій [14]. Крім того, МСК також відіграють важ-
ливу роль у збереженні вродженого імунітету та 
продукуванні медіаторів запалення, таких як 
оксид нітрогену (NO), реактивні види кисню (ROS – 
reactive oxygen species), фактор некрозу пухлин α 
(ФНП-α, TNF-α – tumor necrosis factor α) [9]. Тому, на 
додаток до внеску до системного запалення, над-
звичайний мієлопоез є також важливим для ран-
нього і пізнього захисного імунітету при наявності 

пригніченого адаптивного імунітету. Водночас, мі-
єлопоез відбувається за рахунок лімфопоезу та 
еритропоезу, які пригнічуються, і виникають лім-
фопенія та анемія [15]. Крім того, лімфопенія при 
сепсисі настає через гострий апоптоз ефекторних 
Т і В-лімфоцитів [16], відбувається їх поляризація 
до Тh2-клітин, а також розмножується популяція 
Т-регуляторних (Treg) клітин, а результуюча ане-
мія загострюється шляхом обмеження гепсидин-
опосередкованого заліза, яке мінімально реагує 
на застосування екзогенного заліза та еритропое-
тину [17].

МСК, як правило, поділяються на дві форми: 
моноцитарні та гранулоцитарні [18] на підставі 
клітинних поверхневих маркерів: гранулоцитарні 
МСК є CD11b+Ly6G+Ly6Clow, а моноцитарні МСК є 
CD11b+Ly6G-Ly6Chigh [19]. Хоча ці незрілі мієлоїдні 
клітини мають кілька функцій, однією з основних 
є супресія Т-клітин. Імуносупресійна дія МСК ви-
являється кількома шляхами, які можуть залежа-
ти від підтипу [16]. По-перше, МСК секретують 
протизапальні цитокіни ІЛ-10 і TGF-β (transforming 
growth factor beta, трансформуючий фактор рос-
ту бета). Два з багатьох ефектів цих цитокінів – по-
ляризація макрофагів до фенотипу II типу та 
збільшення кількості регуляторних T-клітин. По-
друге, МСК виснажують L-аргінін через підвищен-
ня синтезу аргінази 1 (ARG1 – arginase 1) та індуци-
бельної синтази оксиду нітрогену (iNOS – inducible 
nitric oxide synthase), яка антагонізує розмножен-
ня клона, погіршує внутрішньоклітинну сигналі-
зацію та викликає апоптоз у Т-клітинах. По-третє, 
МСК продукують підвищені концентрації ROS, які, 
разом з NO, виробляють пероксинітрити. Потім 
вони нітрозилюють кілька поверхневих білків і 
цистеїнів лімфоцитів, що призводить до знижен-
ня чутливості Т-клітин та зміни сигналізації ІЛ-2. 
Зокрема, нітрозилюванням MHC (major histocom-
patibility complex) молекул запобігає їх відповід-
ній взаємодії з Т-клітинним рецептором (TCR – 
T  cell receptor) і корецепторами, а також сприяє 
дисоціації TCR і розмноженню регуляторних 
T-клітин [20]. Крім того, NO може перешкоджати 
стабільності мРНК ІЛ-2, тоді як ROS можуть супре-
сувати функцію природних кілерів (NK – natural 
killer). Нарешті, прямий контакт МСК із CD40-ре-
цепторами призводить до індукції регуляторних 
Т-клітин і до підвищення експресії на поверхні 
клітин PD-L1 (programmed death-ligand 1) і CTLA4 
(Cytotoxic T-lymphocyte associated protein 4) [16]. 

Ці ефекторні, незрілі мієлоїдні клітини є та-
кож субоптимальними, оскільки вони мають зни-
жену здатність до представлення антигену, екс-
пресії молекул адгезії та утворення позаклітин-
них пасток (extracellular traps), а також змінену 
модель експресії цитокінів та хемокінів [21]. У 
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хронічній моделі CLP (cecal ligation and puncture) 
мишей було показано, що через 7 днів після сеп-
сису до 95 % клітин кісткового мозку є мієлоїд-
ними клітинами, переважно незрілими та функ-
ціонально подібними до МСК [9]. Brudecki L. зі 
спів авт. показали, що фенотип цих клітин розви-
вається з часом, а мієлоїдні клітини стають імуно-
депресивнішими [22]. Ці клітини не тільки пригні-
чують кістковий мозок, а й значно інфільтрують 
селезінку, лімфатичні вузли, ретикулоендотелі-
альні тканини (наприклад, легені та печінку), а та-
кож, ймовірно, скелетні м’язи і мозок [23].

Погані клінічні наслідки при сепсисі часто 
пов’язані з розмноженням МСК. Mathias B. зі спів-
авт. [18] показали, що після тяжкого сепсису або 
септичного шоку МСК постійно збільшуються в 
кровообігу, переважно гранулоцитарні, транс крип-
ційно унікальні та імуносупресивні по відношенню 
до Т-лімфоцитів. Постійні збільшені від сотки МСК у 
крові у цьому дослідженні асоціювалися з підви-
щенням внутрішньолікарняних інфекцій, збіль-
шенням тривалості перебування у ВІТ, збільшен-
ням смертності та поганим функціональним ста-
ном при виписуванні [18]. Uhel зі співавт. [24] 
підтвердили ці результати у хворих ВІТ. Хоча як 
моноцитарні, так і гранулоцитарні МСК були підви-
щені у цих пацієнтів і обидві ці клітинні популяції 
гальмували проліферацію T-клітин, гранулоцитар-
ні МКС були специфічніше збільшені у пацієнтів із 
сепсисом [24]. Показано, що гранулоцитарні МСК, 
які демонстрували високий рівень активності 
ARG1, мали високі рівні маркерів дегрануляції та, 
найголовніше, їх раннє розмноження передбача-
ло розвиток нозокоміальних інфекцій у цих пацієн-
тів [24]. Інші автори підтвердили, що особи, які ви-
жили при сепсисі, мають підвищений рівень МСК, 
а також частоту вторинних внутрішньолікарняних 
інфекцій [25].

Таким чином, ці дані підтверджують той факт, 
що тривале розширення МСК після тяжкого сеп-
сису та септичного шоку сприяє наслідкам відпо-
відно до фенотипу ССЗІК. Персистенція МСК, а не 
їх початкове розмноження, може сприяти виник-
ненню ССЗІК.

DAMPs і PAMPs
Запалення починається з первинного розпіз-

навання «чужого» і /або «зміненого свого». Вони 
представляють собою загальні молекули, які ха-
рактерні для цілих груп патогенних мікроорганіз-
мів і життєво важливі для їх виживання (pathogen-
associated molecular patterns – PAMPs), або моле-
кули, які утворюються при пошкодженні власних 
клітин (damage-associated molecular patterns – 
DAMPs). PAMP – це пептиди або фрагменти ДНК, 
отримані від чужорідних патогенів у місці інфіку-
вання. DAMP пов’язані з гіалуроновими продукта-

ми, АТФ, аденозином, протеїном S100A, високо 
мобільним груповим білком B1 (HMGB1 – high-
mobility group pro tein B1), гістонами, нуклеозида-
ми і мітохондріальною або ядерною ДНК.

При ХКС існує постійна наявність у крові 
DAMP і/або PAMP [26], які можуть сприяти стійко-
му запаленню при ССЗІК [27]. Є два їх основні дже-
рела: перше – внутрішньолікарняні інфекції та 
реактивація латентних вірусних інфекцій [28], 
друге джерело – пошкоджені органи і запальні 
клітини [29]. Нещодавні дослідження показують, 
що 61 % пацієнтів, які вижили при сепсисі, мають 
ХКС, переживають одну або декілька вторинних 
внутрішньолікарняних інфекцій, у порівнянні з 
18 % осіб, які швидко видужали [30]. Walton A. зі 
співавт. повідомили, що у 100 % пацієнтів, які про-
водять 14 днів у ВІТ, спостерігається ефект вірус-
ної реактивації [31]. Кілька досліджень довели, 
що деякі з DAMP, включаючи ядерну ДНК, HMGB1 
і S100, значно підвищені у тих, хто вижив при сеп-
сисі, особливо під час перебування у лікарні [32]. 
Було також показано, що HMGB1 знаходиться в 
крові на високому рівні вже через 1 годину після 
тяжкої травми [33]. Hauser C. і Otterbein L. [34] ви-
значили, що при ушкодженні в кровообіг вивіль-
няються мітохондріальні DAMP (mitochondrial 
DAMPs – MTD), які створюють стан, що нагадує 
сепсис, і можуть бути ключовою ланкою між трав-
мою, запаленням і синдромом системної запаль-
ної відповіді (SIRS – systemic inflammatory response 
syndrome).

У критичних хворих або травмованих пацієн-
тів у мезентеріальній лімфі було виявлено 477 
білків, включаючи маркери гемолізу, компоненти 
позаклітинного матриксу, на додаток до класич-
них білків сироватки [35]. Післятравматичний ге-
моліз призводить до вивільнення гемоглобіну в 
позаклітинне середовище, де він перетворюєть-
ся на окиснювально-відновну молекулу DAMP, 
яка може зв’язуватися з PAMP, запускати переда-
чу сигналу, опосередковану Toll-подібним рецеп-
тором і генерувати ROS, які потенційно вплива-
ють на вроджений імунітет [36]. У брижовій лімфі 
було визначено кілька маркерів пошкодження 
тканин і мітохондріальних білків, які свідчать про 
лізовані мітохондрії [35]. Циркулююча мітохон-
дріальна ДНК і формілпептиди можуть опосеред-
ковувати органну дисфункцію через активацію 
поліморфноядерних нейтрофілів [34].

PAMP та DAMP можуть зв’язуватися з багатьма 
рецепторами розпізнавання патогенів (pathogen-
recognition receptors – PRR) на поверхні вродже-
них імунних клітин [21]. Після цього активуються 
поширені та надмірні сигнальні шляхи імунітету у 
різних типах клітин, включаючи імунні, епітеліаль-
ні та ендотеліальні [21]. У свою чергу, збільшується 



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 224

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення 

продукування про- і протизапальних цитокінів, ре-
активних форм оксигену і нітрогену, а також збіль-
шується виснаження тканини і апоптоз [21]. Основ-
ні класи PRRs включають Toll-подібні рецептори 
(TLRs – Toll-like receptors), лектинові рецептори 
C-типу (CLR – C-type lectin receptors), нуклеотид-
зв’язуючі олігомеризаційні домен-подібні рецеп-
тори (NLRs – nucleotide-binding oligomerization 
domain-like receptors), геноподібні рецептори, ін-
дуковані ретиноєвою кислотою (RLRs – retinoic 
acid-inducible gene-like receptors), рецептори для 
кінцевих продуктів глікації (RAGE – receptor for 
advanced glycation end products) [37]. Значна кіль-
кість, різноманітність та надлишковість цих рецеп-
торів розпізнавання патогенів підкреслюють їх 
суттєву роль у захисному імунітеті організму.

Toll-подібні рецептори (TLRs) – найкраще ви-
вчені PRR. TLR, розташовані на плазматичній 
мембрані, виявляють зовнішні мікробні компо-
ненти і циркулюючі пошкоджуючі сигнали, такі як 
ліпополісахарид (ЛПС), фосфоліпіди, зимозан, 
флагелін (flagellin), пептидоглікан (peptidoglycan), 
S100A8/9 та ендогенні групи HMGB з дистресних 
клітин [38]. TLRs розташовані в цитоплазмі, проте 
виявляють вірусні або мікробні нуклеїнові кисло-
ти, а також мітохондріальні нуклеїнові кислоти, 
асоційовані з пошкодженням клітин [38]. TLR віді-
грають провідну роль в ініціації вродженої імун-
ної відповіді у співпраці з іншими PRRs через різ-
номанітні та перехресні сигнальні шляхи [39]. У 
станах постійного запалення в імунних клітинах 
відбувається ряд геномних змін [40] і спостеріга-
ється значне зменшення експресії PRRs на клітин-
ній поверхні вроджених імунних клітин [41]. У ре-
зультаті основні низхідні сигнальні шляхи, які не-
обхідні для активування цих клітин, такі як MyD88 
(myeloid differentiation primary response gene (88)), 
p38 мітоген-активована протеїнкіназа (MAPK – 
mitogen-activated protein kinase) і NF-κB (Nuclear 
factor-κB), значно ослаблені [42]. Отже, істотні 
вроджені функції імунних клітин, включаючи ера-
дикацію патогенів, продукцію цитокінів, хемотак-
сис і представлення антигенів, значно знижують-
ся [43]. Якщо клітини досягають цієї точки пригні-
чення і джерело запалення не повністю контро-
люється або виникає вторинне ушкодження, 
імунні клітини не можуть функціонувати належ-
ним чином. У результаті ефективний кліренс па-
тогенів або ушкодженої тканини не відбувається, 
що схиляє організм до стійкого запалення.

Дисрегульоване гіперзапалення може при-
звести до появи багатьох симптомів, які спостері-
гаються на ранній стадії сепсису, включаючи ди-
семіноване внутрішньосудинне згортання крові і 
подальший синдром поліорганної дисфункції, за-
палення-коагуляцію через аберантну активацію 

тромбоцитів, периферійне розширення крово-
носних судин, що приводить до зниження артері-
ального тиску, з наступною гіпоперфузією нирок і 
нирковою недостатністю [44]. Нирка, ймовірно, є 
найважливішим органом, пов’язаним з довготри-
валим відновленням після сепсису. Пацієнти з 
гос трим пошкодженням нирок (ГПН) мають біль-
шу ймовірність розвитку сепсису [45], однак про-
гресування ГПН у хронічне захворювання нирок 
(ХЗН) є основним фактором, який продовжує ор-
ганну дисфункцію при сепсисі, що призводить до 
ХКС і зниження виживання [1]. Під час сепсису не-
кротичні канальцеві епітеліальні клітини та полі-
морфноядерні нейтрофіли (ПМН) вивільняють 
DAMPs, які активують PPR Toll-подібних рецепто-
рів. Інші автори показали, що пацієнти із сепси-
сом та ГПН мають підвищений вміст DAMPs у сечі 
[46]. Крім того, досліджено, що в сечі хворих на 
сепсис існує надмірна експресія декількох рецеп-
торів DAMP. Місцевий та системний наплив 
DAMPs призводить до секреції хемокінів паренхі-
матозними клітинами нирок і дендритними клі-
тинами, що сприяє подальшій локальній ПМН-
залежній запальній реакції [47], а також віддале-
ному системному впливу на інші органи [48]. На 
додаток до конститутивної експресії в епітеліаль-
них клітинах ниркових канальців, TLR додатково 
підвищуються при ГПН шляхом епігенетичного 
ремоделювання, що призводить до збільшення 
продукування цитокінів у відповідь на ЛПС та лі-
потеіхолеву кислоту, викликаючи нирковий «гі-
перреактивний» стан [49]. Під час сепсису та ХКС 
нирки також інфільтруються МСК, які мають окис-
нювальні та імуносупресивні властивості [18]. Ко-
жен нефрон вибірково фільтрує невеликі молеку-
ли, такі як DAMP і патогенні антигени, і разом нир-
ки фільтрують приблизно 180 л рідини на добу 
(увесь обсяг крові більше 30 разів щодобово) [50]. 
Таким чином, ниркові дендритні клітини і ниркові 
лімфатичні вузли піддаються впливу DAMPS, 
збудників та антигенів у крові більш ніж у 30 разів 
частіше, ніж будь-яка інша тканина. 

Клітинна відповідь
Хоча як вроджені, так і адаптивні імунні кліти-

ни беруть участь у запальному каскаді з метою ви-
далення патогенних агентів, вони також відігра-
ють важливу і синергічну роль у розрішенні за-
пальної відповіді та участі у відновленні тканин. Ця 
взаємодія між вродженою та адаптивною реакція-
ми має вирішальне значення для створення ефек-
тивної імунної відповіді [51]. Активізація рецепто-
рів розпізнавання патернів та передача сигналів 
забезпечують як неспецифічну, так і патоген-спе-
цифічну клітинну відповідь організму, щоб запо-
бігти або усунути стресові фактори, такі як мікроб-
на інфекція або пошкодження тканин [52]. У кано-
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нічній відповіді на травму або інфекцію вивіль-
нення місцевих тканинних факторів ініціює 
запалення. Ці медіатори запалення активують 
імунні клітини для залучення у місце пошкоджен-
ня, видаляють джерело і потенційно генерують до 
нього довготривалу пам’ять. Як тільки джерело 
контролюється, запальна відповідь вщухає, як 
правило, через апоптоз імунних клітин. З іншого 
боку, надмірна або тривала запальна реакція може 
призвести до посилення локальної деструкції тка-
нин і погіршення клітинних реакцій, що призво-
дить до поганих клінічних результатів [53]. Ця від-
повідь також, як правило, пов’язана з раннім ви-
снаженням лімфоцитів й інших імунних клітин, що 
призводить до глобальної імуносупресії [54]. У ста-
нах постійного запалення та пригнічення імунітету 
ступінь ушкодження є головною детермінантою 
запалення, що виникає [55]. Наприклад, при неве-
ликій травмі або інфекції відбувається місцева ак-
тивація запальної відповіді з усуненням клітинних 
уламків або ерадикацією збудника. При помірній і 
тяжкій травмі спостерігається посилене ураження 
тканин, що вимагає тривалої активації запальної 
відповіді. У цьому випадку запальна відповідь часто 
переважає і призводить до активізації системної 
відповіді. Ця дисфункціональна реакція пов’язана 
з мобілізацією лейкоцитів на периферію, дисрегу-
льованим вивільненням про- та протизапальних 
цитокінів, судинним компромісом, дисбалансом 
факторів коагуляції та надмірним виробленням 
реактивних форм оксигену [56]. Коли у пацієнтів 
розвивається системна відповідь на травму, це по-
тенційно призводить до поліорганної недостат-
ності і значно збільшує ризик смерті. 

Стани, пов’язані з персистентним запаленням, 
як правило, асоціюються з помітним підвищенням 
рівня циркулюючих як про-, так і протизапальних 
медіаторів, таких як інтерлейкін-6 (ІЛ-6) та ІЛ-10. У 
цих станах підвищені рівні цитокінів зберігаються 
в кровообігу довше, ніж у людей з ефективнішою 
імунною відповіддю [57]. У великому дослідженні 
пацієнтів із травмою рівень циркулюючих проти-
запальних цитокінів ІЛ-1 та ІЛ-6 повертався до ба-
зових показників протягом 7–14 днів, коли пацієн-
ти отримували лише легку травму. Однак, у тяжче 
травмованих пацієнтів рівень цих цитокінів у крові 
залишався підвищеним протягом 28 днів [40]. По-
дібні спостереження відмічені у септичних хворих, 
завдяки чому запальна відповідь є вираженішою 
та тривалішою в осіб з тяжчим захворюванням [1]. 
Інші медіатори, які значно підвищені в умовах над-
мірного або стійкого запалення, – це індуцибельна 
синтаза оксиду нітрогену (iNOS), яка призводить 
до підвищеного вивільнення NO, простагландини, 
глюкокортикоїди та катехоламіни [58]. Показано, 
що підвищений рівень кожного із цих медіаторів 

безпосередньо викликає дисфункцію імунних клі-
тин [59].

Лімфоцити, що піддаються апоптозу під час 
сепсису, також можуть служити для подальшого 
пригнічення імунних функцій за допомогою взає-
модії з макрофагами, моноцитами або дендрит-
ними клітинами. Фагоцитарні клітини запуска-
ються, щоб вивільнити протизапальні цитокіни, 
такі як ІЛ-10 і TGF-β, при поглинанні апоптотичних 
клітин, що робить їх анергічними. Крім того, цей 
процес може викликати аберації на рівні транс-
крипції, запобігаючи виробленню прозапальних 
цитокінів, таким чином ще більше сприяючи імун-
ному паралічу [60]. Імунна толерантність, виклика-
на надмірною дією ендотоксину, може також 
мати серйозні наслідки для функціональності 
мак рофагів. На додаток до надмірного вивіль-
нення імуносупресивних медіаторів, ендотоксин-
толерантні макрофаги мають відносно низький 
рівень HLA-DR на своїй поверхні, що призводить 
до відсутності презентації антигену [61]. Ще в 
1980-х роках було визнано, що тяжка травма при-
зводить до зниження експресії HLA-DR на моно-
цитах і пов’язана з підвищеним ризиком заражен-
ня в період відновлення, що призводить до пізніх 
ускладнень і смертності [62]. Ці результати були 
підтверджені в декількох наступних досліджен-
нях, які довели, що як сильніша початкова запаль-
на реакція, так і неможливість відновлення екс-
пресії HLA-DR, передумовлюють і прогнозують у 
пацієнтів з травмою подальший розвиток сепсису 
[63]. Тривале пригнічення експресії HLA-DR моно-
цитів також корелювало з гіршим результатом у 
пацієнтів із сепсисом [64]. Порушення роботи за-
хисних імунних клітин першої лінії в поєднанні з 
вираженим апоптозом пов’язано з поганим наслід-
ком сепсису [65]. Хоча моноцити крові та тканин-
ний варіант моноцитів, відомий як макрофаги, є 
стереотипними вродженими імунними клітина-
ми з ознаками імунної дисфункції після травми, 
було показано, що інші вроджені імунні клітини 
мають порушену активність, зокрема нейтрофі-
ли, дендритні клітини та природні клітини-кілери 
[56]. Імуносупресивний фенотип цих вроджених 
імунних клітин виявляється зниженням фагоци-
тозу, зменшенням продукції цитокінів, зниженням 
цитотоксичної функції та загальною сприйнятли-
вістю до апоптозу [66]. Під час сепсису циркулюю-
чі нейтрофіли виявляють незрілий фенотип, що 
впливає на трансміграцію, адгезію, хемотаксис, 
окисну здатність і утворення позаклітинних пас-
ток нейтрофілів (NET – neutrophil extracellular 
traps) [67]. Депресивні ефекторні функції зміню-
ють антимікробний захист нейтрофілів і пов’язані 
з розвитком вторинних інфекцій in vivo і в клініч-
них умовах [68]. Це також стосується і до NK-клі-
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тин, які сильно виснажуються під час сепсису. До-
слідження на тваринах і людях показали, що NK-
клітини, крім зменшення їх кількості, мають 
дефект цитотоксичної функції [69]. 

Інактивація моноцитів після операції, травми 
й інфекцій сприяє поширенню імунної дисфункції 
за рахунок зміни функції Т-лімфоцитів. Як відомо, 
сама лімфопенія виникає після тяжкої травми, а 
відсутність відновлення лімфоцитів, як відомо, 
впливає на виживання [70]. Крім зміни кількості 
лімфоцитів, циркулюючі ефекторні Т-лімфоцити 
також змінюються – від прозапального фенотипу 
Th1 до протизапального фенотипу Th2 [71]. Ця 
зміна фенотипу частково пояснюється пригнічен-
ням регуляторними Т-клітинами, які є важливими 
медіаторами продукції ІЛ-10 та TGF-β. Порушення 
ефекторних Т-лімфоцитів після травми також 
призводить до зменшення продукції інтерферо-
ну гамма Th1-поляризованими клітинами [72]. 
Інтерферон-γ виконує ключову функцію в стиму-
люванні посиленої презентації антигену і антипа-
тогенної активності клітин вродженого імунітету 
[73]. Після великих операцій, хоча кількість ефек-
торних Т-клітин зменшується, кількість регуля-
торних Т-клітин залишається відносно незмінною 
[74]. Ці регуляторні Т-клітини експресують рецеп-
тор 1 запрограмованої смерті (PD-1 – receptor 
programmed death 1), який може діяти як негатив-
ний регулятор на інші імунні клітини, зокрема ан-
тиген-презентуючі клітини, що експресують лі-
ганд 1 запрограмованої смерті (PD-L1 – program-
med death ligand 1) [75]. Висока експресія PD-1 на 
Т-лімфоцитах корелює зі ступенем тяжкості за-
хворювання після великої травми [76]. Крім 
Т-лімфоцитів, уражаються також В-лімфоцити, що 
призводить до порушення вироблення антитіл, а 
також до апоптозу [77]. Хоча запропоновані меха-
нізми імунної дисфункції, згадані тут, не є вичерп-
ними та, ймовірно, включають складну та дина-
мічну сукупність реакцій при запальній відповіді, 
стає все зрозумілішим, що травма та інфекція змі-
нюють імунну систему. У хворих, в яких розвива-
ються більш непридатні фенотипи імунної дис-
функції, існує більший ризик розвитку пізніх 
ускладнень. 

М’язовий катаболізм
Дослідження показують, що у пацієнтів із ХКС і 

ССЗІК спостерігається стійке слабке запалення і ка-
таболізм [78]. Основною причиною цього є дія 
прозапальних цитокінів, яка призводить, у першу 
чергу, до втрати м’язової маси. Зростаюча кіль-
кість доказів свідчить про важливу роль проза-
пальних і катаболічних цитокінів у саркопенії [79], 
що включає ІЛ-1β, ФНП-α та ІЛ-6 [80]. ІЛ-1 і ФНП – 
це фактори, що підтримують рекрутинг Т-клітин і 
розвиток специфічної імунної відповіді проти 

анти генів [81]. Обидва активують взаємний синтез 
і стимулюють секрецію ІЛ-6 [82]. Хоча ці цитокіни 
найвище синтезуються при гострих станах, таких 
як сепсис, і активуються під час травми або після 
операції, вони також відіграють ключову роль при 
хронічних запальних захворюваннях, що призво-
дить до втрати м’язових клітин та прискорення роз-
паду м’язового білка, що сприяє саркопенії [83].

Інтерлейкін-6 секретується у відповідь на ін-
фекцію або пошкодження тканин безліччю клітин, 
таких як нейтрофіли, Т- і В-клітини, макрофаги та 
ендотеліальні клітини [84]. Прозапальні ефекти 
ІЛ-6 включають посилений рекрутмент і розмно-
ження Т-клітин, стимуляцію вироблення антитіл 
В-клітинами, відміну диференціації Treg de novo і 
посилення транспорту лімфоцитів за рахунок під-
вищеного синтезу молекул клітинної адгезії, таких 
як ICAM-1 (Intercellular adhesion molecule 1) і CCL-21 
(C-C motif chemokine ligand 21) [84]. Окрім активіза-
ції функції імунної системи у відповідь на патогени, 
передача сигналів ІЛ-6 є частиною хронічного за-
палення слабкого ступеня, яке спостерігається при 
ССЗІК і бере участь у патогенезі саркопенії [85]. У 
фізіологічних умовах активність ІЛ-6 обмежена 
тривалістю ушкодження, тоді як хронічне запален-
ня слабкого ступеня пов’язане з тривалим впли-
вом ІЛ-6. Показано, що ІЛ-6 полегшує атрофію 
м’язів, пригнічуючи м’язовий анаболізм і енерге-
тичний гомеостаз, а також може безпосередньо 
опосередковувати катаболізм м’язів [86]. Транс-
генні миші із хронічною підвищеною експресією 
ІЛ-6 демонстрували помітну втрату м’язової маси, 
що збігалося з підвищеною активністю катепсину. 
Лікування цих мишей антитілами до рецепторів 
ІЛ-6 зменшувало згубний вплив ІЛ-6 на м’язи [87]. 
Проте єдиної дії ІЛ-6 недостатньо для того, щоб ви-
кликати втрату м’язів; натомість катаболічний 
ефект ІЛ-6 залежить від синергетичної взаємодії з 
іншими факторами, що опосередковують запаль-
ну реакцію [88]. Таким чином, опосередкований 
ІЛ-6 м’язовий катаболізм залежить від хронічного 
впливу ІЛ-6 і супутньої активності інших протиза-
пальних цитокінів, таких як ФНП-α. Водночас, 
м’язовий катаболізм може також підтримувати за-
палення.

Скелетна м’язова система є найбільшим, най-
лабільнішим резервом білка в організмі. Сепсис 
індукує катаболізм, що характеризується знач-
ною атрофією м’язів, яка відображає розпад міо-
фібрилярних білків, зменшення синтезу білків, 
підвищену дисфункцію мітохондрій і вивільнення 
потенційних прозапальних продуктів розпаду з 
великої кількості міохондрій міоцитів [89]. У дов-
готривалому дослідженні показано, що атрофія 
м’язів викликає серйозну функціональну недо-
статність в осіб, які пережили ХКС [90]. 
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Нова надзвичайна роль скелетних м’язів – це 
їх здатність регулювати запалення не тільки ло-
кально, а й системно. Підвищений катаболізм ске-
летних м’язів під час сепсису, через оксидаційний 
клітинний апоптоз, викликаний пошкодженням 
або аутофагією, може стимулювати імунну відпо-
відь через клітинні складові, що виділяються в 
кровообіг і діють як DAMP. Інфільтрація скелет-
ної мускулатури популяціями мієлоїдних клітин, 
включаючи потенційно МСК, визнається при ушко-
дженні скелетних м’язів та сепсис-індукованій 
атрофії скелетних м’язів [91]. Фрагменти, такі як 
mtDNA, ATФ, TFAM (transcription factor A, mito-
chondrial), N-формільні пептиди, HMGB1, сукцинат 
та кардіоліпін, відомі як mitoDAMPs, можуть функ-
ціонувати як ендогенні аларміни для поширення 
хронічного запалення [92]. Ці чинники, які можуть 
діяти системно, можуть виділятися під час руйну-
вання скелетних м’язів або атрофії м’язів при ХКС. 
TFAM, один із потенційних алармінів, що виділя-
ється при ушкодженні скелетних м’язів, має дивер-
гентні локальні та системні функції [93]. Діючи ло-
кально всередині тканин, TFAM, зв’язуючись з 
D-петлею в mtDNA, є необхідним для підвищення 
регуляції реплікації mtDNA, що призводить до 

збільшення числа копій mtDNA. Якщо mtDNA або 
TFAM виділяється в цитозоль або кровообіг, вони 
можуть активувати фактори TLR9 шляхів [94]. Тва-
ринна модель індукованого сепсисом запалення 
серця показує, що принаймні частково шлях 
mtDNA-TLR9-RAGE залучається і активується, але 
може бути інгібований інгібітором TLR9 [94].

Висновок. Синдром стійкого запалення, іму-
носупресії і катаболізму забезпечує пояснення 
основних патофізіологічних механізмів при хро-
нічному критичному стані. Він є частим довготер-
міновим наслідком сепсису, тяжких травм, опіків і 
некротичного панкреатиту. У пацієнтів із ССЗІК 
спостерігається тривалий підвищений синтез про-
запальних цитокінів (у першу чергу ІЛ-6), вивіль-
нення DAMP і PAMP, апоптоз Т-, В-клітин і дендрит-
них клітин, виснаження Т-клітин, розмноження 
регуляторних Т-клітин і популяції мієлоїдних клі-
тин-супресорів, перепрограмування антиген-пре-
зентуючих клітин, що призводить до зниження 
експресії HLA-DR і зменшення здатності продуку-
вати прозапальні цитокіни. Це є підґрунтям для ви-
значення патогенетичного лікування ССЗІК, яке 
повинно бути мультимодальним і фокусуватися на 
перериванні циклу запалення/імуносупресії.
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ПАТОФИЗИОЛОГИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ СИНДРОМА УСТОЙЧИВОГО ВОСПАЛЕНИЯ, 
ИММУНОСУПРЕССИИ И КАТАБОЛИЗМА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ)

©С. Н. Чуклин, С. С. Чуклин, Г. В. Шершень
Львовская областная клиническая больница

РЕЗЮМЕ. Благодаря прогрессу в области интенсивной терапии уровень выживания тяжелобольных пациен-
тов резко улучшился. В настоящее время многих пациентов выписывают из отделений интенсивной терапии. 
Однако, у части таких больных развивается хроническое критическое состояние, которое характеризуется посто-
янным слабым воспалением, угнетением иммунитета и мышечным истощением. В 2012 году это состояние было 
описано как синдром устойчивого воспаления, иммуносупрессии и катаболизма, который может возникать после 
тяжелой травмы и ожогов, сепсиса, некротического панкреатита.

Цель – освещение современных взглядов на механизмы развития синдрома устойчивого воспаления, имму-
носупрессии и катаболизма.

Материал и методы. Поиск литературных источников проводился по базе MEDLINE.
Результаты. Размножение миелоидных клеток-супрессоров, дисрегуляция во врожденном и адаптивном 

иммунитете, развитие саркопении являются основными патофизиологическими механизмами хронического 
критического состояния после тяжелых воспалительных процессов.

Вывод. Синдром устойчивого воспаления, иммуносупрессии и катаболизма обеспечивает объяснение ос-
новных патофизиологических механизмов при хроническом критическом состоянии. Это является основой для 
определения патогенетически направленного лечения, которое должно быть мультимодальным и фокусиро-
ваться на прерывании цикла воспаления / иммуносупрессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хроническое критическое состояние; воспаление; иммуносупрессия; катаболизм.

PATHOPHYSIOLOGY OF PERSISTENT INFLAMMATION, IMMUNOSUPPRESSION  
AND CATABOLISM SYNDROME (LITERATURE REVIEW)

©S. M. Chuklin, S. S. Chuklin, G. V. Shershen
Lviv Regional Clinical Hospital

SUMMARY. Due to advances in intensive care, the survival rate of critically ill patients has improved dramatically. 
Currently, many patients are discharged from intensive care units. However, in some of these patients a chronic critical 
illness develops, which is characterized by persistent low-grade inflammation, depression of immunity and muscle 
wasting. In 2012, this condition was described as a persistent inflammation, immunosuppression and catabolism 
syndrome, which can occur after severe trauma and burns, sepsis, necrotizing pancreatitis.

The aim – to define modern views on the mechanisms of development of persistent inflammation, immunosuppres-
sion and catabolism syndrome.

Material and Methods. The search for literature sources was carried out on the basis of MEDLINE.
Results. Expansion of myeloid-derived suppressor cells, deregulation in innate and adaptive immunity, the develop-

ment of sarcopenia are the main pathophysiological mechanisms of chronic critical illness after severe inflammatory 
processes.

Conclusion. The persistent inflammation, immunosuppression, and catabolism syndrome provides an explanation 
of the underlying pathophysiological mechanisms in chronic critical illness. This is the basis for determining pathoge-
netically targeted treatment, which should be multimodal and focus on interrupting the inflammation/immunosuppres-
sion cycle.

KEY WORDS: chronic critical illness; inflammation; immunosuppression; catabolism.
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АДИПОКІНИ ТА ГІПЕРТОНІЧНА ХВОРОБА: КЛІНІЧНЕ ТА ТЕРАПЕВТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
©Я. М. Філенко

Харківська медична академія післядипломної освіти

РЕЗЮМЕ. В огляді представлені сучасні дані літератури про фізіологічну та патофізіологічну роль гормонів 
жирової тканини (лептину, резистину, оментину, вісфатину). 

Мета – провести аналіз публікацій, що відображають уже відомі аспекти біологічної дії і регуляції адипокінів, 
та продемонструвати результати останніх досліджень, а також показати тенденції та перспективи розвитку у до-
слідженні клініко-патогенетичного значення гормонів жирової тканини.

Результати. Основним механізмом негативного впливу жирової тканини на серцево-судинну систему є її гор-
мональна активність. Існує позитивна кореляційна залежність між цифрами артеріального тиску та рівнем адипо-
кінів у плазмі крові. У статті детально розглянута роль адипокінів в розвитку артеріальної гіпертензії, адже вони 
беруть безпосередню участь у механізмах підвищення артеріального тиску, атерогенезі, регуляції оксидативного 
стресу, згортанні крові та розвитку неінфекційного запалення В огляді наведені результати зарубіжних дослі-
джень про взаємозв’язок артеріальної гіпертензії, ліпідного обміну та адипокінового дисбалансу. 

Висновки. Порушення секреції та функціонування адипокінів можуть бути провідним фактором у розвитку 
артеріальної гіпертензії та серцево-судинних захворювань. Дані пептиди мають різноспрямований вплив на орга-
нізм і при порушенні взаємодії сприяють розвитку соціально значущих захворювань, таких як інфаркт міокарда, 
артеріальна гіпертензія, інсульт, атеросклероз, метаболічний синдром. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: адипокіни; гіпертонічна хвороба; лептин; резистин; оментин; вісфатин.

Адипокіни та гіпертонічна хвороба. Вісце-
ральна жирова тканина є ендокринним органом, 
який секретує широкий спектр біологічно активних 
речовин – адипокінів, які впливають на про цеси 
прогресування гіпертонічної хвороби, атероскле-
розу, тромбоутворення, інсулінорезис тент ність 
тощо. Серед них інтерлейкіни, ФНП-α, інгібі тор 
тканинного активатора плазміногену-1, ангіотен-
зиноген, лептин, резистин, оментин, вісфатин та 
інші, більшість з яких мають негативний кардіоме-
таболічний ефект [2].

За даними мета-аналізу великих досліджень, 
наявність адипокінового дисбалансу асоціюється з 
субклінічним ураженням життєво важливих орга-
нів. Це проявляється в зниженні фільтраційної функ-
ції нирок, мікроальбумінурії, підвищенні жорст к ості 
артерій, гіпертрофії міокарда лівого шлуночка [3].

Як вже зазначалося раніше, відповідно до ре-
комендацій ВНОК / РМОАГ [4] хворі на ГХ з наяв-
ністю адипокінового дисбалансу належать до гру-
пи високого або дуже високого ризику серцево-су-
динних ускладнень і терапевтичними цілями у них 
є, крім контролю АГ, корекція інсулінорезистент-
ності, ендотеліальної дисфункції, дисліпідемії, по-
рушень вуглеводного обміну і вплив на гормони 
жирової тканини. З патогенетичного погляду най-
більшою мірою всім цим вимогам відповідають два 
класи антигіпертензивних лікувальних засобів  – 
інгібітори ангіотензинперетворювального фер-
менту (іАПФ) і бета-адреноблокатори (БАБ) [4].

Особливістю перебігу артеріальної гіпертен-
зії у сучасних умовах є надзвичайно висока часто-
та коморбідності. Пацієнти з артеріальною гіпер-

тензією (АГ) як правило мають одне або декілька 
супутніх захворювань, найчастішими з яких є іше-
мічна хвороба серця (ІХС), цукровий діабет, ожи-
ріння, подагра, хронічна хвороба нирок. Сучасні 
рекомендації Європейського товариства кардіо-
логів та Європейського товариства з артеріальної 
гіпертензії, Американської асоціації серця та На-
ціональна клінічна настанова, які базуються на 
даних доказової медицини, вказують на необхід-
ність особливих підходів до лікування таких хво-
рих. Клінічний перебіг і прогноз у хворих на АГ 
значною мірою зумовлені наявністю коморбід-
них захворювань, що мають негативний вплив на 
розвиток серцево-судинних ускладнень [3].

Гіпертонічну хворобу (ГХ) має кожен третій до-
рослий в європейській популяції, і з віком її частота 
збільшується. ГХ є провідним кардіоваскулярним 
фактором ризику, що призводить до інсульту, ін-
фаркту, ниркової та серцевої недостатності. Зрос-
тання серцево-судинних захворювань, особливо гі-
пертонічної хвороби, супроводжується змінами па-
раметрів обміну ліпідів та вуглеводів. Гіпертонічна 
хвороба та метаболічні зміни характеризуються 
великою поширеністю і хронічним перебігом, а та-
кож збільшенням кількості хворих у популяції. Віс-
церальна жирова тканина синтезує і виділяє вели-
чезну кількість гормонально-активних речовин, що 
визначають розвиток харчових розладів, інсуліно-
резистентності, розвиток цукрового діабету, гіпер-
тонічної хвороби та гіпертрофії лівого шлуночка, 
дисліпідемії, мікроальбумінурії, гіперкоагуляції [5].

На сьогоднішній день достеменно відомо, що 
жирова тканина виконує ендокринну функцію та 
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підтримує судинний гомеостаз. Усе більше даних 
свідчать про те, що дисфункція периваскулярної 
жирової тканини розвивається при певних захво-
рюваннях, таких як ожиріння, порушення обміну 
речовин. Кровоносні судини оточені периваскуляр-
ною жировою тканиною, яка складається з кількох 
типів клітин, серед яких переважають зрілі ади-
поцити та преадипоцити, та, меншою мірою, мезен-
хімальні стовбурові клітини. Мезенхімальні стов-
бурові клітини можуть диференціюватися в ади-
поцити, остеобласти та ендотеліальні клітини. 
Інфільтрація макрофагами і Т-клітинами посилю-
ється при запаленні периваскулярної жирової 
тканини, що й лежить в основі патогенезу судин-
ного запалення [6].

Периваскулярні адипоцити зв’язуються з ін-
шими клітинами периваскулярної жирової ткани-
ни та із судинними клітинами, безпосередньо виді-
ляючи  адипокіни та секретуючи екзосоми, які міс-
тять адипокіни та інші сигнальні молекули. У 
фізіологічних умовах адипокіни, що секретуються  
периваскулярними адипоцитами, відіграють важ-
ливу роль у регуляції вазомоторного тонусу та су-
динного гомеостазу, тоді як дисфункціональні пе-
риваскулярні адипоцити в умовах запалення про-
дукують цитокіни, такі як ФНП-α (фактор некрозу 
пухлин α), IL-6  (інтерлейкін-6) та MCP-1 (monocyte 
chemoattractant protein-1), що сприяють судинним 
захворюванням [7].

Периваскулярні адипоцити виділяють факто-
ри, які можуть сприяти звуженню судин, або вазо-
дилатації. У фізіологічних умовах периваскулярні 
адипоцити в першу чергу чинять судинорозширю-
вальну дію, вивільняючи (ADRF) АДРФ (розсла-
блюючий фактор адипоцитів), що сприяє розши-
ренню судин через ендотелійзалежний або ендо-
телійнезалежний механізми, включаючи активацію 
VSMC (vascular smooth muscle cell) через активацію 
калієвих каналів [7].

Крім того, адипонектин, що виробляється пе-
риваскулярними адипоцитами, може регулювати 
(AMP-activated protein kinase)-активовану протеїнкі-
назу для сприятливого моделювання судинного то-
нусу та ремоделювання. Більше того, оментин, що 
секретується із здорових периваскулярних адипо-
цитів, може здійснювати вазопротекцію, інгібуючи 
активність NOX (NADPH-оксидази) та NF (ядерний 
фактор). Таким чином, у фізіологічних умовах пери-
васкулярні адипоцити можуть сприяти здоров’ю су-
дин та гомеостазу. Однак в умовах порушення обмі-
ну речовин периваскулярні адипоцити стають дис-
функціональними, що призводить до зниження 
вироблення адипонектину та відсутності біодоступ-
ності NO й втрати судинорозширювальної функції [8].

Більше того, прозапальні цитокіни, що утво-
рюються під час запалення периваскулярної жиро-

вої тканини, посилюють звуження судин та погір-
шують ендотелійзалежну релаксацію. Ці запальні 
цитокіни також можуть сприяти проліферації та 
міграції VSMC (vascular smooth muscle cell). Напри-
клад, IL-6 збільшує експресію судинних рецепторів 
AT1 (Ang II [ангіотензин II] рецептора типу 1) і опо-
середковує медіальну гіпертрофію через комута-
цію фенотипу VSMC (vascular smooth muscle cell), 
тоді як MCP-1 чинить паракринну дію на VSMC [9].

Патогенез більшості випадків ГХ  у дорослих, 
як і раніше, залишається недостатньо вивченим. 
Разом з тим, відкриття біологічних ефектів цитокі-
нів і адипокінів розширило розуміння патофізіоло-
гічних механізмів підвищення артеріального тиску 
(АТ). Встановлено, що хронічне запалення і адипо-
кіновий дисбаланс відіграють важливу роль у роз-
витку ГХ, гіпертензивного ураження органів-міше-
ней і атеросклерозу, при цьому механізми їх нега-
тивного впливу на серцево-судинну систему зали-
шаються предметом наукових досліджень [10].

Тривалий час вчені F. Mallamaci та F. Cuzzola 
вважали, що адипоцити виконують функцію лише 
зберігання, мобілізації ліпідів та для метаболічних 
потреб організму. Однак після тривалих дослі-
джень було встановлено, що адипоцити синтезу-
ють понад 50 типів гормонально-активних речо-
вин. Адипокіни беруть участь у ліпідному обміні, 
сприяють локальному та системному запаленню, 
але все більшу увагу вони привертають як регуля-
тори артеріального тиску. Адипоцити синтезують і 
вивільняють фактори, які впливають на рівень ар-
теріального тиску, такі як адипонектин, лептин, 
віс фатин, апелін, ангіотензин, фактори судинної 
релаксації та резистин [10].

Існує позитивна кореляційна залежність між 
цифрами артеріального тиску (АТ) і рівнем лепти-
ну плазми, незалежно від наявності ожиріння та 
артеріальної гіпертензії. Доведено, що тривало іс-
нуюча гіперлептинемія збільшує АТ, чинячи вазо-
констрикторний ефект через стимуляцію синтезу 
ендотеліну-1, посилення реабсорбції натрію і окси-
дативного стресу. Виявлено, що кореляція між АТ і 
лептином залежить від статі. У здорових жінок ви-
хідні рівні лептину трохи вищі, ніж у популяції здо-
рових чоловіків, але взаємозв’язок між АТ і рівнем 
лептину більше виражений у чоловіків [10].

Етнічна і расова належність також можуть 
впливати на взаємозв’язок АТ і лептину. Артері-
альна гіпертензія характеризується підвищенням 
активності симпатичної нервової системи, при 
цьому b-адренергічна стимуляція призводить до 
пригнічення експресії гена адипонектину). В свою 
чергу, гіпоадипонектинемія сприяє активації ре-
нін-ангіотензин-альдостеронової системи в жиро-
вій тканині, приводячи до підвищення артеріаль-
ного тиску [11].
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В одному з досліджень, яке проводили P. Piatti, 
C. Di Mario у тварин, було виявлено, що на тлі дієти 
з високим вмістом солі і низькими концентраціями 
адипонектину в плазмі реєструвалися більш висо-
кі значення систолічного артеріального тиску, по-
рівняно з групою контролю [12]. Відновлення нор-
мальної секреції адипонектину супроводжувалося 
нормалізацією цифр АТ. В іншому дослідженні 
було виявлено, що у пацієнтів з гіпертонічною хво-
робою і навіть у пацієнтів з дуже  високим АТ від-
значалася гіпоадипонектинемія [12].

Вплив лікувальної терапії на вміст адипокінів 
у плазмі крові

В умовах коморбідності ГХ з адипокіновим 
дисбалансом, крім основного завдання антигіпер-
тензивної терапії – досягнення цільового артері-
ального тиску (АТ), дуже важливими стають такі 
ефекти терапії як органопротекція, здатність змен-
шувати інсулінорезистентність і прояви метаболіч-
ного синдрому, антиатеросклеротична і протиза-
пальна дія. Слід надавати перевагу антигіпертен-
зивним препаратам з високою ліпофільністю, які 
здатні зменшити продукцію адипокінів та гіперак-
тивацію РААС в периваскулярній та вісцеральній 
жировій тканині. Згідно з Рекомендаціями з ліку-
вання ГХ (ESC, 2013; ESC, 2018), препаратами вибо-
ру для стартової терапії є блокатори РААС, а також 
блокатори рецепторів ангіотензину (БРА). БРА не 
тільки не чинять несприятливого впливу на мета-
болічний профіль хворих, а й збільшують чутли-
вість периферійних тканин до інсуліну, знижують 
концентрацію атерогенних ліпідів, забезпечують 
позитивний вплив на вуглеводний і ліпідний об-
мін. У ряді досліджень доведено зниження рівня 
прозапальних і протромбогенних адипокінів при 
призначенні валсартану, телмісартану, олмесарта-
ну [13]. 

Наявність у телмісартану здатності впливати 
на гамма-PPAR-рецептори забезпечує більш ви-
ражений позитивний вплив на запалення та ади-
покіновий статус у пацієнтів з ГХ. Тому важливо 
практично оцінити можливі переваги переведен-
ня пацієнтів з ГХ із попередньої терапії на препа-
рати групи сартанів з точки зору потенціювання 
органопротекторних, протизапальних та гіпотен-
зивних ефектів [14].

Крім того, встановлено, що підвищення по-
казників адипонектину плазми можна досягти та-
кож застосуванням раміприлу і АРА-II (лозартану, 
валсартану, кандерсатану. АРА-II чинять стимулю-
вальний вплив на рівень адипонектину за допо-
могою декількох механізмів. Деякі АРА-II можуть 
виступати як активатори ядерних рецепторів 
РРАRγ, тим самим індукуючи безпосередньо син-
тез адипонектину. Так, телмісартан збільшує ак-

тивність РРАRγ на 30–50 %. Ірберсартан збільшу-
вав рівень адипонектину, знижуючи його внут-
рішньоклітинну деградацію [14].

Найбільш вивченою групою препаратів, які 
впливають на секрецію і синтез адипокінів, є бло-
катори ренін-ангіотензин-альдостеронової системи. 
Лептин плазми крові корелює з рівнем реніну у па-
цієнтів з гіпертонічною хворобою. Введення ангіо-
тензину II супроводжується підвищенням утво-
рення вільних кисневих радикалів, які можуть бути 
одним із чинників, що призводять до зниження 
продукції адипонектину. В одному з досліджень 
показано, що антагоністи рецепторів до ангіотен-
зину II зменшують кількість підшкірної і вісцераль-
ної жирової тканини, підвищують чутливість пери-
ферійних тканин до інсуліну та зменшують рівень 
лептину [15].

В іншому дослідженні було виявлено, що те-
рапія раміприлом 10 мг знижувала рівень лептину 
на 16 %, а терапія кандесартаном 16 мг – на 12 % 
[15].

Блокатори кальцієвих каналів. В одному з 
досліджень застосування 10 мг амлодипіну було 
досягнуто зменшення рівня лептину на 12 %. В ін-
шому дослідженні антагоніст кальцієвих каналів – 
ефонідипін також впливав на значення лептину, 
зменшуючи його показники на 12 % від вихідного 
рівня [16].

Було проведено дослідження, де піндолол по-
казав себе як препарат, що знижує показники леп-
тину плазми. Інший β-блокатор – атенолол, навпа-
ки, збільшував рівень лептину плазми. Ефекти ін-
ших препаратів цього класу не оцінювалися. У 
пацієнтів з артеріальною гіпертонією, ожирінням і 
гіперлептинемією α-блокатори зменшували по-
казники лептину плазми при тривалому застосу-
ванні [17]. 

У роботі Барбараш О., Груздєвой О., Акбаше-
вої О. та інших було показано, що при застосуванні 
аторвастатину спостерігалося дозозалежне зни-
ження секреції лептину культивованими адипоци-
тами. Крім того, позитивним ефектом аторваста-
тину в малій дозі (20 мг/добу) є нормалізація 
адипо кінового статусу, яка проявляється знижен-
ням вмісту лептину та збільшенням протекторно-
го впливу резистину [18].

Висновки. Жирова тканина є активним мета-
болічним та ендокринним органом, який відіграє 
ключову роль у розвитку гіпертонічної хвороби, 
метаболічного синдрому, атеросклерозу та серце-
во-судинних захворювань. Вивчення впливу ади-
покінів на патогенез гіпертонічної хвороби і пов’я-
заних з нею ССЗ може служити предиктором ран-
ньої діагностики, профілактики та лікування вище-
вказаних захворювань. Відомо, що зміна концентрації 
різних адипокінів впливає на характер виникнен-
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ня і перебіг прозапальних або протизапальних ре-
акцій. Продукція більшості медіаторів запалення, 
таких як ФНП, ІЛ-6, при адипокіновому дисбалансі 
підвищується і сприяє прогресуванню самого за-
хворювання і пов’язаних з ним метаболічних роз-
ладів. 

Перспективи подальших досліджень. По-
дальше вивчення клініко-патогенетичного значен-
ня гормонів жирової тканини залишається пер-
спективним науковим напрямком для розроблен-
ня нових діагностичних та лікувальних алгоритмів 
з метою оптимізації ведення цих пацієнтів [7, 8].
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АДИПОКИНЫ И ГИПЕРТОНИЧЕСКАЯ БОЛЕЗНЬ: КЛИНИЧЕСКОЕ И ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ЗНАЧЕНИЕ

©Я. Н. Филенко
Харьковская медицинская академия последипломного образования

РЕЗЮМЕ. В обзоре представлены современные данные литературы о физиологической и патофизиологи-
ческой роли гормонов жировой ткани (лептина, резистина, оментина, висфатина). 

Цель – провести анализ публикаций, которые отражают уже известные аспекты биологического действия и 
регуляции адипокинов, и продемонстрировать результаты последних исследований, а также показать тенденции 
и перспективы развития в исследовании клинико-патогенетического значения гормонов жировой ткани.

Результаты. Основным механизмом негативного влияния жировой ткани на сердечно-сосудистую систему 
является ее гормональная активность. Существует положительная корреляционная зависимость между цифра-
ми артериального давления и уровнем адипокинов в плазме крови. В статье подробно рассмотрена роль адипо-
кинов в развитии артериальной гипертензии, ведь они принимают непосредственное участие в механизмах по-
вышения артериального давления, атерогенезе, регуляции оксидативного стресса, свертывании крови и разви-
тии неинфекционного воспаления В обзоре приведены результаты зарубежных исследований о взаимосвязи 
артериальной гипертензии, липидного обмена и адипокинового дисбаланса.

Выводы. Нарушение секреции и функционирования адипокинов может быть ведущим фактором в развитии 
артериальной гипертензии и сердечно-сосудистых заболеваний. Данные пептиды имеют разнонаправленное 
влияние на организм и при нарушении взаимодействия способствуют развитию социально значимых заболева-
ний, таких как инфаркт миокарда, артериальная гипертензия, инсульт, атеросклероз, метаболический синдром. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: адипокины; гипертоническая болезнь; лептин; резистин; оментин; висфатин.
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ADIPOKINES AND HYPERTENSION DISEASE: CLINICAL AND THERAPEUTIC VALUE
©Y. M. Fylenko

Kharkiv Medical Academy of Postgraduate Education

SUMMARY. The review presents current data from the literature on the physiological and pathophysiological role 
of adipose tissue hormones (leptin, resistin, omentin, visfatin). 

The aim – to analyze publications that reflect already known aspects of the biological action and regulation of adi-
pokines, and demonstrate the results of recent studies, as well as show trends and development prospects in the study 
of the clinical and pathogenetic significance of adipose tissue hormones.

Results. The main mechanism of the negative impact of adipose tissue on the cardiovascular system is its hormonal 
activity. There is a positive correlation between blood pressure figures and plasma adipokines levels. The article dis-
cusses in detail the role of adipokines in the development of hypertension, because they are directly involved in the 
mechanisms of blood pressure, atherogenesis, regulation of oxidative stress, blood clotting and the development of 
non-infectious inflammation. The review presents the results of foreign studies on the relationship between hyperten-
sion, lipid metabolism and adipokine imbalance. 

Conclusions. Disorders of adipokines secretion and function may be a leading factor in the development of hyper-
tension and cardiovascular disease. These peptides have different effects on the body and in violation of the interaction 
contribute to the development of socially significant diseases such as myocardial infarction, hypertension, stroke, 
atherosclerosis, metabolic syndrome. 

KEY WORDS: adipokines; hypertension; leptin; resistin; omentin; visfatin.

Отримано 11.05.2020



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 2 41

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення Оригінальні дослідження
УДК 312.015.11/.14:616.12-02:616.89-008.19]-092.9-055.1

DOI 10.11603/1811-2471.2020.v.i2.11302

DYNAMICS OF FREE RADICAL OXIDATION INDICES AND ANTIOXIDANT PROTECTION  
IN MALE RATS’ HEART UNDERGONE VARIOUS TYPES OF STRESS

©O. V. Denefil, S. S. Riabokon, I. R. Mits 
 I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. Any change of external or internal environment causes body’s responses that facilitate its adaptation. 
Pathogenesis of stress reaction study is always topical as it is aimed at the investigation of optimal adaptation mechanisms 
to impaired agents.

The aim – to study the dynamics of free-radical oxidation indices and antioxidant protection in male rats’ heart un-
dergone chronic prenatal, postnatal stress and their combination.

Material and Methods. The study was performed on 44 white non-pedigreed pubertal three-month-rats. Prenatal 
stress was induced by keeping pregnant female rats in narrow pencil case for an hour. Postnatal stress was induced in 1.5 
to three-month- rats by keeping them in cages with living space restriction twice as much. Combined stress comprised 
using two methods. Contents of peroxide lipids oxidation products and antioxidant protection were determined in the 
heart.

Results. Psycho-emotional stress in three-month-rats causes activation processes of peroxide lipids oxidation and 
antioxidant protection regardless of stressor’s period action. On the basis of correlations study it was proved that deve-
lopment mechanisms of chronic stress depend on life-period when stress was sustained.

Conclusions. Processes of peroxide lipids oxidation in all modelling types of stress are intensified in young male-
rats’ heart during the effect of chronic psycho-emotional stress. Activity of enzyme part of antioxidant protection 
increases simultaneously with the increase of LPO products in the heart. It is more manifested in prenatal and postnatal 
stress. Intensification of glutathione system action and disturbances of its activity, especially in animals that undergone 
prenatal stress were also marked. 

KEY WORDS: prenatal and postnatal stress; rats; antioxidant system; lipid peroxide oxidation.
Abbreviations: DC – diene conjugates; LPO – lipid peroxide oxidation; SOD – superoxide dismutase; TBA – 

thiobarbituric acid; TC – triene conjugates; GSH – reduced glutathione; GP – glutathione peroxidase; GR – glutathione 
reductase.

Introduction. The question of acute and chronic 
stress, functional disorders of physiological systems 
of the body that are associated with it are under con-
sideration of many practitioners and theoretical ex-
perts. It should be noted that stress and its conse-
quences are the most frequent causes of morbidity 
and mortality in the developed countries [1; 2]. 

Cardiovascular, endocrine, immune systems are 
mostly affected in chronic stress and higher nervous 
activity is disturbed [3; 4; 5].

Activation of sympatho-adrenal and hypothala-
mo-pituitary-adrenal axis systems is the main trigger 
action of body’s response reaction on stress. Pro-
longed glucocorticoids release is observed in chronic 
stress. Excessive and constant high concentration of 
glucocorticoids in blood causes immunosuppression 
[6], deve lopment of thymus atrophy, gastrointesti-
nal ulcers [7; 8; 9], cardiovascular pathology, depres-
sion [10; 11]. 

Stress effect on pregnant and their descendants, 
children, adolescents is harmful. Chronic diseases of 
various organs and systems occur due to hypothalamo-
pituitary-adrenal axis regulation in prenatal and post-
natal stress as well. These diseases may develop in any 
age and even have stressor remote effect [12; 13]. 

The increase of diseases caused by stress as a 
general pathogenetic agent determines permanent 

significance and topicality of this study. The investi-
gation of general pathogenetic agents of stress-in-
duced diseases is aimed at the development of ge-
neral measures of their correction.

The aim – to study complex action of chronic psy-
cho-emotional stress on young male rats’ bodies ex-
perienced in prenatal and postnatal periods of their 
development. Estimation of principal pathogenetic 
factors of chronic psycho-emotional stress impact in 
trials permits to extend existing conceptions about 
its development mechanism on these conditions and 
proves possible ways of disorders correction.

Material and Methods. The research was carried 
out on the base of Central Scientific Laboratory of 
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 
(attestation certificate No. 053/13 of 03.04.2013).

All trials were carried out before noon in specia-
lized premises at 18–22 C, relative humidity 40–60 % 
and brightness 250 lux. Experiments were carried out 
according to European Convention for the Protection 
of Vertebrate Animals used for Experimental and 
Other Scientific Purposes (Strasbourg, 03.18.1986), 
decision of the First National Bioethics Congress 
(Kyiv, 2001) and the Decree of Public Health Care Mi-
nistry of Ukraine No 690 of 09.23.2009. Bioethics 
Commission of I. Horbachevsky Ternopil National 
Medical University (Minutes No. 35 of 05.05.2016) did 
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not find out any violation of morals and ethical norms 
in carrying out the research work. 

The research was carried out on 44 white non-
pedigreed pubertal three-month-male rats, weight 
from 85 to 155 g, keeping in the same premises on 
basic diet and vivarium regime [14].

Prenatal stress was induced in pregnant female-
rats by standard methods [15]. Rats in the third tri-
mester of pregnancy – from 15 to 21 days were kept 
in narrow pencil cases for an hour in order to repro-
duce the experiment. The number of newborns was 
7–8, and 8–10 newborns were in the female group 
with non-induced stress. Death of some infant rats 
was marked among newborns at the age of 1–3 days 
in the female group with induced stress during preg-
nancy. Mortality was 20 %. Infant-rats were kept in 
standard conditions, on standard diet of vivarium till 
month age with female-rats. Then rats were isolated 
from female-rats and seated apart in separate cages 
for three months.

Postnatal stress was induced in 1.5–3 month-rats. 
Rats were kept in cages with living space restriction 
twice as much (the requirement for adult-rats is 
8–10cm2  per rat). They were fixed backs downwards 
for an hour in the day of experiment whereupon in-
vestigation was carried on [16].

Combined stress included the usage of two 
methods: prenatal and postnatal stress. Randomi-
zed selected rats of prenatal induced stress group, 
1.5 months of age were in the conditions of living 
space restriction for three month period. They were 
fixed backs downwards for an hour in the day of ex-
periment whereupon investigation was carried out.

Infant rats born from non-induced stress female 
rats that were in standard vivarium conditions on or-
dinary diet till three months of age were selected 
for control group.

Euthanasia of rats in all experiments was perfor-
med by total heart blood letting  after previous so-
dium thiopental anaesthesia (60 mg/kg of animal 
body weight intraperitoneally). 

Indices evaluation of LPO in animals’ heart was 
performed at DC and TC concentration levels and 
eva luated by the method [17]. SOD activity in 
homogenate of the heart was determined by the 
method [20]. Ca talase activity in heart homogenate 
was determined by the method [21]. GSH concentra-
tion by the me thod [22]. GP activity and GR activity 
was determined by the method described in the 
study [23].

Statistical processing of digital data was done 
by means of Excel (“Microsoft”, USA) and STATISTICA 
6.0. (“Statsoft”, USA) using parametric and nonpara-
metric methods of received data evaluation in Sys-
tem Statistical Research Division of I. Horbachevsky 
Ternopil National Medical University.

Arithmetic mean value of sampling (M), its dis-
persion and error of the mean (m) were calculated 
for all indices. Accuracy of value differences be-
tween independent  quantity was determined at 
normal distribution by Student criterion, otherwise – 
by U criterion of Mann-Whitney test, correlations – 
by Pearson criterion (r) [24].

Results and Discussion. Activation of LPO is 
non-specific response to any kind of stress effect. 
Thereby we assessed changes of LPO indices in the 
heart of young male-rats during chronic psycho-
emotional stress sustained in prenatal, postnatal pe-
riods of their development and in the combined 
stress periods.

Significant activity of LPO processes was marked 
in male-rats hearts during all methods of chronic stress 
investigation (Figure 1). So, DC index was increased in 
male-rats that sustained prenatal stress comparing 
with control group up to 53.1 % (p<0.001), postnatal – 
up to 44.4 % (p<0.001), combined – up to 56.1  % 
(p<0.001).

Concentration of TC was respectively increased 
to DC: in male-rats sustained prenatal stress compar-
ing with control group up to 56.6 % (p<0.001), post-
natal – up to 45.3 % (p<0.001), combined – up to 
57.1 % (p<0.001).

TBA-active products concentration was also in-
creased during all types of stress (Figure 1). The con-
tent of TBA-active products in male-rats that sus-
tained prenatal stress was increased comparing with 
control up to 124.1 % (p<0.001), postnatal stress- up 
to 85.7 % (p<0.001), combined stress – by 136.3  % 
(p<0.001).

Indices of antioxidant system were changed to-
gether with LPO activation. The activity of enzyme 
part of antioxidant system in rats’ heart was conside-
rably increased (Figure 2). SOD activity in male-rats 
sustained prenatal stress comparing with control 
rose in 14.9 times (p<0.001), postnatal stress – in 
18.0 times (p<0.001), combined stress – in 17.8 times 
(p<0.001).

Catalase activity in all experimental groups was 
also increased comparing with control. Enzyme ac-
tivity in male-rats after sustained prenatal stress 
rose in 2.6 times (p<0,001), postnatal stress – in 2.9 
(p<0.001), combined – in 2.2 (p<0.001). Minimal (the 
lowest) activity increment of catalase was marked in 
animals with combined stress (comparing with pre-
natal – by 16.7 % (p<0.01), postnatal – by 30.1 % 
(p<0.001).  

In estimation of glutathione system indices in 
rats’ heart (Figure 3) it was determined that in male-
rats with prenatal stress comparing with control the 
increase of GSH concentration is marked by 47.9 % 
(p<0.001). GP activity in male-rats was also reliably 
increased by 69.9 % (p<0.001).
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Figure 1. LPO indices changes in the heart of male-rats sustained various types of chronic stress. 

note: * – indices are significant comparing with control .

Figure 2. Indices changes of enzyme part of antioxidant system in rats’ heart sustained various types of chronic 
stress.
Notes: 1. * – indices are significant comparing with control; 2. ** – indices are significant comparing with prenatal stress; 3. ## – indices 
are significant comparing with postnatal stress.

Figure 3. The changes of glutathione system indices induced by chronic stress in animals’ heart. 
Notes: 1. * – indices are significant comparing with control; 2. ** – indices are significant comparing with prenatal stress. 
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GSH was increased by 19.19% (p<0.05) in postna-

tal-stress rats comparing with control. Values were 
less (smaller) in this group of male-rats then in prena-
tal stress animals by 24.1% (p<0.02), and comparing 
also with female-rats sustained postnatal stress by 
16.2% (p<0.01).  GP activity was significantly increased 
comparing with control in male-rats (by 72.2 %, 
p<0.001). GR activity was increased by 57.8 % (p<0.01). 

LPO products and antioxidant system were si-
multaneously increased during experiments. Corre-
lation analysis of received biochemical indices was 
carried out for clarification of discovered mecha-
nisms changes.

It was established that in intact male-rats there 
were no significant correlations between LPO and 
antioxidant system indices (Table 1).

Table 1. Correlations between lipid peroxide oxidation products and antioxidant system in intact male-rats 

Index
Correlation 
coefficient

p
Correlation 
coefficient

p
Correlation 
coefficient

p

DC ТC TBA-active products
SOD -0.14 p>0.05 0.01 p>0.05 -0.32 p>0.05
Catalase -0.10 p>0.05 -0.12 p>0.05 -0.38 p>0.05
GSH 0.58 p>0.05 0.41 p>0.05 -0.48 p>0.05
GP -0.23 p>0.05 -0.30 p>0.05 -0.21 p>0.05

Table 2. Correlations between lipids peroxide oxidation products and antioxidant system  
in prenatal stress conditions

Index
Correlation 
coefficient 

p
Correlation 
coefficient

p
Correlation 
coefficient

p

DC TC TBA-active products
SOD -0.76 p<0.05 -0.73 p<0.05 -0.81 p<0.05
Catalase -0.47 p>0.05 -0.37 p>0.05 -0.,30 p>0.05
GSH -0.26 p>0.05 -0.21 p>0.05 -0.22 p>0.05
GP -0.50 p>0.05 -0.55 p>0.05 -0.75 p<0.05

Table 3. Correlations between lipids peroxide oxidation products and antioxidant system caused by postnatal stress 
conditions in experimental animals

Index
Correlation 
coefficient

p
Correlation 
coefficient

p
Correlation 
coefficient

p

DC TC TBA-active products
SOD -0.03 p>0.05 -0.02 p>0.05 0.27 p>0.05
Catalase 0.83 p<0.05 0.83 p<0.05 0.,91 p<0.05
GSH -0.16 p>0.05 -0.17 p>0.05 -0.23 p>0.05
GP 0.44 p>0.05 0.44 p>0.05 0.32 p>0.05

Strong negative correlations between LPO and 
SOD experimental products were revealed in male-rats 
during prenatal stress. Thus, between DC and SOD –  
r=-0.76 (p<0.05), between TC and SOD – r=-0.73 

(p<0.05), between TBA-active products and SOD –  
r=-0.81 (p<0.05). Strong negative correlations between 
TBA-active products concentration and GP were also 
established – r=-0.75 (p<0.05) (Table 2).

Strong positive correlations between LPO prod-
ucts and catalase were revealed in male-rats during 
postnatal stress (Table 3). Thus, between DC and 

catalase – r=0.83 (p<0.05), between TC and catalase– 
r=0.83 (p<0.05), between TBA-active products and 
catalase– r=0.91 (p<0.05). 

Strong negative correlations between all ex-
perimental products of LPO and catalase were re-
vealed in male-rats sustained combined stress 
namely between DC and catalase – r=-0.94 (p<0.05), 
between TC and catalase – r=-0.94 (p<0.05), between 
TBA-active product and catalase – r=-0.99 (p<0.05) 
(Table 4).

Thus, despite of indices increase of antioxidant 
system activity in chronic stress it was marked their 
involvement in antiradical, antioxidant and antioxi-
dation protection.

Conclusion. Processes of lipids peroxide oxi-
dation in all modelling types of stress are intensified 
in young male-rats’ heart during the effect of chronic 
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psycho-emotional stress. Activity of enzyme part of 
antioxidant protection increases simultaneously with 
the increase of LPO products in the heart. It is more 
manifested in prenatal and postnatal stress 
(superoxide dismutase and catalase activity is 
increased). Enzyme part of blood antioxidant system 
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ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ ТА ВІЛЬНОРАДИКАЛЬНОГО 
ОКИСНЕННЯ В СЕРЦІ ЩУРІВ-САМЦІВ, ЯКІ ЗАЗНАЛИ ВПЛИВУ РІЗНИХ ВИДІВ СТРЕСУ

©О. В. Денефіль, С. С. Рябоконь, І. Р. Міц
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. На будь-яку зміну зовнішнього чи внутрішнього середовища організм відповідає реакціями, які 
сприяють пристосуванню до неї. Проблема вивчення патогенезу стресової реакції є актуальною і на сьогодні у 
зв’язку з необхідністю дослідження оптимальних механізмів адаптації до різних пошкоджуючих агентів. 

Мета – вивчити динаміку показників антиоксидантного захисту та вільнорадикального окиснення у серці 
щурів-самців, які зазнали хронічного пренатального, постнатального стресу та їх поєднання.

Матеріал і методи. Дослідження виконано на 44 білих безпородних статевозрілих щурах-самцях віком 3 мі-
сяці. Хронічний пренатальний стрес викликали шляхом утримуванням вагітних самиць протягом 1 години в тісних 
пеналах. Після народження одномісячних тварин відлучали від самиць і відсаджували в окремі клітки. Хронічний 
постнатальний стрес у щурів викликали з 1,5 до 3-місячного віку шляхом утримування у клітках з обмеженням 
життєвого простору вдвічі, у день досліду їх фіксували протягом 1 години спинкою донизу, після чого проводили 
дослідження. Поєднаний стрес включав застосування на одних щурах двох методик: пренатального і постнаталь-
ного стресу. В серці визначали вміст продуктів перекисного окиснення ліпідів, антиоксидантної системи. 

Результати. Хронічний психоемоційний стрес викликає активацію процесів перекисного окиснення ліпідів і 
антиоксидантного захисту незалежно від періоду дії стресора. На підставі вивчення кореляційних зв’язків доведе-
но, що механізми розвитку хронічного стресу залежать від періоду життя, коли був перенесений стрес.

Висновки. У серці молодих щурів-самців при дії хронічного психоемоційного стресу інтенсифікуються про-
цеси перекисного окиснення ліпідів при усіх змодельованих видах стресу. Одночасно зі збільшенням у серці про-
дуктів ПОЛ зростає активність ферментної ланки антиоксидантного захисту, вираженіше за пренатального і пост-
натального стресу, та активується ферментна ланка антиоксидантної системи крові, що найбільше виражено за 
постнатального стресу. Також відмічено інтенсифікацію роботи системи глутатіону, а також порушення її діяль-
ності, особливо у тварин що зазнали пренатального стресу 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: пренатальний і постнатальний стрес; щури; антиоксидантна система; перекисне окис-
нення ліпідів.

ДИНАМИКА ПОКАЗАТЕЛЕЙ АНТИОКСИДАНТНОЙ ЗАЩИТЫ  
И СВОБОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ В СЕРДЦЕ КРЫС-САМЦОВ, 

ПОДВЕРГШИХСЯ ВОЗДЕЙСТВИЮ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ СТРЕССА
©О. В. Денефиль, С. С. Рябоконь, И. Р. Миц

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. На любое изменение внешней или внутренней среды организм отвечает реакциями, которые спо-
собствуют приспособлению к ней. Проблема изучения патогенеза стрессовой реакции является актуальной и на 
сегодняшний день в связи с необходимостью исследования оптимальных механизмов адаптации к различным 
повреждающим агентам.

Цель – изучить динамику показателей антиоксидантной защиты и свободнорадикального окисления липи-
дов в сердце крыс-самцов, подвергшихся хроническому пренатальному, постнатальному, а также комбинирован-
ному стрессу.

Материал и методы. Исследование выполнено на 44 белых беспородных половозрелых трёхмесячных 
крысах-самцах. Хронический пренатальный стресс вызывали путем содержания беременных самок в тесных пе-
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налах в течение 1 часа. После рождения одномесячных животных отлучали от самок и помещали в отдельные 
клетки. Хронический постнатальный стресс у крыс вызывали с 1,5 до 3-месячного возраста путем содержания в 
клетках с вдвое ограниченным жизненным пространством, в день опыта их фиксировали в течение 1 часа спин-
кой вниз, после чего проводили исследования. Комбинированный стресс включал применение на одних крысах 
пренатального и постнатального стресса. В сердце определяли содержание продуктов перекисного окисления 
липидов, антиоксидантной системы.

Результаты. Хронический психоэмоциональный стресс вызывает активацию процессов перекисного окис-
ления липидов и антиоксидантной защиты независимо от периода действия стрессора. На основании изучения 
корреляционных связей доказано, что механизмы развития хронического стресса зависят от периода жизни, ког-
да был перенесен стресс.

Выводы. В сердце молодых крыс-самцов при воздействии хронического психоэмоционального стресса ин-
тенсифицируются процессы перекисного окисления липидов. Одновременно с увеличением в сердце продуктов 
ПОЛ возрастает активность ферментного звена антиоксидантной защиты, больше при пренатальном и постна-
тальном стрессе, и активируется ферментное звено антиоксидантной системы крови, наиболее выраженное при 
постнатальном стрессе. Также отмечена интенсификация работы системы глутатиона, нарушение ее деятельнос-
ти, особенно у животных, подвергшихся пренатальному стрессу.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: пренатальный и постнатальный стресс; крысы; антиоксидантная система; перекисное 
окисление липидов.

Отримано 7.05.2020
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DIAGNOSTIC CRITERIA FOR UNDIFFERENTIATED CONNECTIVE TISSUE DYSPLASIA  
IN PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION
©Ye. H. Zaremba, N. O. Rak, O. V. Zaremba, O. V. Zaremba-Fedchyshyn,  

M. M. Virna, L. O. Odnorih
Danylo Halytsky Lviv National Medical University

SUMMARY. The aim – to improve the diagnosis efficiency of patients with arterial hypertension (AH) combined with 
undifferentiated connective tissue dysplasia (UCTD) based on the study of clinical course, the severity of UCTD external 
and internal symptoms with determining the levels of IL-1, IL-6, TNF-α, free and general blood oxyproline.

Material and Methods. The study implied examination of 90 patients (52 women and 38 men) with AH of stage 
2 from first to third degrees with manifestations of UCTD, who were on inpatient treatment in the Cardiology Department 
of the Lviv City Communal Clinical Emergency Hospital. The mean age of patients was (61.14±2.58) years. Patients were 
divided into 3 groups depending on the stage and degree of hypertension. Group I (n=16) included patients with 
hypertension of the first degree, group II (n=35) – with AH of the second degree, group III (n=39) – with AH of the third 
degree. The control group consisted of 20 patients with hypertension without manifestations of CTD.

Patients underwent clinical (checkup, palpation, percussion, auscultation), laboratory (determination of IL-1, IL-6, 
TNF-α, free and general oxyprolin blood levels) and instrumental studies (ECG, echocardiography, DBPM, ultrasound 
examination of internal organs and vessels of the lower extremities, ultrasound duplex examination of the carotid and 
vertebral arteries, radiological examination of the osteoarticular system), consultations of an ophthalmologist, neurolo-
gist, traumatologist and dentist.

Results. As a result of the study, in the group I of patients (n=16) UCTD of slight degree of severity was revealed in 
13 (81 %), of medium degree – in 3 (19 %) persons. In the group II of patients (n=35), UCTD of moderate severity was 
found in 30 (86 %), severe – in 5 patients (14 %). In the group III of patients (n=39), UCTD of moderate severity was found 
in 32 patients (82 %), severe – in 7 (18 %). In the study of the level of TNF-α, an increase compared to the control group 
was detected, particularly, in the group I of patients its level exceeded in 37.4 times, in the group II – in 39.6 times, in the 
group III – in 46.2 times (p<0.001). IL-1β increased by 2.6-fold (р<0.05) in the group I of patients compared to the control 
group, 3.1-fold (р<0.01) – in the group II, and by 3.7-fold, that was the foremost (р<0.001), in patients of the group III. In 
turn, IL-6 in the group I of patients exceeded the indicators of the control group by 4.3 times (p<0.001), in the group II – 
4.8 times (p<0.001), in the group III – 5.7 times (р<0.001). The study of the level of free oxyproline revealed its increase 
in comparison with the control group, namely in the group I of patients exceeded  in 6.12 times, in the group II – in 
6.81 times, in the group III – by 7.56 times (р<0.01). The study of the  general of bound oxyproline revealed its increase 
in comparison with the control group, namely in the group I of patients exceeded by 6.98 times, in the group II – by 
7.79 times, in the group III – by 9.42 times (p<0.01), which indicates an increase in fibrillogenesis and more pronounced 
destructive and inflammatory processes in connective tissue.

Conclusions. Patients with AH of the stage 2 from first to third degrees with manifestations of UCTD have increased 
levels of IL-1, IL-6 and TNF-α, which are not only sensitive markers of inflammation, but also play an important role in the 
pathogenesis and progression of vascular lesions, occurrence and destabilization of atherosclerotic plaques and 
thrombotic vessels occlusion. The determination of blood oxyprolin in patients with hypertension combined with UCTD 
confirms the presence of CTD, namely the decay of collagen is more pronounced in patients with severe dysplasia.

KEY WORDS: hypertension; undifferentiated connective tissue dysplasia; research methods (determination of IL-1, 
IL-6, TNF-α, free and general blood oxyproline levels).

Introduction. AH in patients with UCTD is ob-
served much earlier than essential AH, namely in 
8–9 years in boys and 10–12 years – in girls, which fur-
ther complicates the prognosis [1, 2]. Increased blood 
pressure (BP) in patients with UCTD – an independent 
form of symptomatic hypertension, which occurs 
against the background of primary lesions in connec-
tive tissue dysplasia (CTD) of all target organs, thus, 
has its own peculiarities. Factors determining AH 
manifestation in UCTD: a family history of AH, which 
is documented in 83.5 % of patients with CTD with a 
clear predominance on maternal line (60 %), neuroin-
fection, trauma of the skull, kidney, spine (transferred 
from the first years of life), spinal pathology (scolio-

sis, osteochondropathy, juvenile osteochondrosis, 
etc.) [3, 4, 5, 6].

The course of hypertension is accompanied by 
the natural occurrence of the cardiovascular system 
(CVS) morpho-functional changes and immunometa-
bolic disorders. The cytokine level of immune regula-
tion, as a source of inflammatory mediators, plays a 
particularly important role in the development and 
progression of hypertension [7, 8]. Cytokines regulate 
the development of local protective responses in tis-
sues involving different types of blood cells, endothe-
lium, connective tissue and epithelium. The role of 
cell growth factors and cytokines (IL-1β, IL-4, IL-6, 
TNF-α and TNF-β), which take part in the develop-
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ment of myocardial hypertrophy, has been extensive-
ly studied in recent years [9, 10]. Particularly impor-
tant in the implementation of the inflammatory res-
ponse is IL-1β, which is produced by endothelial cells 
and smooth muscle cells, as well as IL-6, which induces 
the synthesis of proteins of the acute phase of inflam-
mation, enhances the expression of adhesive mole-
cules, stimulates the release of vasopressor prosta-
glandins and nitric oxide from endothelium. TNF-α – a 
polypeptide cytokine that performs regulatory and 
effector functions in the immune response and in-
flammation, relates to proinflammatory cytokines, 
performs important functions during the onset of in-
flammation: activates the endothelium, promotes ad-
hesion of leukocytes to the endothelium due to the 
induction of expression of endothelial cells subse-
quent transendothelial leukocytes migration into the 
inflammation site, activates leukocytes (granulocytes, 
monocytes, lymphocytes), induces the production of 
cytokines that have a synergistic effect with TNF-α, 
IL-1, IL-6 andinterferon-β (IFNβ) [11].

The clinical manifestations of CTD are based on 
24 abnormalities of collagen structures, the specific 
weight of which in the human body is about 30 %, in 
addition, 40 % is in the skin, 50 % – in the skeletal 
tissues, 10 % – in the stroma of the internal organs. 
In the structural composition of the myocardium, 
along with cardiomyocytes and other cells (65 % of 
which include fibroblasts, endothelial cells and 
smooth myocytes of the walls of the blood vessels, 
cells of the cardiac system, macrophages) there are 
of type I collagen fibers, and in a smaller amount of 
type III, formally forming connective tissue myocar-
dial skeleton [3]. One of the major amino acids of 
collagen that reflects its catabolism is oxyproline. 
About 20 % of oxyproline-containing peptides re-
leased from collagen molecules are excreted in the 
urine, and 80 % are metabolized in the liver. Almost 
90 % of urinary oxyproline is a component of small 
molecular weight peptides, and about 9 % – of large 
(mainly fragments of N-terminal procollagen type I 
propeptides) [4]. The level of free oxyproline serves 
as a marker of collagen-related degradation pro-
cesses, however, general reflecting both degrada-
tion and collagen biosynthesis processes. Biochemi-
cal assessment of oxyproline levels in biological flu-
ids is the most accessible for practical application: 
blood, urine, gastric juice and saliva. Increased 
amount of free oxyproline in the blood and urine 
and decreased level of bound can indicate impaired 
collagen synthesis and correlate with the severity of 
the pathological process. The main biochemical 
markers of CTD which should be considered, are the 
levels of oxyproline and glycosaminoglycans in the 
urine, as well as lysine, proline, oxyproline in serum 
as they have the highest diagnostic value.

The aim of the study – to improve the diagnosis 
effectiveness of the patients with hypertension 
combined with UCTD based on the study of clinical 
course, the severity of external and internal UCTD 
symptoms with determining the levels of IL-1, IL-6, 
TNF-α, free and general blood oxyproline.

Material and Methods. The study implied exa-
mination of 90 patients (52 women and 38 men) with 
AH of the stage 2 from first and third degrees with 
manifestations of UCTD, who were on inpatient treat-
ment in the Cardiology Department of the Lviv City 
Communal Clinical Emergency Hospital. The mean 
age of patients was (61.14±2.58) years. Patients were 
divided into 3 groups depending on the stage and de-
gree of hypertension. Group I (n=16) included pa-
tients with hypertension of the first degree, group II 
(n=35) – with AH of the second degree, group III 
(n=39) – with AH of the third degree. The control 
group consisted of 20 patients with hypertension 
without manifestations of CTD.

Meeting of the Ethics Committee of the Danylo 
Halytsky Lviv National Medical University of February 
26, 2018 (excerpt from protocol No. 2) gave a positive 
conclusion for the examination of the observance of 
ethical and moral principles while performing the dis-
sertation on the topic: "Features of clinical course of 
clinical course hypertension associated with connec-
tive tissue dysplasia".

Patients underwent clinical (checkup, palpation, 
percussion, auscultation), laboratory (determination 
of IL-1, IL-6, TNF-α, free and  general oxyproline blood 
levels) and instrumental (ECG, echocardiography, 
DBPM, ultrasound examination of internal organs and 
vessels of the lower extremities, ultrasound duplex 
examination of the carotid and vertebral arteries, ra-
diological examination of the osteoarticular system)
studies, consultations of an ophthalmologist, neuro-
logist, traumatologist and dentist.

Detection of CTD symptoms was performed by 
the method of Kadurina Tamara Ivanovna (2010).

Statistical processing of the results was per-
formed using Microsoft Office Excel 2007 and Statis-
tica 10.0. The data are presented as M ± m (M is the 
mean, m is the standard error of the mean). The reli-
ability of the results was evaluated using the Stu-
dent's t-test. The difference in indicators was 
conside red significant with p<0.05.

Results and Discussion. As a result of the study, 
in the group I of patients (n=16) UCTD of slight de-
gree of severity was revealed in 13 (81 %) persons, 
of medium degree – in 3 (19 %). In the group II of 
patients (n=35), UCTD of moderate severity was 
found in 30 (86 %), severe – in 5 patients (14 %). In 
the group III of patients (n=39), UCTD of moderate 
severity was observed in 32 patients (82 %), severe – 
in 7 patients (18 %).
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In the detection of external phenotypic signs in 

patients with hypertension, the most common mani-
festations of UCTD were skin striae, which accounted 
for 60 % in the group I, 72 % for the group II, 80 % of 
patients in the group III, hypermobility of the joints of 
slight grade in the group I – in 25 %, in the group II – in 
50 %, in the group III of patients – in 70 % of patients. 
Spinal pathology in the form of mild scoliosis was ob-
served in all three groups of patients. The other most 
common external signs of UCTD were: flatfoot present 
in the group I – 60 %, the group II – 78 %, the group  III – 
in 81.8 % of patients. The appearance of patients with 
hypertension was supplemented by the stigma of dis-
embriogenesis, among which macrodactyly of the 
first toe in the group I –70 % of patients, the group II – 
83.2 %, the group III – in 90 % of patients.

Among the interior features of UCTD in patients 
with hypertension often abnormal chords in the ven-
tricles of the heart, which in group I – in 45.45 %, in 
II – in 55 % and in group III – in 60 % were observed, 
that points inferiority of connective tissue of the 
heart. Pathology of the eye in the form of retinal an-
giopathy was found in the group I – in 60 %, in the 

group II – in 85 %, in the group  III – 90 patients, ano-
malies of the gall bladder (inflections, sections) in the 
group I of patients – 40 %, group II – 55 %, group III – in 
60 % of patients. Congenital malformation of cere-
bral vessels was observed in I – 60 %, II – 85 % and 
III  – 90.9 % of patients.

In patients with AH of the second stage from 
first to third degrees with UCTD, there were signs of 
a systemic inflammatory response, which were mani-
fested by increased levels of proinflammatory cyto-
kines in the blood. In the study of the level of TNF-α, 
the increase compared to the control group was ob-
served, namely in the group I of patients exceeded in 
37.4 times, in the group II – by 39.6 times, in the 
group III – in 46.2 times (p<0.001). IL-1β increased by 
2.6-fold (р<0.05) in the group I of patients, compared 
to 3.1 times (р˂0.01) – in the group II, and by 3.7 times 
in the group III, what was foremost in comparison 
with the control group (р<0.001) of patients. In turn, 
IL-6 in the group I of patients exceeded the indica-
tors of the control group by 4.3 times (p<0.001), in 
the group II – 4.8 times (p<0.001), in the group III – 
5.7 times (p<0.001) (Table I).

Table I. Indicators of nonspecific immune response factors in patients with hypertension combined  
with undifferentiated connective tissue dysplasia

Indicators
Control group,  

n=20, (M±m)
Group І,  

n=16, (M±m)
Group ІI,  

n=35, (M±m)
Group III,  

n=39, (M±m)

IL-1β, pg / ml 1.8±0.2 4.77±1.13 5.64±1.18 * 6.66±1.23**
IL-6, pg / ml 2.05±0.37 8.74±1.47 ** 9.86±1.41 11.59±1.38 **
TNF-α, pg / ml 0.05±0.01 1.89±0.4 ** 1.97±0.42 2.24±0.47 **

Note: # – р<0.05; * – р˂0.01; ** – р<0.001 – significance of difference of indicators in comparison with control group.

Table II. Blood oxyproline in patients with hypertension combined with undifferentiated  
connective tissue dysplasia

Indicators
Control group,  

n=20, (M±m)
Group І,  

n=16, (M±m)
Group ІI, 

n=35, (M±m)
Group III, 

n=39, (M±m)
Free oxyproline, μmol/l 7.58±0.62 46.37±11.51 51.64±6.41 57.31±5.3

General oxyproline, μmol/l 38.26±3.38 71.67±13.71 80.09±9.34 96.69±7.10

Note: р<0.01 – the significance of the difference of indicators compared to the control group.

The study of blood oxyproline content allows us 
to evaluate the metabolism of fibrillar collagen con-
nective tissue protein, which includes oxyproline. 
Oxyproline is one of the major amino acids of colla-
gen, which makes it a marker that reflects catabolism 
of this protein. Oxyproline refers to the basic amino 
acid contained in collagen, the ratio of its fractions re-
flects the process of synthesis and decay of collagen. 
General oxyproline characterizes the breakdown ac-
tivity associated with the activity of collagen biosyn-
thesis as a process to compensate for its decay. Ac-
cording to the literature data, the normal level of free 
oxyproline is (12.20±3.08) μmol/l and the level of gen-
eral oxyproline is (49.8±8.24) μmol/l [3]. The study of 

the level of free oxyproline revealed its increase in 
comparison with the control group, namely in the first 
group of patients exceeded in 6.12 times, in the se-
cond – 6.81 times, in the third group – in 7.56 times 
(р<0.01). The study of the level of general oxyprolin 
revealed its increase in comparison with the control 
group, namely in the group I of patients exceeded in 
6.98 times, in the group II – in 7.79 times, in the group 
III – in 9.42 times (p<0.01), which indicates an increase 
in fibrillogenesis, more pronounced destructive and 
inflammatory processes in the connective tissue 
(Table II). Increased collagen formation is due to en-
hanced production of weak, immature collagen of 
type III.
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The change in the levels of connective tissue 

markers depending on the degree of activity of the 
underlying pathology explains the high level of pro-
inflammatory cytokines in serum (IL-1β, IL-6, IL-8, 
TNF-β), which are pathogenetically linked to the le-
vels of biochemical connective tissue markers and 
have an adaptation-compensatory nature aimed at 
collagen metabolism intensifying. Collagen genesis 
is stimulated by a number of signaling molecules, 
namely: platelet-derived growth factor, fibroblast 
growth factor, IL-1, IL-4, TNF-β and TNF-α. The in-
crease in the concentration of free oxyproline re-
flects the degree of collagen decay, which is most 
pronounced on the first stages of the pathological 
process that occurs in connective tissue. In group III 
of patients with hypertension combined with UCTD, 
the level of free oxyproline was higher than in pa-
tients of groups II and I, which indicates a more pro-
nounced collagen decay. An increase in the concen-
tration of general oxyproline in biological fluids indi-
cates the intensification of collagen metabolism 
observed in connective tissue destructive and in-
flammatory processes. The content of general oxy-
proline is more significantly increases when fibrillo-
genesis intensifies, indicating more pronounced de-
structive and inflammatory processes in connective 
tissue. According to the study, collagen decay was 
more pronounced in the group III of patients with 
UCTD combined hypertension.

Prospects for further research. The aim of the 
study was to identify external and internal signs of 
CTD, through a comprehensive somatometric, clini-
cal (examination, palpation, percussion, ausculta-
tion) examinations, laboratory, instrumental studies 
and consultations of specialists with the study of the 
impact of CTD on the clinical course of hypertension as 
a risk factor development of hypertension, further 
improving the diagnosis and providing practical ad-
vice on this category of people.

Conclusions. 1. In patients with AH of the second 
stage from first to third degrees with manifestations 
of UCTD there is an increase in levels of IL-1, IL-6 and 
TNF-α, which are not only the sensitive markers of in-
flam mation, but also play an important role in the 
pathogenesis and progression of vascular lesions, oc-
currence and destabilization of atherosclerotic 
plaques and vessels thrombotic occlusion.

2. Determination of blood oxyproline in patients 
with the second stage hypertension of first – third de-
grees confirms the presence of CTD, indicates the col-
lagen decay, which is more pronounced in patients 
with severe dysplasia.

3. The study of UCTD in patients with hyperten-
sion opens a new approach in the treatment of hyper-
tension, enables an individual complex of balanced 
nutrition measures applying and the use of various 
biocorrectors aimed at strengthening the connective 
tissue, preventing the development and progression 
of the disease.
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ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ НЕДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ДИСПЛАЗІЇ СПОЛУЧНОЇ ТКАНИНИ  
У ХВОРИХ ІЗ АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ

©Є. Х. Заремба, Н. О. Рак, О. В. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин,  
М. М. Вірна, Л. О. Одноріг

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

РЕЗЮМЕ. Мета – покращити ефективність діагностики хворих на артеріальну гіпертензію (АГ), поєднану з 
недиференційованою дисплазією сполучної тканини (НДСТ), на основі вивчення клінічного перебігу, вираженості 
зовнішніх і внутрішніх симптомів НДСТ із визначенням рівнів ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α, вільного та загального оксипроліну 
крові.

Матеріал і методи. Проведено обстеження 90 хворих (52 жінок та 38 чоловіків) з АГ ІІ стадії 1–3 ступенів з 
проявами НДСТ, які перебували на стаціонарному лікуванні в кардіологічному відділенні Комунального некомер-
ційного підприємства Клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. Львова. Середній вік хворих становив 
(61,14±2,58) років. Пацієнти були поділені на 3 групи залежно від стадії та ступеня АГ. До першої групи (n=16) уві-
йшли хворі з АГ 1 ступеня, до другої (n=35) – з АГ 2 ступеня та до третьої (n=39) – з АГ 3 ступеня. Контрольну групу 
склали 20 хворих з АГ без проявів ДСТ. 

Хворим проведено клінічні (огляд, пальпація, перкусія, аускультація), лабораторні (визначення рівнів ІЛ-1, ІЛ-6, 
ФНП-α, вільного та загального оксипроліну крові), інструментальні дослідження (ЕКГ, ехоКГ, ДМАТ, УЗД внутрішніх 
органів та судин нижніх кінцівок, УЗ дуплексне обстеження сонних і хребтових артерій, рентгенологічне досліджен-
ня кістково-суглобової системи), консультації офтальмолога, невропатолога, травматолога, стоматолога.

Результати. В результаті проведеного дослідження в обстежених І групи хворих (n=16) НДСТ легкого ступеня 
виявлено в 13 (81%), середнього ступеня – в 3 осіб (19 %). У ІІ групі хворих (n=35) НДСТ середнього ступеня тяжкос-
ті виявлено в 30 (86 %), тяжкого ступеня – в 5 пацієнтів (14 %). У ІІІ групі хворих (n=39) НДСТ середнього ступеня 
тяжкості виявлено в 32 пацієнтів (82 %), тяжкого ступеня – в 7 пацієнтів (18 %). При дослідженні рівня ФНП-α ви-
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явлено його підвищення, порівняно з групою контролю, а саме у І групі хворих перевищував в 37,4 раза, у ІІ – в 
39,6  раза, у ІІІ групі – в 46,2 раза (р<0,001). ІЛ-1β у порівнянні з показниками контрольної групи підвищився в 
2,6 раза (р<0,05) у І групі хворих, у 3,1 раза (р<0,01) у ІІ групі та найбільше, у 3,7 раза (р<0,001), у ІІІ групі хворих. ІЛ-6 
у І групі хворих перевищив показники контрольної групи в 4,3 раза (р<0,001), у ІІ групі – в 4,8 раза (р<0,001), у ІІІ гру-
пі – в 5,7 раза (р<0,001). При дослідженні рівня вільного оксипроліну виявлено його підвищення, порівняно з гру-
пою контролю, а саме, у І групі хворих у 6,12 раза, у ІІ – 6,81 раза, у ІІІ групі – в 7,56 раза (р<0,01). При дослідженні 
рівня загального оксипроліну виявлено його підвищення, порівняно з групою контролю, а саме у І групі хворих в 
6,98 раза, у ІІ – в 7,79 раза, у ІІІ групі – в 9,42 раза (р<0,01), що свідчить про підвищення фібриногенезу, більш ви-
ражені деструктивні й запальні процеси в сполучній тканині.

Висновки. У хворих на АГ ІІ стадії 1–3 ступенів з проявами НДСТ виявлено підвищення рівнів ІЛ-1, ІЛ-6 і ФНП-α, 
які є не лише чутливими маркерами запалення, а й відіграють важливу роль у патогенезі та прогресуванні про-
цесів судинного ураження, виникненні та дестабілізації атеросклеротичних бляшок і тромботичної оклюзії судин. 
Визначення оксипроліну крові в хворих на АГ, поєднану з НДСТ, підтверджує наявність ДСТ, а саме розпад колаге-
ну більш виражений у хворих з тяжким ступенем дисплазії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: артеріальна гіпертензія; недиференційована дисплазія сполучної тканини; методи дослі-
дження (визначення рівнів ІЛ-1, ІЛ-6, ФНП-α, вільного та загального оксипроліну крові).

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КРИТЕРИИ НЕДИФФЕРЕНЦИРОВАННОЙ ДИСПЛАЗИИ 
СОЕДИНИТЕЛЬНОЙ ТКАНИ У БОЛЬНЫХ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ

©Е. Ф. Заремба, Н. О. Рак, О. В. Заремба, О. В. Заремба-Федчишин,  
М. М. Вирна, Л. О. Однориг

Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

РЕЗЮМЕ. Цель – повысить эффективность диагностики больных артериальной гипертензией (АГ), сочетан-
ной с недифференцированной дисплазией соединительной ткани (НДСТ), на основе изучения клинического тече-
ния, выраженности внешних и внутренних симптомов НДСТ с определением уровней ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, свобод-
ного и общего оксипролина крови.

Материал и методы. Проведено обследование 90 больных (52 женщин и 38 мужчин) АГ II стадии 1–3 степеней 
с проявлениями НДСТ, находившихся на стационарном лечении в кардиологическом отделении Коммунального 
некоммерческого предприятия Клинической больницы скорой медицинской помощи г. Львов. Средний возраст 
больных составил (61,14±2,58) года. Пациенты были поделены на 3 группы в зависимости от стадии и степени АГ. 
В І группу (n=16) вошли больные АГ 1 степени, во ІІ (n=35) – АГ 2 степени, в ІІІ (n=39) – АГ 3 степени. Контрольную 
группу составили 20 больных АГ без проявлений ДСТ.

Больным проведены клинические (осмотр, пальпация, перкуссия, аускультация), лабораторные (определе-
ние уровней ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, свободного и общего оксипролина крови), инструментальные исследования 
(ЭКГ, ЭхоКГ, СМАД, УЗИ внутренних органов и сосудов нижних конечностей, УЗ дуплексное обследование сонных 
и позвоночных артерий, рентгенологическое исследование костно-суставной системы), консультации офтальмо-
лога, невропатолога, травматолога, стоматолога.

Результаты. В результате проведенного исследования в I группе больных (n=16) НДСТ легкой степени тяжести 
обнаружена у 13 (81 %), средней степени – у 3 человек (19 %). Во II группе больных (n=35) НДСТ средней степени тя-
жести виявлена у 30 (86 %), тяжелой степени – у 5 пациентов (14 %). В III группе больных (n=39) НДСТ средней степени 
тяжести виявлена у 32 пациентов (82 %), тяжелой степени – у 7 пациентов (18 %). При исследовании уровня ФНО-α 
выявлено его повышение, по сравнению с группой контроля, а именно, в I группе больных – в 37,4 раза, во второй – в 
39,6 раза, в III группе – в 46,2 раза (р<0,001). ИЛ-1β, по сравнению с показателями контрольной группы, повысился в 
2,6 раза (р<0,05) в I группе больных, в 3,1 раза (р<0,01) – во II группе, и в 3,7 раза (р<0,001) в ІІІ группе больных. ИЛ-6 в 
I группе больных превысил показатели контрольной группы в 4,3 раза (р<0,001), во II группе –– в 4,8 раза (р<0,001), в 
III группе – в 5,7 раза (р<0,001). При исследовании уровня свободного оксипролина обнаружено его повышение, по 
сравнению с группой контроля, а именно, в I группе больных в 6,12 раза, во ІІ – 6,81 раза, в III группе – в 7,56 раза 
(р<0,01). При исследовании уровня общего оксипролина обнаружено его повышение, по сравнению с группой конт-
роля, а именно, в I группе больных – в 6,98 раза, во ІІ – в 7,79 раза, в III группе в 9,42 раза (р<0,01), что свидетельствует 
о повышении фибриллогенеза, более выраженных деструктивных и воспалительных процессах в соединительной 
ткани.

Выводы. У больных АГ II стадии 1–3 степеней с проявлениями НДСТ отмечается повышение уровней ИЛ-1, 
ИЛ-6 и ФНО-α, что является не только чувствительным маркером воспаления, но и играет важную роль в патогенезе 
и прогрессировании процессов сосудистого поражения, возникновении и дестабилизации атеросклеротических 
бляшек и тромботической окклюзии сосудов. Определение оксипролина крови у больных АГ, сочетанной с НДСТ, 
подтверждает наличие ДСТ, а именно, распад коллагена более выражен у больных с тяжелой степенью дисплазии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артериальная гипертензия; недифференцированная дисплазия соединительной ткани; 
методы исследования (определение уровней ИЛ-1, ИЛ-6, ФНО-α, свободного и общего оксипролина крови).

Отримано 4.05.2020
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ВПЛИВ ПРОБІОТИЧНО-ВІТАМІННО-МІНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ НА ІМУНОЛОГІЧНІ 
ПАРАМЕТРИ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗІ НА ТЛІ ЕКСКРЕТОРНОЇ ГІПОФУНКЦІЇ  

ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ
©Л. С. Бабінець, І. М. Галабіцька

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. При поєднанні первинного остеартрозу та панкреатогенної екскреторної недостатності підшлун-
кової залози у пацієнтів розвиваються зміни імунологічного статусу.

Мета – дослідити ефективність впливу додаткового призначення до комплексної терапії пацієнтів із первин-
ним остеартрозом із панкреатогенною екзокринною недостатністю підшлункової залози пробіотично-вітамінно-
мінерального комплексу Біон 3 на корекцію порушень імунного статусу.

Матеріал і методи. Обстежено 67 пацієнтів із первинним остеоартрозом у поєднанні з панкреатогенною 
екзокринною недостатністю підшлункової залози. Імунний статус пацієнтів оцінювали за рівнями CD3, CD22, CD4 
і CD8, CD16, Ig M, G, A та активністю комплементу. Пацієнтів було поділено на дві групи: 1-а група отримувала про-
токольне лікування, 2-а група додатково до протокольного лікування отримувала пробіотично-вітамінно-міне-
ральний комплекс Біон 3.

Результати й обговорення. У досліджуваних пацієнтів виявлено наявність вторинної імунної недостатності 
за відносним супресорним варіантом на тлі зростання рівнів усіх досліджуваних класів імуноглобулінів, а також 
зниження неспецифічної резистентності за рівнем активності комплементу. Після комплексного лікування імуно-
логічний статус пацієнтів статистично значимо покращився у обох групах, проте у 2-й групі лікувальний ефект був 
вагомішим (р<0,05).

Висновок. Використання у комплексному лікуванні хворих на первинний остеоартроз у поєднанні із панкре-
атогенною екзокринною недостатністю підшлункової залози пробіотично-вітамінно-мінерального комплексу 
Біон 3 за схемою по 1 таблетці один раз на добу протягом 6 тижнів сприяє нормалізації показників імунного стату-
су (р<0,05).

КЛЮЧОВІ СЛОВА: первинний остеоартроз; екскреторна недостатність підшлункової залози; імунний статус; 
пробіотично-вітамінно-мінеральний комплекс.

Вступ. При прогресуванні як первинного ос-
теоартрозу (ПОА), так і панкреатогенної гіпофунк-
ції підшлункової залози (ПЗ) унаслідок супутнього 
хронічного панкреатиту (ХП), стеатопанкреатозу 
або вікових змін при старінні виникають зміни іму-
нологічної реактивності організму. Внаслідок цьо-
го спостерігається пригнічення активності клітин-
ної ланки імунітету та стимуляція гуморальних 
факторів імуногенезу. Часто притаманна вторинна 
супресія клітинного імунітету. Зростання показни-
ків циркулюючих імунних комплексів при одночас-
ному зменшенні Т-хелперів, зміни імунорегулятор-
ного індексу вказують на імунологічний дисбаланс 
у хворих. Підвищений рівень TNF-α призводить до 
високого рівня системних реакцій, пов’язаних із 
запаленням та активацією зірчастих клітин, що, по-
ряд зі значним підвищенням рівня TGF-β, вказує на 
прогресування дегенеративних процесів в ураже-
них суглобах, а також на активне формування фіб-
розу ПЗ. Порушення імунного статусу у пацієнтів з 
ПОА на тлі зовнішньосекреторної недостатності 
ПЗ є спільною патогенетичною ланкою цих комор-
бідних явищ, що потребує поглибленого вивчення 
і розробки методів корекції [1–3]. 

Мета – дослідити ефективність впливу до-
даткового призначення до комплексної терапії 

пацієнтів із первинним остеартрозом із панкреа-
тогенною екзокринною недостатністю підшлун-
кової залози пробіотично-вітамінно-мінерально-
го комплексу Біон 3 на корекцію порушень імун-
ного статусу.

Матеріал і методи дослідження. Обстеже-
но 67 пацієнтів з ПОА у поєднанні із ХП у фазі стій-
кої або нестійкої ремісії віком від 25 до 74 років 
(32 чоловіки і 35 жінок). Контрольну групу склада-
ли 30 здорових людей, зіставних за віком і статтю.

Імунний статус хворих на ПОА з ХП оцінювали 
за такими показниками імунітету: кількість загаль-
ної популяції CD3, CD22, CD4 і CD8, CD16, які визна-
чали у цитотоксичному тесті з використанням мо-
ноклональних антитіл цих класів імунофермент-
ним методом за рівнем експресії мембранних 
антигенів. Функціональну активність В-лімфоцитів 
оцінювали за концентрацією сироваткових Ig 
основних класів (M, G, A), які визначали методом 
радіальної імунодифузії за G. Mancini, принцип яко-
го грунтується на взаємодії антигену досліджува-
ної сироватки і антитіла (антисироватки до Ig). Ак-
тивність системи комплементу визначали за гемо-
літичним тестом CH50 за 50,0 % гемолізом. 

Хворих поділили на дві групи: 1-а (33 пацієн-
ти) отримувала протокольну схему лікування. 
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Вона включала: курс препаратів базисної терапії, 
а саме нестероїдні протизапальні препарати, хон-
дропротектори і/або хондростимулятори, фер-
ментні засоби (панкреатин), а спазмолітики, про-
кінетики, інгібітори протонної помпи у режимі «за 
вимогою»; 2-а група (34 пацієнти) отримувала до-
датково до протокольної схеми пробіотично-віта-
мінно-мінеральний комплекс Біон 3 по 1 таблетці 
один раз на добу протягом 6 тижнів. 

Результати й обговорення. Вихідні дані у обох 
групах були зіставними. У таблиці 1 наведено ди-

наміку показників імунного статусу до та після за-
стосування запропонованих схем лікування. Ана-
ліз вхідних даних до лікування показав наявність 
при ПОА у поєднанні із ХП вторинної імунної недо-
статності за відносним супресорним варіантом, 
Т-лімфоцитопенії І–ІІ ст. Одночасно у пацієнтів 
зростав вміст у сироватці крові всіх класів імуно-
глобулінів, що свідчило про наявність хронічного 
торпідного запального процесу. Також встановили 
зниження неспецифічної резистентності за рівнем 
активності комплементу.

Таблиця 1. Динаміка показників імунного статусу під впливом запропонованих методик лікування

Примітки: 1. * – (<0,05);
2. ** – (<0,05);  
3. ***– (<0,05); 
4. **** – (Р1–5<0,05).

Показник 
імунограми

Група порівняння

контроль
(n=30)

1 група
(n=33)

2 група
(n=34)

до лікування після лікування до лікування після лікування

CD3, % 66,41±0,61 45,45±0,74*
р2-3<0,05

52,67±1,25** 44,65±0,74***
р4-5<0,05

54,87±1,12****
р2-5<0,05

CD22, % 14,98±0,12 20,75±0,38*
р2-3<0,05

18,74±0,39** 20,68±0,35***
р4-5<0,05

18,02±0,37****
р2-5<0,05

CD16, % 13,26±0,10 10,04±0,19*
р2-3<0,05

11,76±0,36** 9,96±0,11***
р4-5<0,05

12,59±0,21****
р2-5<0,05

CD4, % 39,99±0,76 30,71±0,45*
р2-3<0,05

35,32±0,56** 30,54±0,53***
р4-5<0,05

37,75±0,32****
р2-5<0,05

CD8, % 26,15±0,65 13,84±0,34*
р2-3<0,05

18,43±0,49** 13,57±0,32***
р4-5<0,05

20,13±0,65****
р2-5<0,05

Ig G, г/л 8,42±0,14 12,27±0,26*
р2-3<0,05

11,34±0,23** 12,39±0,17***
р4-5<0,05

10,43±0,14****
р2-5<0,05

Ig A, г/л 1,79±0,05 2,76±0,16*
р2-3<0,05

2,65±0,07** 2,53±0,15***
р4-5<0,05

2,15±0,07****
р2-5<0,05

Ig M, г/л 1,55±0,01 2,89±0,17*
р2-3<0,05

2,14±
0,05**

2,92±0,12***
р4-5<0,05

1,95±0,09****
р2-5<0,05

ЦІК, ум. Од. 64,75±0,64 234,45±7,34*
р2-3<0,05

178,92±4,09** 238,37±6.28*
р4-5<0,05

163,35±4,28****
р2-5<0,05

Комплемент (СН50),  
гем.од

290,32±2,05 154,65±3,65*
р2-3<0,05

198,55±4,47** 149,54±3,54***
р4-5<0,05

203,47±4,65****
р2-5<0,05

ІРІ (CD4/CD8) 1,69±0,02 2,14±0,06*
р2-3<0,05

2,04±0,03** 2,12±0,02***
р4-5<0,05

1,89±0,03****
р2-5<0,05

Дослідження показало, що динаміка пара-
метрів імунного статусу в 2-й групі, пацієнтам якої 
додатково призначали пробіотично-вітамінно-мі-
неральний комплекс Біон 3, була більш статис-
тично достовірно значимою, ніж така у 1-й групі 
(p<0,05). У 2-й групі пацієнтів рівень CD3 після 
проведеного лікування зріс на 22,9  %, CD4 – на 
23,6 %, CD8 – на 48,3 %, рівень CD16 – на 26,4 %, 
рівень CD22 знизився на 12,9 %, що практично на-
ближалось до вікових норм. У 1-й групі хоча й 
з’явилася позитивна динаміка (рівень CD3 підви-

щився на 15,9 %, CD4 – на 15,0 %, CD8 – на 37,2 %, 
рівень CD16 – на 17,1 %, рівень CD22 знизився на 
9,7 %), проте після лікування імунологічні показ-
ники залишались на рівні Т-лімфоцитопенії І ст. 
Також статистично значимо знизився рівень усіх 
досліджуваних класів імуноглобулінів у обох гру-
пах: Ig G знизився на 7,6 % у 1-й групі і на 15,8 % – у 
2-й групі, Ig M – на 25,9 % і 33,2 % відповідно, Ig A – 
на 5,9 % і 15,0 % відповідно. У 2-й групі після ліку-
вання регрес вказаних показників був статистич-
но значимо більш вагомим (p<0,05). Рівень актив-
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ності комплементу зріс у обох досліджуваних 
групах після лікування (на 28,4 % у 1-й групі і на 
36,1 % – у 2-й групі), що свідчить про активацію не-
специфічних факторів захисту імунної системи 
після лікування, проте лікувальний ефект у 2-й 
групі був вагомішим. Також статистично значимо 
знизився рівень ЦІК після лікування – у 1-й групі 
на 23,7 %, у 2-й групі – на 31,5 %. 

Отримані дані динаміки параметрів імунної 
системи довели вищу ефективність комплексної 
терапії із включенням курсу пробіотично-вітамін-
но-мінерального комплексу Біон 3, що дозволяє 
рекомендувати його до практичного використан-
ня у пацієнтів з первинним остеоартрозом на тлі 
функціональної недостатності ПЗ панкреатоген-
ного характеру.

Висновки 1. У хворих на ПОА у поєднанні із 
ХП виявили наявність вторинної імунної недо-
статності за відносним супресорним варіантом, 
Т-лімфоцитопенію І–ІІ ст., активацію гуморальної 
ланки імунітету за рівнями імуноглобулінів, а та-
кож зниження неспецифічної резистентності за 
рівнем активності комплементу.

2. Встановили, що використання у комплекс-
ному лікуванні хворих на ПОА у поєднанні із ХП 
пробіотично-вітамінно-мінерального комплексу 
Біон 3 за схемою по 1 таблетці один раз на добу 
протягом 6 тижнів сприяє нормалізації показни-
ків імунного статусу (р<0,05).

У перспективі подальших досліджень пла-
нуємо вивчити вплив вказаного терапевтичного 
комплексу на параметри трофологічного статусу.
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ВЛИЯНИЕ ПРОБИОТИЧЕСКО-ВИТАМИННО-МИНЕРАЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  
НА ИММУНОЛОГИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ ПРИ ОСТЕОАРТРОЗЕ НА ФОНЕ  

ЭКСКРЕТОРНОЙ ГИПОФУНКЦИИ ПОДЖЕЛУДОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
©Л. С. Бабинец, И. М. Галабицькая

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. При сочетании первичного остеартроза и панкреатогенной экскреторной недостаточности под-
желудочной железы у пациентов развиваются изменения иммунологического статуса.

Цель – усовершенствовать известный способ лечения путем дополнительного назначения пациентам с пер-
вичным остеартрозом в сочетании с панкреатогенной экзокринной недостаточностью поджелудочной железы 
пробиотическо-витаминно-минерального комплекса, направленного на коррекцию нарушений в иммунном ста-
тусе.

Материал и методы. Обследовано 67 пациентов с первичным остеоартрозом в сочетании с панкреатоген-
ной экзокринной недостаточностью поджелудочной железы. Иммуный статус пациентов оценивали по уровням 
CD3, CD22, CD4 и CD8, CD16, Ig M, G, A и активности комплемента. Пациенты были поделены на две группы: пер-
вая группа получала протокольное лечение, вторая группа дополнительно к протокольному лечению получала 
пробиотическо-витаминно-минеральный комплекс.
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Результаты. У исследуемых пациентов выявлено наличие вторичной иммунной недостаточности по относи-

тельному супрессорному варианту на фоне роста уровней всех исследуемых классов иммуноглобулинов, а также 
снижение неспецифической резистентности по уровню активности комплемента. После комплексного лечения 
иммунологический статус пациентов статистически значимо улучшился в обеих группах, однако во 2-й группе 
лечебный эффект оказался более весомым.

Вывод. Использование в комплексном лечении больных первичным остеоартрозом в сочетании с панкреа-
тогенной экзокринной недостаточностью поджелудочной железы пробиотическо-витаминно-минерального 
комплекса Бион 3 по схеме по 1 таблетке один раз в сутки в течение 6 недель способствует нормализации пока-
зателей иммунного статуса (р<0,05).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первичный остеоартроз; экскреторная недостаточность поджелудочной железы; им-
мунный статус; пробиотическо-витаминно-минеральный комплекс.

INFLUENCE OF PROBIOTIC-VITAMIN-MINERAL COMPLEX ON IMMUNOLOGICAL 
PARAMETERS AT OSTEOARTHRITIS AND EXCRETORY HYPOFUNCTION OF PANCREAS

©L. S. Babinets, I. M. Halabitska
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. Changes of the immunological status develop in patients at a combination of primary osteoarthritis and 
pancreatogenic excretory insufficiency of a pancreas.

The aim of the study –  to improve the known method of treatment by additional administration to patients with 
primary osteoarthritis in combination with pancreatogenic exocrine insufficiency of the pancreas probiotic-vitamin-
mineral complex aimed at correcting disorders in the immune status.

Material and Methods. 67 patients with primary osteoarthritis in combination with pancreatogenic exocrine 
pancreatic insufficiency were examined. Patients' immune status was assessed by levels of CD3, CD22, CD4 and CD8, 
CD16, Ig M, G, A and complement activity. Patients were divided into two groups: group 1 received protocol treatment, 
group 2 in addition to protocol treatment received a probiotic-vitamin-mineral complex.

Results and Discussion. The studied patients revealed the presence of secondary immune deficiency in the relative 
suppressor variant against the background of increasing levels of all studied classes of immunoglobulins, as well as a 
decrease in nonspecific resistance in the level of complement activity. After comprehensive treatment, the immunological 
status of patients improved statistically significantly in both groups, but in group 2 the therapeutic effect was more 
significant.

Conclusion. It was found that the use in the complex treatment of patients with primary osteoarthritis in 
combination with pancreatogenic exocrine insufficiency of the pancreas probiotic-vitamin-mineral complex Bion 3 
according to the scheme of 1 tablet once a day for 6 weeks contributes to the normalization of immune status.

KEY WORDS: primary osteoarthritis; excretory insufficiency of the pancreas; immune status; probiotic-vitamin-
mineral complex.

Отримано 22.05.2020 
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АКТУАЛЬНІ АСПЕКТИ ДІАГНОСТИКИ І ВЕДЕННЯ АМБУЛАТОРНОГО ПАЦІЄНТА  
З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ

(ЗА ДОСВІДОМ ХОРВАТІЇ ТА СЛОВЕНІЇ)
©Л. С. Бабінець, Ю. Я. Коцаба

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Через поширеність і хронічні ускладнення, що супроводжують цукровий діабет (ЦД), він є значною 
проблемою охорони здоров’я, а також фінансовим і організаційним тягарем для людей і держави. Вартість ме-
дичного супроводу пацієнта з ЦД 2-го типу в п’ять разів перевищує середні витрати на одного пацієнта в популяції. 

Мета – проаналізувати алгоритми діагностики і ведення пацієнта з цукровим діабетом 2-го типу за євро-
пейськими протоколами (Хорватії та Словенії) у цілому і на прикладі клінічної ситуації.

Обговорення. Хворі на ЦД 2-го типу потребують всебічної допомоги із дотриманням принципів догляду за 
пацієнтами із хронічними захворюваннями в сімейній медицині. Керуючи хворим на ЦД, сімейний лікар виконує 
наступні важливі завдання: запобігти виникненню ЦД за допомогою заходів пропаганди здорового способу жит-
тя; виявити осіб з високим ризиком ЦД і намагатися відтермінувати початок хвороби; виявити ЦД шляхом ранньо-
го розпізнавання пацієнта з високим ризиком його виникнення; зменшити виникнення можливих ускладнень і 
смертність від ЦД шляхом адекватного раціонального лікування.

Висновки. Цукровий діабет є важливою проблемою для громадського здоров’я через високий рівень 
захворю ваності і все більшу поширеність. Лікування пацієнтів із діабетом – це командна робота. Вона вимагає 
узгодження багатьох зацікавлених сторін у системі охорони здоров’я. Сімейний лікар керує та координує догляд 
за пацієнтом, який, з усіма його очікуваннями, бажаннями та уявленнями про хворобу і життя з нею, є центром 
цього комплексу заходів. Ведення пацієнта з цукровим діабетом повинно відповідати наступним рекомендаціям: 
клінічна мета лікування хворих на діабет – метаболічна регуляція та профілактика хронічних ускладнень. Мета, 
орієнтована на пацієнта – це його якість життя і задоволеність наданою допомогою. Найважливішим є удоскона-
лення способу життя, чого досягти найскладніше. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: цукровий діабет; критерії діагностики; ведення пацієнтів; метаболічна регуляція; спосіб 
життя.

Вступ. За епідеміологічними даними, понад 
30 млн дорослих в Європейському Союзі страж-
дають на цукровий діабет (ЦД). Поширеність ЦД 
збільшилась з 7,6 % у 2003 р. до 8,6 % у 2006 р. 
Очікується, що найближчим часом ЦД уразить 
більше 10 % населення Європи [2]. В Україні від-
бувається зростання кількості хворих на ЦД, яка 
вже перевищує відмітку 2 млн осіб. ЦД стає неін-
фекційною пандемією у світі [1]. За оцінкою екс-
пертів ВООЗ, у світі прогнозується приріст числа 
хворих, що страждають на ЦД, до 300 млн осіб. У 
Хорватії поширеність ЦД у віковій групі від 18 до 
65 років становить 6,1 %, а у старшій – від 15 до 
20 %. Поширеність у віковій групі від 20 до 80 ро-
ків становить 9,2 % [3]. За поширеністю ЦД Слове-
нія відповідає статистиці європейських країн [4].

Через поширеність і хронічні ускладнення, що 
супроводжують ЦД, він є значною проблемою 
охорони здоров’я, а також фінансовим і організа-
ційним тягарем для людей і держави. Вартість ме-
дичного супроводу пацієнта з ЦД 2-го типу в п’ять 
разів перевищує середні витрати на одного пацієн-
та в популяції. Причини – частіші госпіталізації, в 
основному через серцево-судинні захворювання. 
Хворий на ЦД часто відвідує кабінет сімейної ме-
дицини, такі візити тривають найдовше, прово-

диться більше процедур, консультується у більшої 
кількості фахівців. Ця хвороба є обтяжливою для 
кожного пацієнта, оскільки є соціальним і еконо-
мічним тягарем для нього і його сім’ї, причиною 
ранньої або стійкої втрати працездатності, а також 
ранньої смерті [6].

Мета – проаналізувати алгоритми діагности-
ки і ведення пацієнта з цукровим діабетом 2-го 
типу за європейськими протоколами (Хорватії та 
Словенії) у цілому і на прикладі клінічної ситуації.

Основна частина. ЦД – це група захворювань 
обміну речовин із такою загальною характерною 
ознакою як гіперглікемія, що виникає внаслідок 
дефектів секреції інсуліну. Існує кілька видів захво-
рювання: 1) ЦД 1-го типу (раніше називався «інсулі-
нозалежним» діабетом), 2) ЦД 2-го типу (раніше 
його називали «неінсулінонезалежним» діабетом), 
3) гестаційний ЦД (перше виявлення під час вагіт-
ності), 4) інші види діабету [1, 8].

ЦД 1-го типу є результатом аутоімунного або 
ідіопатичного руйнування β-клітин підшлункової 
залози (ПЗ) та наслідком основного дефіциту інсу-
ліну. Він виникає в ранньому дитинстві та юності 
при першому тяжкому клінічному прояві гіперглі-
кемії. Лікування проводиться на рівні стаціонар-
ної ланки. Сімейний лікар бере участь у виявленні 
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захворювання та у подальшому спостереженні у 
формі спільної відповідальності за лікування і до-
гляд за хронічними ускладненнями.

Гестаційний ЦД визначається тим, що він упер-
ше виникає під час вагітності, найчастіше у друго-
му триместрі, через підвищення діабетогенних 
гормонів і нечутливості до інсуліну. Гіперглікемія 
відповідає критеріям, встановленим для цього 
типу діабету (глюкоза в плазмі натще ≥5,1 ммоль/л). 
Обстеження на цей тип ЦД проводять гінекологи 
та сімейні лікарі, вперше між 23-м та 28-м тижнями 
вагітності. Пацієнти, у яких не діагностовано ЦД, 
мають пройти пероральний тест на толерантність 
до глюкози (ПТТГ). Тут порогові значення для вста-
новлення діагнозу є нижчими за ПТТГ для вияв-
лення ЦД 1-го і 2-го типів (>8,5 ммоль/л). Пацієнтку 
лікує ендокринолог/діабетолог. Сімейний лікар 
піклується про пацієнта після пологів, як такого, 
що перебуває в зоні більш високого ризику ЦД.

Інші типи ЦД включають захворювання пору-
шення зовнішньої функції ПЗ, різні генетичні по-
рушення, а також ЦД як наслідок прийому меди-
каментів чи інших речовин [5].

Діабет 2 типу – це найпоширеніший тип діабе-
ту, який уражає багато органів через хронічну гіпо-
глікемію, а також є фактором ризику серцево-су-
динних захворювань і ускладнень, пов’язаних з 
порушенням мікроциркуляції. Процедура діагнос-
тики визначається наявністю або відсутністю симп-
томів і значенням глюкози натще або в стандарти-
зованому тесті на ПТТГ (із 75 г глюкози після голо-
дування пацієнта). Оскільки захворювання може 
мати тривалий доклінічний перебіг, важливим є 
раннє виявлення, оскільки воно зменшує або за-
тримує виникнення хронічних ускладнень. Важли-
вим є виявлення предіабету або порушення регу-
ляції глюкози, оскільки в цих умовах підвищується 
ризик розвитку ЦД. Поширеність захворювання 
збільшується у людей віком старше 40 р., найчасті-
ше його діагностують в осіб, яким 60 і 70 р. [4].

Якісна допомога вимагає командного підходу 
в практиці сімейної медицини, включаючи необ-
хідні консультації з іншими фахівцями. У європей-
ських країнах роль сімейного лікаря в боротьбі з 
ЦД різна. Це залежить від позиції сімейного лікаря 
в національній системі охорони здоров’я, освіти лі-
каря та членів його команди. Кількість консульта-
цій з фахівцями залежить від клінічного прояву ЦД 
і коморбідних станів, на які страждає пацієнт.

Пацієнти потребують всебічної допомоги із 
дотриманням принципів догляду за хронічними 
хворими в сімейній медицині. Керуючи хворим на 
ЦД, сімейний лікар виконує наступні важливі за-
вдання: запобігати виникненню ЦД за допомо-
гою заходів пропаганди здорового способу жит-
тя; виявляти осіб із високим ризиком ЦД і намага-

тися відтермінувати початок хвороби; виявляти 
ЦД шляхом раннього розпізнавання пацієнта з 
високим ризиком його виникнення; зменшувати 
виникнення можливих ускладнень і смертність 
від ЦД шляхом адекватного раціонального ліку-
вання [6].

Серед причинних факторів виникнення ЦД 
2-го типу суттєву роль можуть відігравати гене-
тично детерміновані дефекти, хоча їх механізми 
не зовсім з’ясовані. Постійна гіперглікемія вини-
кає на трьох рівнях: ПЗ не виробляє достатню 
кількість інсуліну для задоволення потреб орга-
нізму, стійкість периферійних тканин до інсуліну, 
посилення вироблення печінкової глюкози. На 
ранніх стадіях вивільнення інсуліну збільшується 
для подолання стійкості периферійних тканин. 
Пізніше продукція його стає недостатньою. Чітко 
встановлено, що ожиріння підвищує напруже-
ність обміну речовин і сприяє виникненню ЦД [1]. 

Метаболічний синдром корелює з діабетом. 
Він зумовлює три з п’яти факторів: підвищення 
глюкози в крові, підвищення артеріального тиску, 
порушення ліпідного обміну (підвищення триглі-
церидів), низький рівень холестерину ЛПВЩ і аб-
домінальне ожиріння.

Початок діабету 2-го типу пов’язаний із збіль-
шенням маси тіла та нездоровим способом жит-
тя, насамперед із нездоровою їжею та зниженою 
фізичною активністю.

Клінічна презентація мультиморбідна, хоча є 
багато пацієнтів, які не мають таких типових клі-
нічних ознак як спрага, поліурія, втрата ваги, втома 
та схильність до інфекцій. Часто пацієнти і медичні 
працівники пропускають такі важливі стани-пе-
редумови, як предіабет і метаболічний синдром, 
які збільшують ризик розвитку ЦД.

Процедура діагностики включає наступні 
пункти: 1) сімейна та особиста історія; 2) глюкоза 
в аналізі крові; 3) пероральний тест на толерант-
ність до глюкози (ПТТГ); 4) повне клінічне обсте-
ження [7].

Ретельний збір сімейного анамнезу дає дані 
про гіпертонічну хворобу, діабет, дисліпідемію та 
ранні ознаки серцево-судинних захворювань 
(ішемічна хвороба серця, інсульт, захворювання 
периферійних судин) або захворювання нирок у 
сім’ї пацієнта та в його найближчих родичів.

Особистий анамнез хвороби може дати інфор-
мацію про можливі симптоми діабету (полідипсія, 
поліурія, незрозуміла втрата ваги, схильність до 
інфекції (частими є баланіт і вульвовагініт), також 
можуть бути наявними проблеми із зором через 
змінену рефракцію кришталика, спричинену гіпер-
глікемією). Для жінок мають важливе значення 
факти щодо маси тіла новонароджених дітей або 
дані про гестаційний ЦД. Потрібно розпитувати 
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щодо симптомів інших захворювань, які є усклад-
неннями діабету і можуть виявлятися при підозрі 
на ЦД (насамперед, серцево-судинних і невроло-
гічних симптомів, найчастіше периферійної сен-
сорної нейропатії). Необхідно отримати інформа-
цію про спосіб життя, включаючи харчові звички, 
дані про зміну маси тіла, фізичну активність, курін-
ня та вживання алкоголю. Також сімейному лікарю 
потрібні відповідні факти про соціальне середови-

ще, сімейні та робочі стосунки, оскільки вони впли-
вають на результати лікування [4, 7].

Лабораторними критеріями верифікації ЦД є 
вміст глюкози натще в плазмі (без споживання ка-
лорій принаймні протягом 8 годин) ≥7,0 або глю-
кози в плазмі через дві години після початку ПТТГ 
понад 11,1 ммоль/л. Дуже важливо виявити ЦД 
на стадії предіабету – гіперглікемії без діагностич-
них критеріїв діабету (табл. 1).

Таблиця 1. Тестові значення, що свідчать про наявність предіабету

Показник
Експрес-визначення глюкози в 

плазмі крові (ммоль/л)
Глюкоза в плазмі крові
120 хв ПТТГ (ммоль/л)

ПГН 6,1–6,9 –
ПГН (ізольоване) 6,1–6,9 і <7,8
ПТГ (ізольоване) <6,1 і 7,8–11,0
ПГН і ПТГ 6,1–6,9 і 7,8–11,0

Примітка. ПГН – порушення глюкози натще; ПТГ – порушення толерантності до глюкози.

Для ранньої діагностики ЦД важливо не про-
пустити у пацієнта метаболічний синдром, пам'я-
таючи про критерії його діагностики. Метаболіч-
ний синдром вимагає визначення наступних трьох 
факторів: 1) окружність талії: чоловіки ≥94 см, жінки 
≥80 см; 2) тригліцериди: ≥1,7 ммоль/л (або лікуван-
ня гіполіпідемічними препаратами для знижен ня 
холестерину ЛПНЩ); 3) артеріальний тиск: систо-
лічний ≥130 мм рт. ст. або діастолічний ≥85 мм рт. ст. 
(або лікування антигіпертензивними ліками), 
4) глюкоза в крові: 5,6 ммоль/л (або лікування гіпо-
глікемічними препаратами). Якщо одне випадкове 
вимірювання глюкози в крові в будь-який час про-
тягом доби показує вміст глюкози ≥11,1 ммоль/л, 
це є клінічною ознакою, що підтверджує ЦД [8].

Рутинне клінічне обстеження, що включає 
оцінку стану живлення і вимірювання артеріаль-
ного тиску, є мінімально достатнім для встанов-
лення діагнозу ЦД разом із наведеними вище 
пунктами діагностичного процесу.

Організація медичного догляду за пацієнтами 
проводиться сімейним лікарем із його командою у 
вигляді планових і позапланових відвідувань. За-
плановані візити відповідають рекомендаціям 
щодо ведення ЦД, розробленим експертними гру-
пами: Американською асоціацією діабету (ADA), 
Міжнародною федерацією діабету (IDF), Діагнос-
тичною групою первинної допомоги (PCDG), Сі-
мейними лікарями Хорватії – групою щодо ЦД 
(CroDiabGP) та національним стандартам кожної 
країни. Вони призначені для забезпечення регу-
ляції обміну речовин і контролю над хронічними 
ускладненнями. Дуже важливо, щоб візити були 
організовані так, щоб вони були відокремлені від 
ведення гострих станів. В Україні раніше це назива-
лося диспансеризацією, виконання плану якої да-

вало позитивні результати із незначними фінансо-
вими затратами держави [7].

Спостереження за хворими на ЦД планується 
принаймні один раз на рік або більше, якщо цього 
вимагає клінічний статус і регулювання програми 
ведення ЦД. Перший плановий візит – це коли 
вперше розпізнаються симптоми хвороби. Мета 
візиту – це низка клінічних обстежень, лаборатор-
них досліджень і всебічна оцінка стану, яку деталь-
но висвітлено вище. Коли ЦД підтверджений, ПТГ 
слід перевірити у пацієнтів з дисліпідемією і в осіб 
старше 50 р. [4].

У програму запланованого візиту входить 
клінічне обстеження (маса тіла та індекс маси тіла 
(ІМТ), вимірювання артеріального тиску, обсте-
ження щодо діабетичної стопи, направлення на 
експертизу очного дна), виконання низки лабора-
торних тестів (глюкоза в крові, HbA1c, скринінг 
тест-смужками білків, глюкози та кетонів у випад-
ковому зразку сечі, ліпіди натще (загальний хо-
лестерин, холестерин ЛПНЩ та ЛПВЩ, тригліце-
риди)), печінкові ферменти (насамперед АЛТ), 
креатинін у сироватці крові та оцінка швидкості 
клубочкової фільтрації (ШКФ), мікроальбумінурія 
не менше двох разів на рік у разі гіпертензії). У 
разі виявлення нормальних результатів їх повто-
рюють раз на рік [8].

Раз на рік сімейний лікар повинен оцінювати 
стан пацієнта, включаючи спосіб життя, психосоці-
альний статус, тенденції маси тіла, підхід до цільо-
вих значень глікемії, артеріального тиску, ліпідів 
(цілі можна індивідуально коригувати), наявність 
(контроль) хронічних ускладнень, участь пацієнта 
в лікуванні та прихильність пацієнта.

Позапланові візити призначені для вирішен-
ня гострих, непередбачених проблем, таких як 
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поганий контроль глікемії, гострі стрибки глікемії 
та непередбачені зміни клінічного стану, а також 
розвиток інших захворювань. Організація догля-
ду за пацієнтом з ЦД у кабінеті повинна забезпе-
чувати швидку і хорошу доступність лікаря або 
іншої адекватно освіченої особи, яка проводить 
обстеження.

Наводимо алгоритм практичного ведення па-
цієнта з ЦД. Для встановлення діагнозу лікарю з 
його помічниками потрібно впровадити комплекс-
ні діагностичні процедури, оцінити фактори ризи-
ку, провести навчання пацієнта щодо захворюван-
ня і лікування, скласти план лікування [5]. 

Дуже важливим є навчання пацієнта приципів 
дієти і способу життя. Якщо фармакологічне ліку-
вання необхідно призначити негайно, проводять 
швидке його призначення і виконання залежно від 
початкових значень глікемії та інших показників 
захворювання. На першому контролі медики оці-
нюють прихильність пацієнта, можливі побічні 
ефекти ліків і регуляцію метаболічного статусу. 
Якщо через три місяці після проведення заходів 
метаболічний статус все ще не врегулюється, вво-
дять більш жорсткі заходи. 

Якщо лікування комбінацією двох медикамен-
тів не приводить до досягнення цільового метабо-
лічного статусу необхідно направити пацієнта до 
діабетолога для призначення інсуліну. Допуска-
ється самостійне додаткове призначення сімей-
ним лікарем інсуліну до попереднього лікування.

Подальшу допомогу при нерегульованому 
ЦД також надає сімейний лікар. Звичайний пере-
біг ЦД потребує додаткових заходів кожні кілька 
років для досягнення регуляції метаболічного 
синдрому, оскільки з часом відбувається поступо-
ве погіршення функції ПЗ. Потрібно оцінити, на-
скільки добре метаболізм регулюється, на основі 
рівнів HbA1c. Регуляція обміну речовин важлива 
для запобігання хронічним ускладненням ЦД [4].

У випадках, коли регуляція метаболічного 
синдрому не досягнута, спочатку доводиться сум-
ніватися в прихильності пацієнта, а також у дотри-
муванні нефармакологічних заходів. Особливе 
значення має зниження маси тіла. Необхідно спро-
бувати різноманітні процедури спрямування хво-
рого на схуднення, які є доступними і прийнятни-
ми для пацієнта. Необхідне додаткове інформу-
вання і виявлення перешкод на шляху дотримання 
режиму харчування для досягнення цільової маси 
тіла [2].

Для наочності відпрацювання алгоритму ді-
аг ностики і ведення пацієнта з ЦД розглянемо 
клінічну ситуацію. Пацієнт К., 58 років, вимірював 
глюкозу в крові під час відвідування свого друга і 
виявив 8,3 ммоль/л. У зв’язку з цим він звернувся 
до свого сімейного лікаря, щоб перевірити ре-

зультат. Його спрямували до лабораторії, де, крім 
глюкози в крові, також перевірили ліпідограму. 
Індекс маси тіла пацієнта – 29 кг/м2, а окружність 
талії – 104 см. Пацієнт курить. Тричі на тиждень 
протягом 30–40 хвилин проявляє помірну фізич-
ну активність. Його артеріальний тиск становить 
148/92 мм рт. ст.

Два результати вимірювання глюкози натще – 
7,6 ммоль/л і 8,3 ммоль/л. Загальний холестерин – 
5,8 ммоль/л, ЛПВЩ – 1,0 ммоль/л, ЛПНЩ – 
4,0 ммоль/л, тригліцериди – 2,1 ммоль/л.

Оцінюючи наведене, треба зазначити, що па-
раметри, які пацієнт вимірював під час відвіду-
вання свого друга, не можна інтерпретувати од-
нозначно, оскільки вони можуть бути пов’язані з 
його прийомами їжі. Якщо у пацієнта були симп-
томи ЦД раніше, а вміст глюкози в крові вище 
11,1  ммоль/л, ці результати будуть достатніми 
для діагностики ЦД, незалежно від факту зв’язку 
з прийомом їжі. Два тести на вміст глюкози натще 
в крові з результатом ≥7,0 ммоль/л відповідають 
діагностичним критеріям ЦД. Цей пацієнт також 
відповідає критеріям метаболічного синдрому. 
Ще до встановлення діагнозу можна вважати, що 
пацієнт має підвищений ризик розвитку ЦД на 
підставі наявності факторів позитивного сімейно-
го анамнезу, абдомінального ожиріння, віку і гі-
перліпідемії.

Встановивши діагноз ЦД, сімейний лікар по-
винен призначити інші тести на час першого за-
планованого візиту: HbA1c, проби з сечею, креа-
тинін, ШКФ і печінкові ферменти, скринінг-тест 
для діабетичної стопи. Пацієнта направляють на 
обстеження очного дна.

Подальше спостереження залежить від вре-
гулювання цільового рівня глюкози. Частота спо-
стереження в офісі залежить від стану регуляції 
метаболізму: 

• якщо гіперглікемія регулюється, пацієнту 
проводять спостереження один раз на рік;

• медична сестра може перевірити пацієнта 
вдома між запланованими спостереженнями;

• якщо гіперглікемія не регулюється, спосте-
реження проводяться частіше, 2–6 разів на рік; 
кількість спостережень коригується при змінах у 
лікуванні;

• ліпіди та артеріальний тиск вимірюють при 
необхідності, дотримуючись професійних реко-
мендацій;

• якщо параметри регулюються, їх контролю-
ють раз на рік (ліпіди, робота нирок тощо).

У нашого пацієнта вміст HbA1c становив 
7,3 ммоль/л, що вказує на недостатню метаболіч-
ну регуляцію щодо цільових значень глюкози. Ліпі-
дограма показує підвищення ЛПНЩ (4,0 ммоль/л), 
тоді як результати аналізу креатиніну та сечі є нор-
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мальними. Повторне вимірювання артеріального 
тиску показує середні значення 150/98 мм рт. ст.

Якщо немедикаментозне лікування не дає ре-
зультату, буде необхідно вводити ліки, зазвичай 
починаючи з метформіну в початковій дозі, щоб 
поступово його збільшувати, якщо це буде необ-
хідно. Якщо захворювання далі буде неконтрольо-
ваним, необхідно додати інші ліки, як правило, із 
групи сульфонілсечовини. Якщо й далі метаболіч-
на регуляція буде поганою (HbA1c вище 7,0 %), 
окрім максимальної дози двох комбінацій лікар-
ських засобів необхідно ввести інсулін або напра-
вити пацієнта до діабетолога для введення ліку-
вання інсуліном. Також потрібно вивчити, чи при-
ймає пацієнт ліки, які можуть перешкоджати 
регулюванню обміну речовин. Насамперед це сто-
сується діуретиків з групи гідрохлортіазидів у 
більш високих дозах (не менше 25 мг) або трива-
лого лікування кортикостероїдами. Лікування кор-
тикостероїдами вимагає більш частого контролю 
регулювання ЦД.

Висновки. Цукровий діабет є важливою про-
блемою для громадського здоров’я через висо-

кий рівень захворюваності і все більшу пошире-
ність. Лікування пацієнтів із діабетом – це команд-
на робота. Вона вимагає узгодження багатьох 
зацікавлених сторін у системі охорони здоров’я. 
Сімейний лікар керує та координує догляд за па-
цієнтом, який, з усіма його очікуваннями, бажан-
нями та уявленнями про хворобу і життя з нею, є 
центром вказаного комплексу заходів. Ведення 
пацієнта з цукровим діабетом повинно відповіда-
ти наступним рекомендаціям: клінічна мета ліку-
вання хворих на діабет – метаболічна регуляція 
та профілактика хронічних ускладнень. Мета, орі-
єнтована на пацієнта – це якість його життя і задо-
воленість наданою допомогою. Найважливішим 
є удосконалення способу життя, чого досягти 
найскладніше. Регулярні й адекватно проведені 
заходи з ведення пацієнта з цукровим діабетом 
необхідні для мотивації до змін і наполегливості у 
їх проведенні і удосконаленні.

У перспективі подальшого аналізу алгорит-
му ведення пацієнта з цукровим діабетом за єв-
ропейськими рекомендаціями плануємо розгля-
нути методики лікування і соціальні заходи. 
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АКТУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ДИАГНОСТИКИ И ВЕДЕНИЯ АМБУЛАТОРНОГО ПАЦИЕНТА  
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

(ПО ОПЫТУ ХОРВАТИИ И СЛОВЕНИИ)
©Л. С. Бабинец, Ю. Я. Коцаба

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Из-за распространенности и хронических осложнений, которые сопровождают сахарный диабет 
(СД), он является значительной проблемой здравоохранения, а также финансовым и организационным бреме-
нем для людей и государства. Стоимость медицинского сопровождения пациента с СД 2-го типа в пять раз превы-
шает средние затраты на одного пациента в популяции.

Цель – проанализировать алгоритмы диагностики и ведения пациента с сахарным диабетом 2-го типа со-
гласно европейским протоколам (Хорватии и Словении) в целом и на примере клинической ситуации.

Обсуждение. Больные СД 2-го типа нуждаются во всесторонней помощи с соблюдением принципов ухода 
за пациентами с хроническими заболеваниями в семейной медицине. Управляя больным СД семейный врач вы-
полняет следующие важные задачи: предотвратить возникновение СД с помощью мероприятий пропаганды 
здорового образа жизни; выявить лиц с высоким риском СД и попытаться отсрочить начало болезни; выявить СД 
путем раннего распознавания пациента с высоким риском его возникновения; уменьшить возникновение воз-
можных осложнений и смертность от СД путем адекватного рационального лечения.

Выводы. Сахарный диабет является важной проблемой для общественного здоровья вследствие высокого 
уровня заболеваемости и все большей распространенности. Лечение пациентов с диабетом – это командная ра-
бота. Она требует согласования многих заинтересованных сторон в системе здравоохранения. Семейный врач 
руководит и координирует уход за пациентом, со всеми его ожиданиями, желаниями и представлениями о болез-
ни и жизни с ней, который находится в центре данного комплекса мероприятий. Ведение пациента с сахарным 
диабетом должно отвечать следующим рекомендациям: клиническая цель лечения больных диабетом – метабо-
лическая регуляция и профилактика хронических осложнений. Цель, ориентированная на пациента – это его ка-
чество жизни и удовлетворенность оказанной помощью. Важнейшим является совершенствование образа жиз-
ни, которого достичь очень сложно.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сахарный диабет; критерии диагностики; ведение пациентов; метаболическая регуля-
ция; образ жизни.

CURRENT ASPECTS OF DIAGNOSTICS AND MANAGEMENT OF OUTPATIENTS  
WITH DIABETES MELLITUS

(IN THE EXPERIENCE OF CROATIA AND SLOVENIA)
©L. S. Babinets, Yu. Ya. Kotsaba

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. Due to the prevalence and chronic complications that accompany diabetes mellitus (DM), it is a 
significant health problem, as well as a financial and organizational burden for people and the state. Medical care for a 
patient with type 2 diabetes is five times more expensive than the average cost per patient in the population.

The aim – to analyze the algorithms for diagnosing and managing a patient with type 2 diabetes according to 
European protocols (Croatia and Slovenia) in general and on the example of the clinical situation.

Discussion. Patients with type 2 diabetes need comprehensive care in accordance with the principles of care for 
chronic patients in family medicine. When managing patients with diabetes, the family doctor performs the following 
important tasks: to prevent the occurrence of diabetes through measures to promote a healthy lifestyle; identify people 
at high risk of diabetes and try to delay the onset of the disease; detect diabetes by early recognition of a patient at high 
risk; reduce the occurrence of possible complications and mortality from diabetes through adequate management.

Conclusion. Diabetes is an important public health problem due to its high incidence and increasing prevalence. 
Treating patients with diabetes is a team effort. It requires the coordination of many stakeholders in the health care 
system. The family doctor manages and coordinates the care of the patient, who is at the center of this set of activities 
with all his expectations, desires and ideas about the disease and life with it. Management of a patient with diabetes 
mellitus should meet the following recommendations: the clinical goal of treatment of patients with diabetes is metabolic 
regulation and prevention of chronic complications. The goal focused on the patient is his quality of life and satisfaction 
with the care provided. The most important thing is to improve your lifestyle, which is the most difficult thing to achieve.

KEY WORDS: diabetes mellitus; diagnostic criteria; patient management; metabolic regulation; lifestyle.
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АНАЛІЗ МОРФОЛОГІЧНИХ ЗМІН СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ СЕЧОВОГО МІХУРА ЖІНОК 
РАННЬОГО ТА ПІЗНЬОГО МЕНОПАУЗАЛЬНОГО ПЕРІОДІВ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСУ
©Б. Ю. Бідованець1, Я. Я. Боднар2, Т. К. Головата2, А. М. Пришляк2
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РЕЗЮМЕ. На сьогодні дизурія у жінок перименопаузального періоду є однією із найсерйозніших проблем 
медицини. Тісний анатомо-функціональний зв’язок сечової системи із репродуктивними органами жінок та їх 
ней роендокринною системою потребує застосування комплексних методів дослідження у випадках різних пато-
логічних станів, у тому числі зумовлених віковими змінами жіночого організму.

Мета – вивчення морфологічних змін слизової оболонки сечового міхура у жінок раннього та пізнього мено-
паузального періодів та їх залежність від рівнів прогестерону та естрадіолу.

Матеріал і методи. Досліджено біоптати слизової оболонки сечового міхура в ділянці трикутника та лівої 
бокової стінки у 62 жінок. З них до групи пацієнток раннього менопаузального періоду віднесено 20, пізнього ме-
нопаузального періоду – 28 пацієнток. Контрольну групу складали 14 жінок репродуктивного періоду в віці 35–45 
років. Застосовані гістологічний та біохімічний методи дослідження.

Результати. Доведено, що в слизовій оболонці сечового міхура при дизурії у жінок перименопаузального 
періоду виникають виразні дистрофічні та дегенеративні пошкодження, які супроводжуються запальними реак-
ціями у власній пластинці та компенсаторними гіперпластичними процесами. Рівень гормонів прогресивно зни-
жується в обох групах пацієнток порівняно з групою контролю.

Висновки. У обстежених жінок раннього та пізнього менопаузального періодів рівень зниження гормонів 
має пряму відповідність із ступенем вираження морфологічних проявів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: морфологія слизової оболонки сечового міхура; ранній і пізній менопаузальні періоди; 
прогестерон; естрадіол.

Вступ. У зв’язку зі збільшенням очікуваної 
тривалості життя на сьогоднішній день менопаузу 
необхідно розглядати (МП) як явище, яке настає у 
середині життя жінки, а не наприкінці, як це вважа-
лося колись. Це, в свою чергу, потребує ранньої 
діагностики та своєчасного лікування симптомів, 
притаманних цьому періоду, що дозволяє значно 
покращити тривалість і якість життя, зберегти пра-
цездатність, запобігти незворотним патологічним 
змінам в організмі, які часто не піддаються навіть 
хірургічній корекції, нарешті, зекономити значні 
фінансові ресурси, враховуючи і невпинне зрос-
тання кількості населення, а отже, і частки людей 
похилого віку.

Під час ІІ Всесвітньої асамблеї ООН із проб-
лем старіння (8–12 квітня 2002  року, Мадрид, Іс-
панія) задекларовано [1], що у світі відбувається 
безпрецедентна зміна демографічної структури, і 
що до 2050 року кількість осіб віком понад 60 ро-
ків зросте від 600 млн до майже 2 млрд, а частка 
осіб віком понад 60 років, як очікується, повинна 
подвоїтися, причому завдяки більшій тривалості 
життя у жінок їхня частка у гендерній структурі 
буде превалювати.

Урогенітальні (УГ) розлади (УГ естроґен-дефі-
цитний синдром, УГ атрофія) – симптомокомп-
лекс з боку нижніх відділів сечостатевої системи, 

який виникає на ґрунті вираженого дефіциту 
естрогенів (ЕГ), частота і ступінь вираженості яко-
го зростає з віком: якщо в 55–60 років скарги на УГ 
симптоми висловлюють 30    % жінок, то після 
75 років – близько 60–75 % [2, 3]. При опитуванні 
970 жінок віком понад 18 років автори [4] вияви-
ли, що найчастіше порушення сечовипускання 
спостерігалося у віці після 45 років (у 61 %), у віці 
40–45 років – у 23 %, і до 40 років – у 16 %, причому 
третина респонденток відмовилися відповідати, і 
лише 29 % жінок своєчасно зверталися до лікарів. 
До 75 років вже 2/3 жінок турбують УГ розлади, а 
після 75  років складно зустріти жінку, в якої не 
спостерігалося б окремих симптомів із боку сечо-
статевої системи [5]. УГ розлади, що виникають 
переважно через 2–5 років після настання МП, 
пов’язані з атрофічними процесами, що розвива-
ються в сечостатевому тракті у зв’язку із прогре-
сивним дефіцитом ЕГ [6, 7]. Важливе значення 
мають анатомо-фізіологічні особливості, спадко-
вість, гормональний фон тощо. Проте ця патоло-
гія у науковій літературі, зокрема у вітчизняній, 
згадується зрідка та фрагментарно. Проблема 
охоплює, як мінімум, дві галузі медицини і по-
глиб люється різним підходом до її вирішення.

Мета – з’ясувати морфофункціональні особ-
ливості сечового міхура у жінок перименопау-
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зального періоду та їх залежність від рівня основ-
них статевих гормонів – прогестерону та естраді-
олу.

Матеріал і методи дослідження. Робота 
проведена у клініці онкології та на кафедрі пато-
логічної анатомії Тернопільського національного 
медичного університету імені І. Я. Горбачевського 
МОЗ України.

При поділі досліджуваних жінок на групи ми 
керувалися загальноприйнятою класифікацією 
періодів менопаузи: 45–51 рік – пременопауза, 
51–52 роки – менопауза, понад 52 роки – постме-
нопауза [8, 9].

Таким чином, жінок пременопаузального пе-
ріоду та менопаузи ми віднесли до групи пацієн-
ток раннього менопаузального періоду, яка скла-
ла 20 осіб. Групу жінок пізнього менопаузального 
періоду (понад 52 роки) склали 28 осіб. Контроль-
ну групу склали 14 жінок репродуктивного періо-
ду (35–45 років). Критеріями включення слугува-
ли жіноча стать, вік понад 35 років, інформована 
згода пацієнтки на проведення дослідження. 
Критеріями виключення – наявність ендокриноло-
гічної, неврологічної, інфекційної, тяжкої серцево- 
судинної чи гастроентерологічної патології, за-
пальних процесів сечостатевої системи, а також 
системних захворювань сполучної тканини, пере-
несені операції на гіпофізі, щитоподібній та над-
ниркових залозах чи яєчниках, прийом гормо-
нальних препаратів протягом останніх 3 років, ін-
вазивна форма онкогінекологічної патології, 
дисеміновані форми онкологічних захворювань.

Для проведення кількісного визначення про-
гестерону (ПГ) та естрадіолу (Е2) використовува-
ли набір реаґентів фірми «XEMA Co., Ltd.» для за-
гальноприйнятих лабораторних методів дослі-
дження [10, 11]. Статистичну обробку отриманих 
показників проводили за допомогою програми 
Microsoft Excel, достовірність різниці між порів-
нюваними величинами визначали при нормаль-
ному розподілі за t-критерієм Student, в інших ви-
падках – за допомогою U-критерію Mann–
Whitney–Wilcoxon.

З метою дослідження морфологічних особ-
ливостей сечового міхура в період менопаузи ви-
конано біопсію його стінки у ділянках трикутника 
та бокової стінки у 62 жінок віком 35–74 роки. 
Огляд сечового міхура проводили цистоскопом 
Richard Wolf із тубусом 19,5F і телескопом із ку-
том заломлення 30° і 70°, біопсію виконували 
жорсткими зігнутими ложкоподібними біопсійни-
ми щипцями із лівої бокової стінки та трикутника. 
Матеріал фіксували в 10 % розчині формаліну, по-
тім піддавали градуйованому спирту для дегідра-
тації та вкладали в парафіновий віск. З парафіно-
вих блоків робили зрізи товщиною 4–5  мкм за 

допомогою мікротома МС-2. Для гістологічного 
дослідження зрізи тканин фарбували гематокси-
ліном (розчин Маєра) та еозином. Мікроскопічне 
вивчення проводили за допомогою мікроскопа 
Granum. Мікрофотографування зображень здій-
снювали за допомогою цифрової відеокамери 
Granum DSM 310. Фотографії обробляли за допо-
могою програми Toup  View з метою виявлення 
загальної структури патологічних змін та гістото-
пографічних співвідношень між стромою і парен-
хімою, а також елементами мікроциркуляторно-
го русла. 

При виконанні роботи дотримані правила без-
пеки пацієнтів, збережені права та канони люд-
ської гідності, а також морально-етичні норми від-
повідно до основних положень GCP (1996 р.), Кон-
венції Ради Європи про права людини та 
біомедицину (від 04.04.1997  р.), Гельсінської де-
кларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні 
принципи проведення наукових медичних дослі-
джень за участю людини (1964–2000 рр.) і наказу 
МОЗ України № 281 від 01.11.2000 р., а також етич-
ного кодексу вченого України (2009 р.).

Результати й обговорення. Відомо, що ЕГ 
недостатність є другою за частотою і значимістю 
причиною розвитку гіперактивного сечового мі-
хура. Більшість жінок віком понад 45 років вказу-
ють на збіг початку захворювання із настанням 
МП. Поширеність цього симптомокомплексу за-
лежить від тривалості постменопаузи і збільшу-
ється з 30 % жінок у 55–60 років до близько 60–
75 % після 75 років, що пов’язують із наростанням 
ЕГ дефіциту, і як наслідок цього, з ішемією сечо-
вого міхура та атрофією уротелію [3].

Проведене нами лабораторне дослідження 
вмісту в крові основних гормонів показало, що рі-
вень Е2 у жінок раннього менопаузального періо-
ду недостовірно (p>0,05) відрізнявся від показни-
ка контрольної групи на 4,7 % – (101,5±18,8) нг/л 
проти (106,5±25,6)  нг/л. Однак у жінок пізнього 
менопаузального періоду показник рівня Е2 на 
47,5 % знижувався, порівняно з контрольною гру-
пою, (55,9±9,2 ) нг/л проти (106,5±25),6 нг/л, та на 
44,9  % по відношенню до групи жінок раннього 
менопаузального періоду. Ці показники були ста-
тистично достовірні (р<0,05) (рис. 1).

 Значення рівня проґестерону (ПГ) прогре-
сивно знижувалися залежно від віку (рис. 2). Так, 
показник у жінок першої групи спостереження 
був майже у 2 рази нижчий (48,2 %), ніж у контро-
лі – ((2,6±0,4) нг/л проти (5,4±1,2) нмоль/л (p<0,05), 
а у другій групі рівень ПГ в крові знижувався май-
же в 3,5 раза (64,8  %) – до (1,9±0,3)  нмоль/л 
(р<0,05).

Мікроскопічні зміни епітеліального покриву 
слизової оболонки сечового міхура у 1-й групі 
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жінок на різних ділянках, навіть у межах одного 
випадку, були різними, але характерними для 
всіх випадків спостережень. Перехідний епітелій 
був нерівномірної товщини, місцями до утворен-
ня одного шару сплощених клітин та десквамації 
з утворенням дрібних або глибоких ерозій.

Власна пластинка слизової оболонки була 
потовщена, в ній визначалися різної інтенсивнос-
ті лімфогістіоцитарні запальні інфільтрати з до-
мішками плазмоцитів, нейтрофільних і еозино-
фільних лейкоцитів і фібробластів із поширенням 
запалення на епітелій і підслизову основу (рис. 3).

У підслизовій основі виявляли набряк або 
лімфектазії, периваскулярну запальну інфільтра-
цію і проліферацію колагенових волокон, що при-
зводили до її потовщення.

Описані структурні зміни супроводжувалися 
порушенням внутрішньоорганної гемодинаміки з 
різним ступенем вираження. Переважали дила-
тація вен і венул з їх повнокров’ям, стаз еритро-
цитів у субепітеліальних мікросудинах, утворен-
ня тромбів у дрібних венах поєднувалося з діапе-
дезними крововиливами у всій товщі слизової 
оболонки і підслизового шару.

У 5 випадках цієї групи в уротелії були вияв-
лені доброякісні проліферативні і метапластичні 
зміни, гіперплазія уротелію зі збільшенням числа 
клітинних шарів. Нерідко зустрічалися осередки 
інвагінації уротелію у власну пластинку слизової 
оболонки – гнізда Брунна.

Аналіз гістоструктури слизової оболонки се-
чового міхура у жінок другої групи показав, що у 
більшості випадків домінантними ознаками става-
ли плоскоклітинна метаплазія перехідного епіте-
лію з базальноклітинною проліферацією, вираже-
ним акантозом, з гідропічною або кератогіаліно-
вою дистрофією поряд із ерозіями, крововилива-
ми та запальною інфільтрацією власного шару 
слизової оболонки сечового міхура та підлеглого 
підслизового шару (рис. 4). 

Поглиблювалися та поширювалися розлади 
гемодинаміки – повнокров’я венул і вен, стаз ерит-
роцитів у прекапілярах, крововиливи, тромбоз 
дрібних вен. Можна стверджувати, що подібні пер-
манентні розлади кровообігу сприяли хронізації за-
пального процесу, розвитку гіперпластичних та де-
генеративних змін, склерозуванню власної плас-
тинки слизової оболонки та підслизової основи.

Рис. 1. Показники естрадіолу в жінок досліджува-
них груп.

Рис. 2. Показники прогестерону в жінок досліджу-
ваних груп.
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Рис. 3. Гіперплазія уротелію, повнокров’я судин 
підслизової основи та виражена запальна інфільтрація. 
Фрагмент слизової оболонки сечового міхура жінки 
першої групи дослідження. Забарвлення гематоксилі-
ном і еозином. ×100.

Рис. 4. Інвагінації уротелію в підслизову оболонку 
з утворенням гнізд Брунна, крововиливи. Фрагмент 
стінки сечового міхура жінки другої дослідної групи. За-
барвлення гематоксиліном і еозином. ×200.
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Висновки. У слизовій оболонці сечового мі-

хура жінок раннього та пізнього менопаузальних 
періодів за умови дизуричних розладів вини-
кають прогресуючі запальні, деструктивні, деге-
неративно-гіперпластичні та склеротичні зміни, 
які супроводжуються глибокими гемодинаміч-
ними розладами. Ступінь вираження морфоло-
гічних змін прямо залежить від рівня статевих 
гормонів.

Перспективи подальших досліджень. Про-
ведене дослідження морфологічно обґрунтовує 
доцільність застосування замісної гормонотерапії 
у жінок перименопаузального періоду та в постме-
нопаузі для лікування УГ розладів, а також може 
бути основою для розробки препаратів, які покра-
щують метаболізм та регенерацію уротелію в цієї 
категорії жінок. У перспективі – морфологічні до-
слідження стану слизової оболонки сечового міху-
ра в умовах корекції.
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АНАЛИЗ МОРФОЛОГИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ МОЧЕВОГО 
ПУЗЫРЯ ЖЕНЩИН РАННЕГО И ПОЗДНЕГО МЕНОПАУЗАЛЬНЫХ ПЕРИОДОВ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОРМОНАЛЬНОГО СТАТУСА
©Б. Ю. Бидованец1, Я. Я. Боднар2, Т. К. Головата2, А. М. Пришляк2

1Коммунальное некоммерческое предприятие «Тернопольский областной клинический онкологический 
диспансер» Тернопольского областного совета

2Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. На сегодня дизурия у женщин перименопаузального периода составляет одну из наиболее серьез-
ных проблем медицины. Тесная анатомо-функциональная связь мочевыводящей системы с репродуктивными 
органами женщин и их нейроэндокринной системой требует применения комплексных методов исследования в 
случаях разных патологических состояний, в том числе обусловленных возрастными изменениями женского ор-
ганизма.

Цель – исследование морфологических изменений слизистой оболочки мочевого пузыря у женщин раннего 
и позднего менопаузального периодов и их зависимость от уровней прогестерона и эстрадиола.

Материал и методы. Исследованы биоптаты слизистой оболочки мочевого пузыря в области треугольника 
и левой боковой стенки у 62 женщин. Из них к группе пациенток раннего менопаузального периода отнесено 20, 
позднего менопаузального периода – 28 пациенток. Контрольную группу составили 14 женщин репродуктивного 
периода в возрасте 35–45 лет. Применены гистологический и биохимический методы исследования.

Результаты. Доказано, что в слизистой оболочке мочевого пузыря при дизурии у женщин перименопаузаль-
ного периода возникают отчетливые дистрофические и дегенеративные повреждения, которые сопровождают-
ся воспалительными реакциями в собственной пластинке и компенсаторными гиперпластическими процессами. 
Уровень гормонов прогрессивно снижается в обеих группах пациенток в сравнении с группой контроля.

Выводы. У исследуемых женщин раннего та позднего менопаузального периодов уровень снижения 
гормонов имеет прямое соответствие со степенью выраженности морфологических проявлений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: морфология слизистой оболочки мочевого пузыря; ранний и поздний менопаузальный 
периоды; прогестерон; эстрадиол.

ANALYSIS OF MORPHOLOGICAL CHANGES OF THE BLADDER IN WOMEN OF EARLY  
AND LATE MENOPAUSAL PERIODS DEPENDING ON HORMONES

©B. Yu. Bidovanets1, Ya. Ya. Bodnar2, T. K. Golovata2, A. M. Pryshliak2

1Municipal Non-Profit Institution of Ternopil Regional Council “Ternopil Regional Clinical Oncology Centre”
2I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. Currently the dysuria in perimenopausal women is one of the most challenging issues in world health 
care. The close anatomical and functional relations of the female urinary system with reproductive organs and their 
neuroendocrine system cause the necessity of use of complex investigation methods of different pathologies including 
aging caused ones.

The aim – to study the morphological changes of the urinary bladder in women in early and late menopausal periods 
and their dependencies of the progesterone and estradiol levels.

Material and Methods. We studied the biopsy specimens of the urinary bladder mucosa taken from the trigon and 
lateral wall in 62 women. 20 patients were in early menopausal period, 28 were in late. 14 women 35–45 years old were 
in the control group. We use histological and the biochemical study methods.

Results. We proved that in case of dysuria in perimenopausal women there are the distinct dystrophic and 
degenerative alterations in the urinary bladder mucosa. They are accompanied by inflammatory reactions in lamina 
propria and compensatory hyperplastic processes. The hormones’ levels decreased progressively in both patients’ 
groups in comparison to the control group.

Conclusion. The decrease of hormones’ levels in women in early and late menopausal periods is directly corelated 
with the severity of morphology signs.

KEY WORDS: the morphology of the urinary bladder mucosa; early and late menopausal periods; progesterone; 
estradiol.
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ОСОБЛИВОСТІ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ ОРГАНІЗМУ ОСІБ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ  
З РІЗНИМ РЕЗЕРВОМ ПРАЦЕЗДАТНОСТІ СЕРЦЯ

©О. С. Волошин1, Г. Б. Гуменюк1, М. В. Волошин2, Ю. С. Сморщок2, Н. Г. Зіньковська3

1Тернопільський національний педагогічний університет імені Володимира Гнатюка
2Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

3Кременецька обласна гуманітарно-педагогічна академія імені Тараса Шевченка

РЕЗЮМЕ. Функціональний стан організму значною мірою визначається характером та ефективністю меха-
нізмів його адаптації. Дослідження функціональних можливостей серцево-судинної системи дозволяє отримати 
широкий масив інформації про реактивність організму у відповідь на коливання умов середовища. 

Мета – дослідити особливості показників діяльності серцево-судинної системи, рівень адаптаційного потен-
ціалу, рівень тренованості апарату зовнішнього дихання, толерантність до розумових навантажень з метою оцін-
ки функціонального стану організму осіб із різним рівнем працездатності серця.

Матеріал і методи. В ході роботи обстежено 60 практично здорових осіб юнацького віку. Вивчали показники 
частоти серцевих скорочень, артеріального тиску, адаптаційного потенціалу за Баєвським, резервні можливості 
системи дихання за Скібінським і рівень тренованості апарату зовнішнього дихання за Розенталем, досліджували 
індекс Робінсона, а також показники толерантності до розумового навантаження.

Результати. В обстежених із рівнем індексу Руф’є вище середнього (1-а група) 88,9 % осіб має задовільний 
рівень адаптаційного потенціалу, тоді як в осіб із середнім рівнем індексу Руф’є (2-а група) задовільний рівень 
адаптаційних реакцій мали лише 60,0 % обстежених. 

В осіб 1-ої групи резервні можливості системи дихання мають кращі показники: у 22,3 % осіб встановлено доб-
рий рівень індексу Скібінського, 66,7 % обстежених мали задовільний рівень цього показника. Водночас в осіб 2-ої 
групи добрий рівень індексу Скібінського мали 10 % обстежених, 80 % осіб – задовільний, ще 10 % – низький рівень. 
Серед обстежених 1-ї групи домінують особи з високим рівнем толерантності до розумового навантаження – 60 %. 

Висновки. У групі з вищими показниками функціональних резервів серця на 20,8 % більше осіб із задовіль-
ним рівнем адаптаційного потенціалу, на 12,3 % більше обстежених із добрим рівнем індексу Скібінського. Особи 
з більшим резервом працездатності серця демонструють кращі показники толерантності до розумового наванта-
ження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: функціональний стан; індекс Руф’є; адаптаційний потенціал; індекс Скібінського; проба 
Розенталя.

Вступ. Функціональний стан організму знач-
ною мірою визначається характером та ефективніс-
тю механізмів його адаптації. Фізіологічним проя-
вом адаптаційного потенціалу є належна якість пе-
ребігу пристосувальних реакцій організму без 
порушення рівноваги між діяльністю серця і гемо-
динамічними показниками. Адаптаційний потенці-
ал системи кровообігу вважають відображенням 
співвідношення рівня функціонування, ступеня на-
пруги регуляторних механізмів домінуючої систе-
ми і функціонального резерву [1]. 

Дослідження функціональних можливостей 
серцево-судинної системи дозволяє отримати ши-
рокий масив інформації про реактивність організ-
му у відповідь на коливання умов середовища. 
Важливе значення у сучасній фізіології має кількіс-
не вираження функціональної характеристики 
серцево-судинної системи [2]. Дослідження пока-
зують значну кореляційну залежність адаптацій-
ного потенціалу серцево-судинної системи з по-
казниками діяльності серця, меншою є кореляція з 
масою тіла [3].

Діапазон пристосувальних можливостей ор-
ганізму та механізми їх реалізації тісно пов’язані з 

рівнем соматичного здоров’я. Вагоме значення в 
цьому сенсі мають дослідження загальної адапто-
ваності до фізичних навантажень і рівень аероб-
ної здатності організму. Функціональні показни-
ки серцево-судинної і дихальної систем визнача-
ють фізіологічну характеристику індивідуального 
здоров’я людини [4].

Особливо вагоме значення має оцінка функ-
ціонального стану організму, адаптаційного потен-
ціалу і рівня соматичного здоров’я осіб юнацького 
віку [5–8]. Особи цієї вікової категорії формуються 
за умов зниженої динамічної активності, гіпокінезії, 
порушення звичних добових ритмів, значного ін-
формаційного навантаження [9]. Зазначене впли-
ває на функціональний стан серцево-судинної сис-
теми, що особливо проявляється після наванта-
жень, зокрема у вигляді шлуночкової екстрасисто-
лії [10]. Важливість досліджень зазначеної спрямо-
ваності визначає також факт негативної динаміки 
показників стану здоров’я молоді в Україні [7, 8].

Слід зазначити, що функціональний стан орга-
нізму і ефективність адаптаційних реакцій істотно 
залежать від домінуючого контуру регуляції. Авто-
номна нервова система однією з перших реагує на 
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зміни погодних умов і визначає початок форму-
вання адаптаційних реакцій організму [11]. Розши-
рення діапазону пристосувальних реакцій, спрямо-
ваних на підтримання оптимального рівня функ-
ціонального стану організму, має особливе зна-
чення за сучасних умов істотних змін клімату, що 
вимагає відповідних реакцій регуляторних систем, 
кардіореспіраторної системи, фізичного розвитку 
організму і соматичного здоров’я в цілому [12]. 

Мета – дослідити особливості показників ді-
яльності серцево-судинної системи, рівень адап-
таційного потенціалу, рівень тренованості апара-
ту зовнішнього дихання, толерантність до розу-
мових навантажень для оцінки функціонального 
стану організму й адаптаційних можливостей осіб 
із різним рівнем працездатності серця.

Матеріал і методи дослідження. Робота є 
фрагментом комплексного дослідження функціо-
нального стану організму осіб юнацького віково-
го періоду. В ході роботи було обстежено 60 прак-
тично здорових осіб віком 19–21 рік у період з 9 
до 11 години. За рівнем функціональних резервів 
серця обстежених поділили на осіб із рівнем ін-
дексу Руф’є вище середнього (1-а група) і серед-
нім рівнем (2-а група) [13]. З метою дослідження 
особливостей функціонального стану організму в 
осіб із різним рівнем працездатності серця вивча-
ли показники частоти серцевих скорочень, систо-
лічного і діастолічного артеріального тиску, до-
сліджували показники адаптаційного потенціалу 
за Баєвським [13], резервні можливості системи 
дихання за Скібінським і рівень тренованості апа-
рату зовнішнього дихання за Розенталем [13, 14], 
досліджували індекс Робінсона, а також показни-
ки толерантності до розумового навантаження в 
осіб юнацького віку [13, 15]. При рівні довірчої ві-
рогідності 0,95 (р<0,05) визначали довірчий кое-
фіцієнт t і порівнювали його із значенням за 
табли цею Стьюдента при даній кількості спосте-
режень [16]. З метою кореляційного аналізу отри-
маних даних досліджували коефіцієнт кореляції 
Пірсона [17]. Статистичну обробку отриманого 
цифрового матеріалу проводили з використан-
ням статистичного пакета STATISTICA 6.1. та паке-
та програм Microsoft Excel 2014.

Результати й обговорення. У 30,76 % обсте-
жених індекс Руф’є (ІР) мав значення вище серед-
нього (1-а група), у 69,23 % осіб – середній рівень 
(2-а група). Значення частоти серцевих скорочень 
(ЧСС) були в межах норми, хоча в обстежених 
другої групи показник виявився вищим, відповід-
но (77,56±2,92) і (82,20±3,02) уд./хв. Значення сис-
толічного артеріального тиску становило (115,11± 
1,64) мм рт. ст. в осіб 1-ої групи і (111,0±3,14) мм 
рт. ст. – в осіб 2-ої групи. Показник діастолічного 
артеріального тиску суттєво не відрізнявся в обох 

групах і склав відповідно (71,44±2,81) і (71,50± 
2,99) мм рт. ст. (p<0,05).

Функціональний стан організму (ФСО) істот-
но залежить від успішності роботи регуляторних 
систем, зокрема, гуморальної і автономної нер-
вової. Вказані контури регуляції активно вплива-
ють на синусний вузол провідної системи серця, 
що пояснює тісний зв’язок між успішністю роботи 
серцево-судинної системи, ФСО і якістю присто-
сувальних реакцій. Серед усього контингенту об-
стежених показник адаптаційного потенціалу за 
Баєвським мав задовільний рівень у 73,68 % осіб, 
у 15,78  % відзначено напруження механізмів 
адаптації, в 10,52 % – незадовільний рівень адап-
тації. Серед осіб з рівнем ІР вище середнього 
88,9 % осіб мають задовільний рівень адаптацій-
ного потенціалу і лише у 11,1 % спостерігали на-
пруження механізмів адаптації. У другій групі за-
довільний рівень адаптаційних реакцій мали 
60,0 % обстежених, 20 % осіб – напруження при-
стосувальних механізмів і ще у 20  % відзначено 
незадовільний рівень адаптації (p<0,05) (рис. 1).

В осіб з ІР вище середнього резервні можли-
вості системи дихання та її стійкість до кисневого 
голодування мають кращі показники: 22,3 % ста-
новили особи із добрим рівнем індексу Скібін-
ського, 66,7  % обстежених мали задовільний рі-
вень цього показника, а 11,0 % осіб – незадовіль-
ний рівень. Серед осіб з середнім рівнем ІР лише 
у 10 % відзначено добрий, у 80 % – задовільний, 
ще у 10  % – незадовільний рівень показника ін-
дексу Скібінського (p<0,05) (рис. 2).

Аналіз рівня тренованості апарату зовніш-
нього дихання за допомогою проби Розенталя 
показав наступне. У 44,5  % осіб із значенням ІР 
вище середнього спостерігали незначне зростан-
ня показників життєвої ємності легень (ЖЄЛ) про-
тягом 5 проб, у групі з середнім рівнем функціо-
нальних резервів серця частка таких осіб склала 
30,0 %. У решти обстежених обох груп показники 
ЖЄЛ під час проби суттєво не змінювались. Нега-
тивної динаміки проби Розенталя в обох групах, 
незалежно від рівня функціональних резервів 
серця, не спостерігали.

За результатами аналізу показник індексу ма-
си тіла в осіб із рівнем серцевої працездатності ви-
ще середнього становить (20,5±4,23) кг/м2, що від-
повідає нормі. В обстежених із середнім рівнем ін-
дексу Руф’є цей показник склав (26,25±2,52) кг/м2, 
що на 3,25 перевищує показник норми і на 2,88 
більше середнього значення усього контингенту 
обстежених (p>0,05). 

Значення індексу Робінсона (індексу подвій-
ного добутку у спокої) характеризує критерії ре-
зерву та економізації функцій серцево-судинної 
системи. В усього контингенту обстежених цей 
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показник систолічної роботи серця склав (79,53± 
3,02). В осіб 1-ої групи індекс Робінсона відповідає 
значенню вище середнього і становить 76,40±3,15, 
а в обстежених 2-ої групи – 82,66±3,96 (середній 
рівень індексу Робінсона) (p<0,05). 

Дослідження толерантності нервової систе-
ми до розумового навантаження дозволило вста-
новити таке: 16,66  % осіб мають високий рівень 
толерантності до розумового навантаження, 

50,0  % – збережений рівень, 22,23  % – помірно 
знижений, а 11,10 % – знижений рівень толерант-
ності (p>0,05).

У групі з рівнем серцевої працездатності ви-
ще середнього 60  % осіб мають високий рівень 
толерантності до розумового навантаження, у 
20  % встановлено збережений рівень толерант-
ності і ще у 20 % – помірно знижений рівень. У гру-
пі з середнім рівнем функціональних резервів 

Рис. 2. Показники функціональних можливостей системи дихання за Скібінським в осіб із різним резервом 
працездатності серця (кількість осіб у %).

Рис. 1. Показники адаптаційного потенціалу в осіб із різним резервом працездатності серця (кількість  
осіб у %).
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серця 61,53 % обстежених мають збережений рі-
вень толерантності до розумового навантаження, 
у 23,07  % встановлено помірно знижену толе-
рантність, ще 15,38 % осіб мали знижений рівень 
толерантності. Середнє значення лабільності 
нервової системи перед розумовим навантажен-
ням в осіб 1-ої групи становило 204,2±7,64, у дру-
гій групі обстежених – 188,50±13,00. Після розу-
мового навантаження ці показники склали відпо-
відно 208,20±4,22 і 177,00±11,07 (p<0,05). 

Використання коефіцієнта кореляції Пірсона 
дозволило встановити позитивний кореляцій-
ний зв’язок між індексом Робінсона і показника-
ми лабільності нервової системи до та після ро-
зумового навантаження. Позитивний кореляцій-
ний зв’язок встановлено між показниками об-
стежених як 1-ої, так і 2-ої груп, однак високого 
рівня кореляція відсутня. При цьому найбільше 
значення кореляційного зв’язку – 0,55 – відзна-
чено між показником індексу Робінсона і лабіль-
ністю нервової системи перед розумовим наван-
таженням в осіб із рівнем працездатності серця 
вище середнього. 

Висновки. 1. За умов спокою показники систо-
лічного і діастолічного артеріального тиску, а та-
кож частоти серцевих скорочень, відповідають 
нормі в обстежених обох груп, хоча в осіб 2-ої гру-
пи середнє значення ЧСС вище на 4,64 уд./хв. Сту-
пінь механічного навантаження на стінки судин об-
стежених зберігається у фізіологічних межах, як в 

осіб з індексом Руф’є вище середнього, так і з се-
реднім рівнем індексу.

2. Отримані дані свідчать про потенційно кра-
щий функціональний стан організму осіб із ви-
щим резервом працездатності серця. Серед об-
стежених із вищими показниками функціональ-
них резервів серця на 20,8  % більше осіб із 
задовільним рівнем адаптаційного потенціалу, на 
12,3  % більше обстежених із добрим рівнем ін-
дексу Скібінського, на 14,6 % більше осіб з незнач-
ною позитивною динамікою проби Розенталя, що 
свідчить про вищий рівень резервних можливос-
тей і тренованість апарату зовнішнього дихання 
(p<0,05).

3. Особи з більшим резервом працездатності 
серця демонструють кращі показники толерант-
ності до розумового навантаження, що свідчить 
про адекватний рівень лабільності нервової систе-
ми і сили нервових процесів в осіб цієї групи. Рух-
ливість нервових процесів в осіб 1-ої групи після 
розумового навантаження підвищилась на 4,0, тоді 
як в осіб 2-ої групи – зменшилась на 11,5 (p<0,05). 

Перспективи подальших досліджень. Ви-
вчення особливостей функціонального стану ор-
ганізму осіб юнацького віку є фрагментом комп-
лексного дослідження. Отримані дані можуть 
бути спрямовані на оптимізацію навчального 
процесу із врахуванням функціональних резервів 
кардіореспіраторної системи і функціонального 
стану осіб цього вікового періоду.
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ОСОБЕННОСТИ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОРГАНИЗМА ЛИЦ ЮНОШЕСКОГО 
ВОЗРАСТА З РАЗНЫМ РЕЗЕРВОМ ТРУДОСПОСОБНОСТИ СЕРДЦА

©Е. С. Волошин1, Г. Б. Гуменюк1, М. В. Волошин2, Ю. С. Сморщок2, Н. Г. Зинковская3

1Тернопольский национальный педагогический университет имени Владимира Гнатюка
2Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

3Кременецкая областная гуманитарно-педагогическая академия имени Тараса Шевченко

РЕЗЮМЕ. Функциональное состояние организма в значительной степени определяется характером и эф-
фективностью механизмов его адаптации. Исследование функциональных возможностей сердечно-сосудистой 
системы позволяет получить широкий массив информации о реактивности организма в ответ на колебания усло-
вий среды.

Цель – исследовать особенности показателей деятельности сердечно-сосудистой системы, уровень адап-
тационного потенциала, уровень тренированности аппарата внешнего дыхания, толерантность к умственным 
нагрузкам для оценки функционального состояния организма лиц с различным уровнем работоспособности 
сердца.

Материал и методы. В ходе работы обследовано 60 практически здоровых лиц юношеского возраста. Изу-
чали показатели частоты сердечных сокращений, артериального давления, адаптационного потенциала по Ба-
евскому, резервные возможности дыхательной системы по Скибинскому и уровень тренированности аппарата 
внешнего дыхания по Розенталю, исследовали индекс Робинсона, а также показатели толерантности к умствен-
ной нагрузке.

Результаты. У обследованных с уровнем индекса Руфье выше среднего (1-я группа) 88,9  % лиц имеют 
удовле творительный уровень адаптационного потенциала, тогда как у лиц со средним уровнем индекса Руфье 
(2-я группа) удовлетворительный уровень адаптационных реакций имели только 60,0 % обследованных.

У лиц 1-ой группы резервные возможности дыхательной системы имеют лучшие показатели: хороший уро-
вень индекса Скибинского установлен у 22,3 % лиц, 66,7 % обследованных имели удовлетворительный уровень 
этого показателя. В то же время у лиц 2-ой группы хороший уровень индекса Скибинского имели 10 % обследо-
ванных, 80 % лиц – удовлетворительный, еще 10 % – низкий уровень. Среди обследованных первой группы до-
минируют лица с высоким уровнем толерантности к умственной нагрузке – 60 %. 

Выводы. В группе с высокими показателями функциональных резервов сердца на 20,8  % больше лиц с 
удовле творительным уровнем адаптационного потенциала, на 12,3 % больше обследованных с хорошим уров-
нем индекса Скибинского. Лица с высшим резервом работоспособности сердца демонстрируют лучшие показа-
тели толерантности к умственной нагрузке.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: функциональное состояние; индекс Руфье; адаптационный потенциал; индекс Скибин-
ского; проба Розенталя.
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FEATURES OF FUNCTIONAL CONDITION OF THE BODY OF YOUNG PERSONS  
WITH DIFFERENT RESERVE OF HEART DISABILITY

©O. S. Voloshyn1, Н. B. Humenyuk1, M. V. Voloshyn2, Yu. S. Smorshchok2, N. H. Zinkovska3

1Ternopil Volodymyr Hnatiuk National Pedagogical University  
1I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

1Kremenets Taras Shevchenko Regional Humanitarian-Pedagogical Academy 

SUMMARY. The functional state of the body is largely determined by nature and effectiveness of mechanisms of its 
adaptation. The study of functional capabilities of cardiovascular system allows to get a wide array of information about 
the reactivity of body in response to fluctuations in environment. 

The aim – to study activity of cardiovascular system, adaptive potential, training of breathing apparatus, tolerance 
to mental load.

Material and Methods. 60 practically healthy young persons were examined. The indicators of heart rate, blood 
pressure, Baevsky adaptive potential, Skibinsky index indicators, Rosenthal tests, Robinson index and mental load tole-
rance were studied.

Results. 88.9 % of young people had a satisfactory level of adaptive capacity in group with Ruffier index is above 
average. Only 60.0 % of the examined had a satisfactory level of adaptive capacity in group with average level of the 
Rufier index.

The respiratory system has better performance in group 1: the good level of Skibinsky index was set in 22.3 % of 
people, and 66.7 % had a satisfactory level of this index. At the same time, 10 % of the surveyed had a good level of 
Skibinsky index in group 2, 80 % of them had the satisfactory index, and another 10 % had a low level of Skibinsky index. 
The persons with high level of tolerance to mental load dominate in group 1 and formed 60 %.

Conclusions. There are more people with satisfactory level of adaptive potential in 20.8 %, 12.3 % more people 
with a good level of Skibinsky index in the group with high rates of functional reserves of the heart. Persons with large 
reserve of heart performance demonstrate the best indicators of tolerance to mental load.

KEY WORDS: functional status; Ruffier index; adaptive potential; Skibinsky index; Rosenthal test.
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НАНОЧАСТИНКИ ОКСИДУ ЦИНКУ ПОСИЛЮЮТЬ ВИКЛИКАНИЙ ГЕРБІЦИДОМ 
ГЛІФОСАТОМ ОКСИДАТИВНИЙ ТА НІТРООКСИДАТИВНИЙ СТРЕС

©Я. Ю. Гапоненко, Н. Я. Летняк, М. М. Корда
Тернопільський національний медичний університет  імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Розвиток нанотехнологій сприяє появі нових ультрависокодисперсних форм речовин – наномате-
ріалів, які широко використовують у наукових дослідженнях, промисловості та медицині. Характерна для нано-
частинок здатність посилювати транспорт хімічних речовин і лікарських засобів у клітини і через бар’єри організ-
му робить актуальним питання про можливість потенціювання токсичної дії хімічних контамінантів при їх сумісно-
му надходженні в організм.

Мета – вивчити вплив наночастинок оксиду цинку на здатність гербіциду гліфосату викликати оксидативний 
та нітрооксидативний стрес у сироватці крові й печінці експериментальних щурів.

Матеріал і методи. Досліди виконані на щурах-самцях, яким внутрішньошлунково протягом 14 днів вводили 
у вигляді суспензії 0,5 мл наночастинок ZnO у дозі 100 мг/кг та гліфосат (у формі гербіциду раундапу) в дозі 250 мг/кг 
маси тіла. Токсиканти вводили сумісно та окремо. У сироватці й печінці визначали сумарну активність NO-синтази, 
каталази, супероксиддисмутази, вміст NOх, ТБК-активних продуктів, окисномодифікованих білків, відновленого 
глутатіону, церулоплазміну і загальну антиоксидну активність сироватки. 

Результати. Встановлено, що під впливом наночастинок оксиду цинку більшість показників зазнавали нега-
тивних змін. Введення щурам гербіциду гліфосату призводило до більш вираженого зсуву всіх досліджуваних 
показників. Проте максимальні зміни показників зареєстровано у групі тварин, яким сумісно вводили наночастин-
ки оксиду цинку та гліфосат. У цьому випадку показники вмісту ТБК-активних продуктів, NOx, окисно-модифікова-
них білків й активності NO-синтази і супероксиддисмутази в сироватці крові та гомогенаті печінки щурів достовір-
но погіршувалися, порівняно з аналогічними показниками у групі тварин, яким вводили тільки гербіцид.

Висновок. Наночастинки оксиду цинку посилюють здатність гербіциду гліфосату викликати оксидативний і 
нітрооксидативний стрес у сироватці крові й печінці експериментальних щурів.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: наночастинки оксиду цинку; гліфосат; оксидативний та нітрооксидативний стрес.

Вступ. Зважаючи на широке використання 
багатьма країнами світу у різних сферах вироб-
ниц тва, побуті й медицині, наноматеріали набува-
ють характеру нового глобального антропоген-
ного чинника, який може характеризуватись по-
тенційною небезпекою як для здоров’я людини, 
так і для стану екологічних систем [10]. Характерні 
для наночастинок малі розміри та велика сумар-
на площа поверхні, в поєднанні з іншими фізико-
хімічними властивостями, можуть зумовлювати 
досить непрогнозовані токсикологічні властивос-
ті. Токсичні ефекти наноматеріалів залежать від 
багатьох вихідних станів наночастинок та можуть 
реалізуватися як на тканинному рівні, після про-
никнення наночастинок у внутрішнє середовище 
організму та захоплення клітинами, так і опосе-
редковано, за рахунок їх впливу на видовий 
склад, чисельність і активність компонентів киш-
кового мікробіоценозу [4, 5, 7].

Одним із пріоритетних видів наноматеріалів 
є нанопорошок оксиду цинку (нано-ZnO), який 
широко використовують у всезростаючих масшта-
бах, зокрема у медицині та фармакології, харчо-
вій промисловості та сільському господарстві, ви-
робництві комерційних продуктів та косметології 
[14, 17]. Необхідно зазначити, що дані щодо ток-
сичності нано-ZnO є вельми суперечливими. Дея-

кі дослідження свідчать про мінімальну токсич-
ність наночастинок оксиду цинку або про повну її 
відсутність [11, 20]. Токсикологічні дослідження 
інтратрахеального введення наночастинок окси-
ду цинку, проведені на мишах B. Wang, дали неод-
нозначні результати: від відсутності токсичності 
до запалення з формуванням гранульом у легенях 
і смерті експериментальних тварин. На сьогодні 
питання про механізми токсичності наночастинок 
оксиду цинку залишається відкритим [20].

Наночастинки характеризуються тим, що ма-
ють властивість проходити крізь біологічні бар’є-
ри в межах організму, які не проникні для біль-
ших частинок. При цьому адсорбовані на їх по-
верхні токсини можуть проникати у внутрішнє 
середовище клітини або впливати на мембранні 
циторецептори, ініціюючи імунну реакцію, що зу-
мовлює актуальність вивчення токсикологічних 
властивостей наночастинок при їх надходженні в 
організм разом із традиційними контамінантами 
довкілля [7, 8].

До небезпечних речовин антропогенного по-
ходження, що надходять у навколишнє середови-
ще, належать хімічні засоби боротьби з небажа-
ною рослинністю – гербіциди. Обсяг цих біологіч-
но активних і часто високотоксичних для людини 
і тварин речовин, що використовуються щорічно 
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в світовій практиці, нині досягає понад 2 млн т. 
Один з найпоширеніших у світі гербіцидів – гліфо-
сат. Препарати на його основі застосовують у 
більш як 130 країнах [15]. Проте, попри надзви-
чайно широке застосування, щодо безпечності 
гліфосату для здоров’я людини залишається ряд 
питань.

Тому, враховуючи інтенсивний розвиток нано-
технологій і, зокрема, широке використання нано-
частинок ZnO у різних галузях промисловості, не-
обхідно дослідити як їх безпосередній токсичний 
вплив на біологічні системи, так і механізм їх дії 
при сумісному застосуванні з найбільш поширени-
ми хімічними речовинами.

Мета – вивчити вплив наночастинок оксиду 
цинку  на здатність хімічного токсиканта гліфоса-
ту викликати оксидативний та нітрооксидатив-
ний стрес у сироватці крові й печінці експеримен-
тальних щурів.

Матеріал і методи дослідження. В експери-
ментах використовували безпородних щурів-сам-
ців масою 160 г, яких утримували на стандартному 
раціоні віварію. Інтоксикацію в щурів моделювали 
шляхом щоденного внутрішньошлункового вве-
дення впродовж 14-ти діб 0,5 мл наночастинок 
оксиду цинку у вигляді суспензії в дозі 100 мг/кг 
маси тіла [13] і гліфосату (у формі гербіциду раун-
дапу) в дозі 250 мг/кг маси тіла. Токсиканти вводи-
ли сумісно та окремо. Як контроль використовува-
ли інтактних тварин. 

Диспергування наночастинок у воді чи розчи-
ні гліфосату проводили за допомогою ультразву-
кового диспергатора УЗДН-М750Т (20–25 кГц, 
750 Вт) протягом 5 хв.

Усіх піддослідних тварин було поділено на 
такі групи: 1-ша – інтактні (контрольні) тварини; 
2-га – щури, яким вводили наночастинки оксиду 
цинку; 3-тя – тварини, уражені гліфосатом; 4-та – 
щури, яким сумісно вводили наночастинки окси-
ду цинку та гліфосат. 

Тварин виводили з експерименту на 15-ту 
добу під тіопентал-натрієвим наркозом (40 мг/кг 
маси тварини). Дослідженню підлягали сироватка 
крові й гомогенат печінки. У сироватці крові визна-
чали загальний вміст нітратів і нітритів (NOx) [16], 
рівень ТБК-активних продуктів (ТБК-АП) [1], окис-
номодифікованих білків (ОМБ) [6], активність ката-
лази (КТ) [3], вміст відновленого глутатіону (Г-SH) 
[12], церулоплазміну (ЦП) [2] і загальну антиоксид-
ну активність (ЗАА) [18]. У печінці визначали сумар-
ну активність NO-синтази [19], активність суперок-
сиддисмутази (СОД) [9] і рівень ТБК-АП [1].

Статистичну обробку цифрових даних здій-
снювали за допомогою програмного забезпечен-
ня STATISTICA 6.0 з використанням параметрич-
них методів оцінки одержаних даних. Для всіх 

показників розраховували значення середньої 
арифметичної вибірки (M), її дисперсії і помилки 
середньої (m). Достовірність різниці значень між 
незалежними кількісними величинами встанов-
лювали за допомогою критерію Стюдента. Зміни 
вважали статистично достовірними при р<0,05.

Результати й обговорення. Показники інтен-
сивності оксидативного і нітрооксидативного стре-
су в сироватці крові й печінці щурів за умов впливу 
наночастинок оксиду цинку і гліфосату наведено в 
таблиці 1. Як можна побачити з цих даних, двотиж-
неве введення щурам розчину наночастинок окси-
ду цинку викликало достовірні зміни показників 
інтенсивності процесів вільнорадикального окис-
нення, функціонального стану системи синтезу 
оксиду азоту і системи антиоксидного захисту, по-
рівняно з аналогічними показниками у групі ін-
тактних тварин. Зокрема, вміст ТБК-АП у сироватці 
крові збільшився у 1,2 раза, а у печінці – у 1,5 раза 
(р<0,05). Введення тваринам нано-ZnO призвело 
до достовірного збільшення рівня альдегідо- і ке-
тонопохідних як нейтрального так і основного ха-
рактеру  відповідно у 1,4 та 1,7 раза (р<0,05), порів-
няно з показниками контрольної групи тварин. 
Внутрішньошлункове введення гліфосату призво-
дило до ще вираженіших змін інтенсивності про-
цесів вільнорадикального окиснення і системи ан-
тиоксидного захисту. Так, вміст ТБК-АП перевищу-
вав показник контролю на 48 % у сироватці крові і 
на 90 % у печінці дослідних тварин (р<0,05). Вве-
дення гліфосату також викликало окисну модифі-
кацію як нейтральних, так і лужних амінокислот 
сироватки крові. На 14-ту добу експерименту вміст 
2,4-динітрофенілгідразонів, що визначалися при 
370 нм (відображає концентрацію альдегідо- і ке-
тонопохідних нейтрального характеру), збільшив-
ся у 1,7 раза (р<0,05), порівняно з інтактними щура-
ми, а тих, що визначалися при 430 нм (альдегідо- 
та кетонопохідні основного характеру), – у 2,0 рази 
(р<0,05).

Як відомо, активність процесів ліпоперокси-
дації та окисної модифікації білків залежить не 
тільки від інтенсивності утворення вільних ради-
калів у тканинах, а й від функціонального стану 
системи антиоксидного захисту. З метою дослі-
дження впливу наночастинок оксиду цинку і глі-
фосату на стан антиоксидної системи ми визнача-
ли активнiсть каталази і супероксиддисмутази, 
вмiст церулоплазмiну та вiдновленого глутатiону й 
загальну антиоксидну активність сироватки кровi. 
Встановлено достовірне зменшення вмісту ЦП в 
сироватці (в 1,2 раза, p<0,05), активності КТ у си-
роватці (в 1,2 раза, p<0,05) і гомогенаті печінки (в 
1,5 раза, p<0,05), а також СОД у печінці (в 1,3 раза, 
p<0,05) щурів, яким вводили наночастинки, порів-
няно з контролем. Введення тваринам гліфосату 
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супроводжувалося глибокими порушеннями 
функ ціонування антиоксидної системи. Відомо, 
що з комплексу ферментів системи антиоксидно-
го захисту СОД першою вступає в процес знешко-
дження супероксидного аніон-радикала, який 
утворюється в результаті надходження до орга-
нізму токсичних чинників. На 14-ту добу експери-
менту після введення гліфосату активнiсть СОД у 
печінці знизилась в 1,6 раза (p<0,05). Збільшення 
в клітині концентрації вільних радикалів зумов-
лює зменшення активності СОД, можливо, вна-
слідок необоротного відновлення міді в активно-
му центрі або в результаті окиснення в ньому 
функціональних груп, зокрема тіолових. Також, 
цілком імовірно, токсиканти викликають конфор-
маційні зміни молекули ферменту, що призво-
дить до втрати ним своїх функціональних власти-
востей. Одним із основних антиоксидантів плаз-
ми крові є церулоплазмін. Особливістю цього 
білка є висока стабільність до токсичної дії актив-
них форм кисню, що дозволяє йому зберігати біо-
логічну активність за умов їх інтенсивної генера-
ції. Ми встановили достовірне (в 1,4 раза, p<0,05) 
зменшення ЦП через 14 діб після введення гліфо-
сату. Під впливом гербіциду спостерігали досто-
вірне зниження активності КТ у сироватці крові (в 
1,5 раза) і гомогенаті печінки (у 1,7 раза) та вмісту 
в сироватці ще одного важливого антиоксиданта – 
Г-SH (у 1,4 раза, p<0,05) порівняно з аналогічними 
показниками у групі контролю. ЗАА сироватки 
крові в щурів, яким вводили гліфосат, достовірно 
(на 35,2 %, p<0,05) зменшувалася порівняно з 
контролем.

Таблиця 1. Вплив наночастинок оксиду цинку та гліфосату на показники інтенсивності оксидативного і 
нітрооксидативного стресу в сироватці крові й печінці щурів (М±m, n=8)

Показник
Групи тварин

інтактні нано-ZnO гліфосат нано-ZnO+гліфосат
Сироватка крові

ТБК-АП, мкмоль/л 7,53±0,45 9,26*±0,53 10,69*±0,65 16,56*#±0,80

ОМБ370, мкмоль/мг білка 0,8±0,03 1,16*±0,05 1,36*±0,07 1,52*±0,08

ОМБ430, мкмоль/мг білка 0,53±0,02 0,88*±0,04 1,06*±0,05 1,24*#±0,05

ЦП, мг/л 227,3±7,12 197,16*±6,80 170,67*±6,23 141,87*#±6,05

КТ, мкат/л 0,61±0,03 0,48*±0,04 0,40*±0,05 0,34*±0,04

ГSH, ммоль/л 2,84±0,19 2,40±0,17 2,02*±0,18 1,57*±0,15

ЗАА, % 59,68±3,15 51,89±2,75 44,20*±2,60 33,15*#±2,65

NOx, ммоль/л 3,24±0,21 4,53*±0,35 5,83*±0,38 7,12*#±0,35

Гомогенат печінки

ТБК-АП, мкмоль/кг 28,36±2,04 42,54*±2,85 53,88*±3,02 59,55*±2,92

СОД, ум. од/г 32,05±1,72 24,6*±1,58 20,03*±1,28 15,26*#±1,12

КТ, мкат/мг 35,15±2,01 25,10*±1,86 20,67*±1,72 18,02*±1,61

NO синтаза, нмоль/мг білка 2,53±0,21 3,28*±0,23 4,30*±0,38 5,81*#±0,40

Примітка. * – зміни достовірні порівняно з контролем (p<0,05); # – зміни достовірні порівняно з групою тварин, яким вводили 
гліфосат (p<0,05).

До максимально виражених змін досліджува-
них показників призвело введення наночастинок 
оксиду цинку сумісно з гліфосатом. У цьому ви-
падку вміст ТБК-АП збільшувався у сироватці кро-
ві у 2,2 раза і у печінці у 2,1 раза, порівняно з 
контрольною групою тварин, і достовірно пере-
вищував показники щурів, яким вводили тільки 
гліфосат. У сироватці крові щурів, яким вводили 
наночастинки оксиду цинку разом з гліфосатом, 
вміст ОМБ370 та ОМБ430 був достовірно вищим (у 
1,9 раза і 2,4 раза відповідно, p<0,05), порівняно з  
інтактною групою тварин. При цьому вміст ОМБ430 
достовірно перевищував аналогічний показник у 
тварин, яким вводили тільки гербіцид.

Введення наночастинок оксиду цинку суміс-
но з гліфосатом призводило до достовірного зни-
ження активності СОД у печінці (у 2,1 раза), КТ у 
сироватці крові (у 1,7 раза) і гомогенаті печінки (у 
1,9 раза), вмісту ЦП (у 1,6 раза) і  Г-SH (у 1,8 раза)  у 
сироватці крові та ЗАА сироватки (у 1,8 раза), по-
рівняно з аналогічними показниками у контроль-
ній групі тварин. 

Токсичне ураження печінки призводить до 
формування медіаторів запалення, основними з 
яких є прозапальні цитокіни, що можуть моделю-
вати систему синтезу оксиду азоту в тканинах, зо-
крема спричиняти гіперактивацію індуцибельної 
форми синтази оксиду азоту. Тому цікаво було до-
слідити вплив комбінованого застосування нано-
частинок оксиду цинку й гліфосату на загальну 
активність NO-синтази у печінці та вміст метаболі-
тів оксиду азоту в крові. Як свідчать отримані ре-
зультати, при введенні наночастинок загальна 
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активність NO-синтази в печінці достовірно (у 
1,3  раза) підвищувалася, порівняно з групою ін-
тактних тварин. Ще більшою мірою активність 
ферменту зростала в щурів, яким вводили гліфо-
сат – у 1,7 раза (p<0,05) порівняно з контролем. У 
тварин, яким  вводили сумісно наночастинки та 
гліфосат, цей показник був максимальним і у 
2,3  раза (р<0,05) перевищував показник контро-
лю. Очевидно, активацією NO-синтази можна по-
яснити отримані нами результати, що свідчать 
про достовірне збільшення рівня метаболітів 
оксиду азоту – нітратів і нітритів – у сироватці кро-
ві щурів, яким вводили наночастинки чи гліфосат 
окремо та сумісно. Слід також зазначити, що у 
тварин, яким вводили наночастинки оксиду цин-
ку разом з гліфосатом, показники вмісту як NOx, 
так і активності NO-синтази, були достовірно ви-
щими, ніж у щурів, які отримували тільки гербі-
цид гліфосат. Ці дані вказують на те, що при дії 
гліфосату сумісно з наночастинками індуцибель-
на форма синтази оксиду азоту індукується біль-

шою мірою, ніж при його дії без наночастинок. 
Можна припустити, що порушення обміну NO, по-
ряд з оксидативним стресом, є однією з ключових 
ланок у патогенезі ураження печінки при дії нано-
частинок оксиду цинку сумісно з гліфосатом.

Висновки. Отримані дані свідчать про те, що 
наночастинки оксиду цинку посилюють здатність 
гербіциду гліфосату викликати оксидативний та 
нітрооксидативний стрес у сироватці крові й печін-
ці експериментальних щурів. Такий синергізм ток-
сичних ефектів досліджуваних чинників, найімо-
вірніше, зумовлений здатністю наночастинок 
оксиду цинку абсорбувати на своїй поверхні ток-
сичні сполуки та сприяти їх транспорту до тканин і 
клітин, зокрема в гепатоцити. Також, оскільки на-
ночастинки оксиду цинку безпосередньо стимулю-
ють окислювальні процеси в клітинах, то можлива 
сумація прооксидних ефектів досліджуваних чин-
ників. Крім того, можливо, що наночастинки змі-
нюють метаболічні шляхи в клітинах, призводячи 
до токсифікації ксенобіотиків хімічної природи.
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НАНОЧАСТИЦЫ ОКСИДА ЦИНКА УСИЛИВАЮТ ВЫЗВАННЫЙ ГЕРБИЦИДОМ 
ГЛИФОСАТОМ ОКСИДАТИВНЫЙ И НИТРООКСИДАТИВНЫЙ СТРЕСС

©Я. Ю. Гапоненко, Н. Я. Летняк, М. М. Корда
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Развитие нанотехнологий способствует появлению новых ультравысокодисперсных форм ве-
ществ – наноматериалов, которые широко используют в научных исследованиях, промышленности и медицине. 
Характерная для наночастиц способность усиливать транспорт химических веществ и лекарственных средств в 
клетки и через барьеры организма делает актуальным вопрос о возможности потенцирования токсического дей-
ствия химических контаминантов при их совместном поступлении в организм.

Цель – изучить влияние наночастиц оксида цинка на способность гербицида глифосата вызывать оксидатив-
ный и нитрооксидативный стресс в сыворотке крови и печени экспериментальных крыс.

Материал и методы. Опыты выполнены на беспородных крысах-самцах, которым внутрижелудочно в тече-
ние 14 дней вводили в виде суспензии 0,5 мл наночастиц ZnO в дозе 100 мг/кг и глифосат (в форме гербицида 
раундапа) в дозе 250 мг/кг массы тела. Токсиканты вводили совместно и по отдельности. В сыворотке и печени 
определяли суммарную активность NO-синтазы, каталазы, супероксиддисмутазы, содержание NOx, ТБК-активных 
продуктов, окислительно-модифицированных белков, восстановленного глутатиона, церулоплазмина и общую 
антиоксидную активность сыворотки. 

Результаты. Установлено, что под влиянием наночастиц оксида цинка большинство исследуемых показате-
лей испытывали достоверные изменения. Введение крысам гербицида глифосата приводило к выраженным из-
менениям всех показателей. Однако максимальные изменения показателей зарегистрированы в группе живот-
ных, которым совместно вводили наночастицы оксида цинка и глифосат. В этом случае показатели содержания 
ТБК-активных продуктов, NOx, окислительно-модифицированных белков и активности супероксиддисмутазы в 
сыворотке крови и гомогенате печени крыс достоверно изменялись, по сравнению с аналогичными показателя-
ми в группе животных, которым вводили только гербицид.

Выводы. Наночастицы оксида цинка усиливают способность глифосата вызывать оксидативный и нитроок-
сидативный стресс в сыворотке крови и печени экспериментальных крыс.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наночастицы оксида цинка; глифосат; оксидативный и нитрооксидативный стресс.

ZINC OXIDE NANOPARTICLES ENHANCE OXIDATIVE AND NITRO-OXIDATIVE STRESS 
CAUSED BY HERBICIDE GLYPHOSATE 

©Ya. Yu. Haponenko,  N. Ya. Letniak, M. M. Korda
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

SUMMARY. The development of nanotechnologies contributes to the emergence new ultra high dispersed sub-
stance forms called nanomaterials which are widely used in scientific research, industry and medicine. The capability of 
nanoparticles to increase the transport of chemicals and drugs into cells and through the body barriers provides the 
possibility of the potentiating of chemical contaminants toxicity in case of their simultaneous intake into the organism.

The aim – to explore the effect of zinc oxide nanoparticles on the ability of herbicide glyphosate to cause oxidative 
and nitro-oxidative stress in blood serum and liver of experimental rats.

Material and Methods. Suspension of ZnO nanoparticles (0.5 ml) at a dose of 100 mg/kg and glyphosate (in the 
form of herbicide roundup) at a dose of 250 mg/kg of body weight were administered intragastrically to male rats for 14 
days. The toxicants were administered simultaneously and separately. The total activity of NO-synthase, catalase, super-
oxide dismutase, content of NOx, thiobarbituric acid reactive substances, oxidative modified proteins, reduced glutathi-
one, ceruloplasmin and total serum antioxidant activity were measured in serum and liver. 

Results and Discussion. It was shown that zinc oxide nanoparticles affect negatively on the majority of studied 
parameters. The administration of glyphosate resulted in more profound changes of all indices. However, the maximal 
changes of the parameters were evidenced in the group of animals that were co-administered with zinc oxide nanopar-
ticles and glyphosate. In that case, the content of thiobarbituric acid reactive substances, oxidative modified proteins, 
NOx and activity of NO-synthase and superoxide dismutase in rats were significantly worser compared with the similar 
indices in animals that were administered with the chemical toxicant only.

Conclusions. Zinc oxide nanoparticles enhance the capability of the herbicide glyphosate to cause oxidative and 
nitro-oxidative stress in blood serum and liver of the experimental rats.

KEY WORDS: nano-ZnO; glyphosate; oxidative and nitro-oxidative stress.

Отримано 12.05.2020
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ПРОФІЛАКТИКА РЕПЕРФУЗІЙНО-РЕОКСИГЕНАЦІЙНОГО СИНДРОМУ У ПАЦІЄНТІВ 
ІЗ ХРОНІЧНОЮ КРИТИЧНОЮ ІШЕМІЄЮ НИЖНІХ КІНЦІВОК ШЛЯХОМ КОРЕКЦІЇ 

КИСЛОТНО-ОСНОВНОГО СТАНУ КРОВІ
©Н. І. Герасимюк, І. І. Лойко

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Хірургічне лікування хронічної артеріальної недостатності полягає в проведенні реконструктивних 
втручань на магістральному артеріальному руслі нижніх кінцівок. Порушенням кислотно-лужного балансу при 
реоксигенації ішемізованої кінцівки не надається достатньої уваги при лікуванні реперфузійно-реоксигенаційно-
го синдрому.

Мета – покращити ефективність запобігання реперфузійно-реоксигенаційному синдрому в пацієнтів із хро-
нічною критичною ішемією нижніх кінцівок шляхом медикаментозної корекції кислотно-лужного балансу крові. 

Матеріал і методи. Дослідження проводили загалом у 79 пацієнтів із атеросклеротичним ураженням аорто-
клубово-стегнового сегмента. Оцінку кислотно-лужного балансу крові проводили на мікрогазоаналізаторі 
АВL-330 "Radiometer" та "Stat ProfАile ultrac". 30 пацієнтів із високим ризиком розвитку РРС були прооперовані 
після проведення підготовки, доповненої препаратом для корекції кислотно-лужного балансу крові (Трометамол). 

Результати. Рівень рН венозної крові ішемізованої нижньої кінцівки у пацієнтів із ІІБ стадією ХАН знаходить-
ся в межах, що відповідає компенсованому, із ІІІА стадією – cубкомпенсованому, із ІІІБ – ІV стадією – декомпенсо-
ваному метаболічному ацидозу. У них встановлено помітне, порівняно з контрольною групою, зниження Н СО3 і 
SBC. При цьому вміст SBC нижчий у 1,4 (р<0,05) раза, а Н СО3 – у 1,3 (р<0,05) раза, порівняно зі здоровими особами. 
Найсуттєвіші зміни КЛБ спостерігаються у пацієнтів із ІІІБ – ІV стадією ХАН. Використання Трометамолу дає мож-
ливість вже напередодні оперативного втручання підвищити рН до рівня 7,21 од., парціальний тиск Р СО2 та вміст 
в крові Т СО2, збільшити у 1,6 раза (р<0,05) вміст у венозній крові SBC та у 1,4 раза (р<0,05) вміст H CO3. 

Висновки. Корекція кислотно-лужного балансу є необхідною умовою запобігання реперфузійному пошко-
дженню при реваскуляризації артеріального русла нижніх кінцівок у пацієнтів із ХАН.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: артеріальна недостатність; реперфузійний синдром. 

Вступ. Ураження магістральних артерій ниж-
ніх кінцівок оклюзивного походження складають 
близько 1/5 всіх патологічних змін системи кро-
вообігу [1]. Лікування хронічної артеріальної не-
достатності полягає в проведенні реконструктив-
них втручань на магістральному артеріальному 
руслі нижніх кінцівок [2]. Технічно бездоганні опе-
ративні втручання не гарантують збереження 
ішемізованої нижньої кінцівки і відновлення пе-
риферійного кровотоку [3]. Відновлення крово-
току в цій ділянці супроводжується розвитком 
комплексу пов’язаних реакцій в ішемізованій 
нижній кінцівці [4, 5]. Ці патологічні зміни призво-
дять до постішемічного збіднення перфузії тканин 
м’язів гомілки із їх реперфузійним пошкоджен-
ням [5]. Пусковим фактором розвитку реперфу-
зійно-реоксигенаційного синдрому є поступлен-
ня в ішемізовані тканини кисню [6]. Невідповід-
ність між кількістю кисню в артеріальній крові і 
можливістю тканин до його утилізації є основним 
чинником цього процесу [7]. Це є наслідком таких 
факторів: порушення в системі кисневотранспорт-
ної функції крові, балансу електролітів крові, про-
оксидантно-антиоксидантної рівноваги та кислот-
но-лужного балансу [3, 9]. Порушенню кислотно-
лужного балансу у цьому патофізіологічному 
ланцюгу, за даними літератури, не надається до-

статньої уваги при лікуванні реперфузійно-реок-
сигенаційного синдрому [10].

Мета – покращити ефективність запобігання 
реперфузійно-реоксигенаційному синдрому в па-
цієнтів із хронічною критичною ішемією нижніх 
кінцівок шляхом корекції кислотно-лужного ба-
лансу крові. 

Матеріал і методи дослідження. Всі пацієнти 
були прооперовані. У 52 спостереженнях проведе-
но аорто-біфеморальне алошунтування, у 17 з них 
одночасно проведено стегно-дистальне аутове-
нозне шунтування, у 27 пацієнтів проведено одно-
бічне аорто-клубово-стегнове алошунтування, у 6 
з них одночасно здійснено стегно-дистальне ауто-
венозне шунтування. 30 пацієнтів із високим ризи-
ком розвитку РРС були прооперовані після прове-
дення підготовки, доповненої середником для ко-
рекції кислотно-лужного балансу крові (КЛБ) (Тро-
метамол). Кількість препарату для застосування 
була однаковою (в мл 0,3  моль/л розчину) = 
М (маса тіла в кг) × ВЕ (дефіцит основи в ммоль/л). 
Для попередження та лікування РРС Трометамол 
застосовували за дві доби до хірургічного втручан-
ня і в перші 2–3 доби раннього післяопераційного 
періоду. Дослідження проводили загалом у 79 па-
цієнтів із атеросклеротичним ураженням аорто-
клубово-стегнового сегмента. У контрольній групі 
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було 22 особи без ознак атеросклеротичного ура-
ження кінцівок. Оцінку кислотно-лужного балансу 
крові (КЛБ) проводили на мікрогазоаналізаторі 
АВL-330 «Radiometer» (Данія) та «Stat ProfАile ultrac» 
(США). Для дослідження забір крові проводили до 
хірургічного втручання, на 1, 3 і 5 добу раннього піс-
ляопераційного періоду. Обробку результатів до-
слідження проведено за критеріями варіаційної ста-
тистики з використанням програм EXEL і STATISTIC.

Результати й обговорення. При аналізі показ-
ників КЛБ крові із підшкірної вени ішемізованих 
нижніх кінцівок у пацієнтів із атеросклеротичним 
ураженням аорто-клубово-стегнового сегмента 
вста новлено його зміну в сторону метаболічного 
ацидозу. До показників, які визначають характер 
зсуву КЛБ у хворих, належить зниження рН веноз-
ної крові. У пацієнтів із ІІБ стадією ХАН величина 
рН венозної крові ішемізованої нижньої кінцівки 
знаходиться в межах, що відповідають компенсо-
ваному метаболічному ацидозу. Зсув рН венозної 
крові у пацієнтів цієї групи відбувається завдяки 
зниженню буферних систем організму як результат 
ішемії в нижніх кінцівках та підвищеному вмісту 
продуктів анаеробного обміну речовин. У хворих 
із ІІБ стадією ХАН встановлено помітне, порівняно 
із контрольною групою, зниження Н СО3 і SBC. У па-
цієнтів із ІІІА стадією ХАН рівень рН венозної крові 
ішемізованої нижньої кінцівки визначається в ме-
жах cубкомпенсованого метаболічногоу ацидозу. 
При вказаних обставинах вміст SBC нижчий у 1,4 
(р<0,05) раза, а Н СО3 – у 1,3 (р<0,05) раза, порівняно 
зі здоровими обстеженими. Падіння концентра ції 
бікарбонатів призводить до дефіциту буферних ос-

нов і свідчить про нагромадження нелетких органіч-
них кислот в організмі хворих із атеросклеротич ним 
ураженням артеріального русла нижніх кінцівок.

Найпомітніші зміни КЛБ були у пацієнтів із ІІІБ–
ІV стадією ХАН. Рівень рН венозної крові ішемі-
зованої нижньої кінцівки у хворих із даною стадією 
ХАН знаходиться в межах декомпенсованого 
метаболічного ацидозу. Вміст SBC нижчий у 1,7 
(р<0,001) раза, а Н СО3 – у 1,6 (р<0,05) раза, порівня-
но з контрольною групою. При цьому відбувається 
виражене зміщення буферних основ і знижен ня 
вмісту бікарбонатів. Дефіцит буферних основ у ве-
нозній крові ішемізованої нижньої кінцівки в 9 ра-
зів перевищує їх рівень в осіб контрольної групи. 

У 13 пацієнтів із ІІІБ–ІV стадією ХАН і ризиком 
розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдро-
му (РРС) реконструкція аорто-клубово-стегнового 
сегмента здійснювалась після проведення систем-
ної підготовки з метою профілактики та лікування 
РРС без корекції КЛБ [9]. Показники КЛБ у першу 
добу раннього післяопераційного періоду вказу-
вали на поглиблення декомпенсованого ацидозу 
(табл. 1). Поряд із несуттєвим зниженням рівня рН 
венозної крові проблемної нижньої кінцівки спо-
стерігалося достовірне (р<0,05) зниження як РСО2, 
так і ТСО2. Вміст SBC був на 19,2 % нижчий, а вміст 
Н СО3 незначно вищий (5,6 %), порівняно із показ-
никами, отриманими напередодні оперативного 
втручання. Відбувався більш виражений зсув бу-
ферних основ, падіння вмісту бікарбонатів. Дефі-
цит буферних основ у венозній крові проблемних 
нижніх кінцівок майже у 10 разів перевищував їх 
рівень в осіб контрольної групи. 

Таблиця 1. Зміна показників кислотно-лужного балансу крові при реваскуляризації артеріального русла  
нижньої кінцівки у пацієнтів із ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому

Строки 
операційного 

процесу

Показники

PH, од.
P СО2,

мм рт. ст.
Т СО2,

мМоль/л
SВЕ,

мМоль/л
SВC,

мМоль/л
H СО3,

мМоль/л
До операції 7,04±0,05 38,17±0,91 17,41±0,83 -16,17±2,15 11,53±2,28 14,56±2,34
1 доба після 
операції

7,02±0,11 34,16±1,53 
<0,05

14,72±0,98
<0,05

-17,82±3,04 9,27±2,08 15,41±2,44

3 доба після 
операції

7,22±0,08 36,28±1,95 17,81±0,94 -15,24±2,75 11,51±2,32 19,32±2,51
<0,05

5 доба після 
операції

7,24±0,07
<0,05

39,42±2,09 22,83±1,36 -8,17±1,53 17,63±2,47
<0,05

22,59±2,53
<0,05

Зазначене вище свідчить про необхідність 
передопераційної корекції КЛБ. 36 пацієнтам із 
ІІІБ–ІV стадією ХАН і ризиком розвитку РРС ре-
конструкцію аорто-клубово-стегнового сегмента 
здійснювали після проведення системної підго-
товки з метою профілактики та лікування РРС [9] 
та корекції КЛБ препаратом Трометамол (табл. 2). 
Дослідження КЛБ, проведені до оперативного 
втручання, встановили значні зміни в його стані. 

Разом з підвищенням рН до рівня 7,21 од. зроста-
ли показники Р СО2 та вміст в крові Т СО2, збіль-
шувався у 1,6 раза (р<0,05) вміст у венозній крові 
SBC, у 1,4 раза (р<0,05) вміст у венозній крові 
H  CO3. Реваскуляризація артеріального русла у 
пацієнтів із ІІІБ–ІV стадією ХАН несуттєво сприяла 
зниженню рівня КЛБ. А вже на 5 добу пооперацій-
ного періоду рівень КЛБ досяг величин здорових 
осіб. 
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ХАН нижніх кінцівок знаходиться у тісній взає-
модії із реакцією середовища організму, зокрема 
із кислотно-лужним балансом крові [3]. КЛБ впли-
ває на всі функції організму, насамперед на кислот-
нотранспортну функцію крові [8]. КЛБ венозної 
крові ішемізованої нижньої кінцівки у пацієнтів із 
ураженням аорто-клубово-стегнового сегмента 
при наростанні ступеня ХАН зміщується в сторону 
метаболічного ацидозу. Рівень рН венозної крові 
ішемізованої нижньої кінцівки у пацієнтів із ІІБ ста-
дією ХАН знаходиться в межах, що відповідають 
компенсованому метаболічному ацидозу. У них 
встановлено помітне, порівняно із групою здоро-
вих осіб, зниження Н СО3 і SBC. Рівень же рН веноз-
ної крові ішемізованої нижньої кінцівки у пацієнтів 
із ІІІА стадією ХАН знаходиться в межах, що відпо-
відають вже cубкомпенсованому метаболічному 
ацидозу. При цьому вміст SBC нижчий у 1,4 (р<0,05) 
раза, а Н СО3 – у 1,3 (р<0,05) раза, порівняно зі здо-
ровими особами. Найвираженіші зміни КЛБ спо-
стерігаються у пацієнтів із ІІІБ–ІV стадією ХАН. При 
цьому відбувається виражений зсув буферних 
основ і зниження вмісту бікарбонатів, а рівень рН 
венозної крові ішемізованої нижньої кінцівки у 
хворих із цією стадією ХАН знаходиться в межах 
декомпенсованого метаболічного ацидозу. 

У пацієнтів із ІІІБ–ІV стадією ХАН реваскуля-
ризація артеріального русла нижніх кінцівок у 
ранньому післяопераційному періоді поглиблює 
прояв декомпенсованого ацидозу [3]. Причиною 
поглиблення декомпенсації метаболічного аци-

дозу слід вважати розлади кислотнотранспортної 
функції крові, як результат поступлення в ішемі-
зовані тканини збагаченої киснем крові [2]. Це 
сприяє утворенню недоокиснених продуктів об-
міну, що спонукають до ще більшого зсуву КЛБ у 
кислий бік [3]. 

Необхідно проводити реваскуляризацію арте-
ріального русла нижніх кінцівок у пацієнтів із ІІІБ–
ІV стадією ХАН при ризику розвитку РРС на фоні 
системної підготовки з метою профілактики та лі-
кування РРС одночасно із корекцєю КЛБ [8, 10]. 
Саме такий підхід до вирішення питання дає мож-
ливість вже напередодні оперативного втручання 
підвищити рН до рівня 7,21 од., парціальний тиск 
Р  СО2 та вміст в крові Т СО2 збільшити у 1,6 раза 
(р<0,05) вміст у венозній крові SBC та у 1,4 раза 
(р<0,05) вміст H CO3. Оперативне втручання сприяє 
несуттєвому зниженню рівня рівня КЛБ, а на 5 добу 
післяопераційного періоду рівень КЛБ досягає ве-
личин осіб контрольної групи.

Висновки. У пацієнтів із атеросклеротичним 
ураженням нижніх кінцівок кислотно-лужний ба-
ланс венозної крові змінюється у напрямку мета-
болічного ацидозу і не нормалізується у ранньому 
післяопераційному періоді після реконструктив-
них операцій.

Корекція кислотно-лужного балансу є необ-
хідною умовою попередження реперфузійного 
пошкодження при реваскуляризації артеріально-
го русла нижніх кінцівок у пацієнтів із хронічною 
артеріальною недостатністю.

Таблиця 2. Зміна показників кислотно-лужного балансу крові при реваскуляризації артеріального русла  
нижньої кінцівки у пацієнтів із ризиком розвитку реперфузійно-реоксигенаційного синдрому  

при застосуванні корегуючої терапії

Строки 
операційного 

процесу

Показники

PH, од.
P СО2,

мм рт. ст.
Т СО2,

мМоль/л
SВЕ,

мМоль/л
SВC,

мМоль/л
H СО3,

мМоль/л
До операції 7,21±0,06 41,45±1,34 19,47±0,91 -11,38±1,83 17,76±2,41 19,63±2,68

1 доба після 
операції

7,18±0,08 39,64±1,31 22,92±1,15 -7,53±1,24 15,84±2,37 17,08±1,76

3 доба після 
операції

7,24±0,08 38,52±1,58 23,45±1,32 -6,75±1,29
<0,05

18,16±2,41 19,15±1,96

5 доба після 
операції

7,33±0,07 41,82±2,25 24,53±1,47 -3,52±0,76
<0,05

22,83±2,64 23,71±2,34
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ПРОФИЛАКТИКА РЕПЕРФУЗИОННО-РЕОКСИГЕНАЦИОННОГО СИНДРОМА  
У ПАЦИЕНТОВ С ХРОНИЧЕСКОЙ КРИТИЧЕСКОЙ ИШЕМИЕЙ НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ 

ПУТЕМ КОРРЕКЦИИ КИСЛОТНО-ЩЕЛОЧНОГО СОСТОЯНИЯ КРОВИ
©Н. И. Герасимюк, И. И. Лойко

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Хирургическое лечение хронической артериальной недостаточности заключается в проведении ре-
конструктивних вмешательств на магистральном артериальном русле нижних конечностей. Нарушениям кислот-
но-щелочного баланса при реоксигенации ишемизированной конечности не предоставляется достаточного внима-
ния при лечении реперфузионно-реоксигенационного синдрома.

Цель – повысить эффективность предупреждения реперфузионно-реоксигенационного синдрома у пациен-
тов с хронической критической ишемией нижних конечностей путем медикаментозной коррекции кислотно-ще-
лочного баланса крови.

Материал и методы. Исследование проводилось на 79 пациентах с атеросклеротическим поражением аорто-
подвздошно-бедренного сегмента. Оценку кислотно-щелочного баланса крови проводили на микрогазоанализа-
торах АВL-330 "Radiometer" и "Stat ProfАile ultrac". 30 пациентов с высоким риском развития РРС были проопериро-
ваны после проведения подготовки, дополненной препаратом для коррекции кислотно-щелочного баланса крови 
(Трометамол). 

Результаты исследования. рН венозной крови ишемизированной нижней конечности у пациентов с IIБ ста-
дией ХАН находится в пределах, соответствующих компенсированному, с IIIA стадией – cубкомпенсированному, с 
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IIIВ – IV стадией – декомпенсированному метаболическому ацидозу. У них установлено заметное, по сравнению с 
контрольной группой, снижение Н СО3 и SBC. При этом содержание SBC было ниже в 1,4 (р<0,05) раза, а Н СО3 – в 1,3 
(р<0,05) раза по сравнению с здоровыми лицами. Наиболее существенные изменения КЛБ наблюдаются у пациен-
тов с IIIВ – IV стадией ХАН. Использование Трометамола дает возможность уже накануне оперативного вмеша-
тельства повысить рН до уровня 7,21 ед., парциальное давление Р СО2 и содержание в крови Т СО2, увеличить в 
1,6 раза (р<0,05) содержание в венозной крови SBC и в 1,4 раза (р<0,05) содержание H CO3.

Выводы. Корекция кислотно-щелочного баланса является необходимым условием предупреждения реперфу-
зионного повреждения при реваскуляризации артериального русла нижних конечностей у пациентов с ХАН.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артериальная недостаточность; реперфузионный синдром.

PREVENTION OF REPERFUSION-REOXYGENATION SYNDROME IN PATIENTS  
WITH CHRONIC CRITICAL ISCHEMIA OF THE LOWER EXTREMITIES BY CORRECTION  

OF ACID-ALKALINE STATUS OF BLOOD
©N. I. Herasymiuk, I. I. Loyko

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. Surgical treatment of chronic arterial insufficiency consists in reconstructive interventions on the main 
arterial bed of the lower extremities. Not enough attention is paid to disruption of acid-base balance in reoxygenation 
of the ischemic limb in the treatment of reperfusion-reoxygenation syndrome.

The aim – to improve the effectiveness of prevention of reperfusion-reoxygenation syndrome in patients with 
chronic critical ischemia of lower extremities by correction of acid-base balance of the blood.

Material and Methods. The study was performed in a total of 79 patients with atherosclerotic lesions of the aorto/
iliac-femoral segment. Assessment of acid-base balance of blood was performed on a microgas analyzer ABL – 330 “Ra-
diometer” and “Stat ProfAile ultrac”. Thirty patients at high risk of developing RRS were operated after preop care 
supplemented by the medication to correct acid-base balance (Trometamol).

Results and Discussion. The pH level of venous blood of the ischemic lower extremity in patients with stage IIB of 
CAI is in the range that corresponds to compensated, with stage IIIA – subcompensated, with stage IIIB-IV – decompen-
sated metabolic acidosis. A noticeable, compared with the control group, decrease in H CO2 and SBC was found. The 
content of SBC is 1.4 times lower (p<0.05), and H CO2 – 1.3 (р<0.05) times lower compared to healthy individuals. The 
most significant changes in AAB are observed in patients with stage IIIB-IV CAI. The use of Trometamol makes it possible 
to increase partial pressure P CO2 and T CO2 in blood, pH up to 7.21 units, and 1.6 times (p<0.05) increase of the contents 
of SBC in venous blood and 1.4 times (p<0,05) of H CO3 contents. 

Conclusions. Correction of acid-alkaline balance is necessary for the prevention of reperfusion injury during re-
vascularization of the arterial bed of the lower extremities in patients with CAI.

KEY WORDS: arterial insufficiency; reperfusion syndrome.
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КІЛЬКІСНИЙ МОРФОЛОГІЧНИЙ АНАЛІЗ ОСОБЛИВОСТЕЙ РЕМОДЕЛЮВАННЯ 
ГЕМОМІКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СІМ’ЯНИКІВ ПРИ ДІЇ НА ОРГАНІЗМ  

КАДМІЮ ХЛОРИДУ
©М. С. Гнатюк, С. О. Коноваленко, Л. В. Татарчук

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Cучасні дослідники вказують на негативний вплив шкідливих факторів довкілля на генеративну 
функцію у чоловіків. Функціонально-структурні зміни гемомікроциркуляторного русла, яке першим реагує на 
шкідливі фактори екзогенного походження, у сім’яниках вивчені недостатньо. 

Мета – провести морфометричний аналіз особливостей ремоделювання судин гемомікроциркуляторного 
русла сім’яників при дії на організм кадмію хлориду. 

Матеріал і методи. Морфологічно вивчені сім’яники 60 білих щурів-самців, які були поділені на дві групи. 
1-а група включала 30 інтактних тварин, 2-а – 30 щурів, яким підшкірно вводили хлорид кадмію в дозі 6 мг/кг впро-
довж 4-х тижнів. Евтаназію тварин здійснювали кровопусканням в умовах тіопенталового наркозу через місяць 
від початку експерименту. Гемомікроциркуляторне русло сім’яників вивчали за допомогою наповнення їх судин 
туш-желатиновою сумішшю, яку вводили через черевну аорту. Із сім’яників виготовляли просвітлені та гістологіч-
ні препарати, забарвлені гематоксиліном-еозином. Морфометрично визначали діаметри артеріол, передкапіляр-
них артеріол, гемокапілярів, закапілярних венул, венул та щільність мікросудин лівого та правого сім’яників. Кіль-
кісні показники обробляли статистично. 

Результати. Тривала дія на організм кадмію хлориду призводила до виражених змін кількісних морфологіч-
них показників судин гемомікроциркуляторного русла сім’яників експериментальних тварин, порівняно з конт-
рольними. Діаметр артеріол лівого сім’яника у змодельованих експериментальних умовах зменшився на 19,2 % 
(р<0,001), передкапілярних артеріол – на 23,3 % (р<0,001) гемокапілярів – на 16,7 % (р<0,001). Діаметр закапіляр-
них венул лівого сім’яника при цьому збільшився на 32,7 %, венул – на 28,3 % (р<0,001), а щільність мікросудин 
зменшилася на 30,0 % (р<0,001), що свідчить про погіршання його кровопостачання.

Ступінь ремоделювання мікросудин у правому сім’янику виявився менш вираженим. Діаметр артеріол пра-
вого сім’яника зменшився на 18,2 %, передкапілярних артеріол – на 22,6 %, а гемокапілярів – на 15,8 % (р<0,001). 
Діаметр закапілярних венул правого сім’яника при цьому збільшився на 31,5 %, венул – на 27,8 % (р<0,001), а щіль-
ність мікросудин зменшилася на 27,1 % (р<0,001). Світлооптично морфологічні зміни структур домінували у ліво-
му сім’янику.

Висновок. Тривала дія на організм кадмію хлориду призводить до вираженого ремоделювання судин гемо-
мікроциркуляторного русла сім’яників, яке характеризується вираженим звуженням його приносної (артеріол, 
передкапілярних артеріол), обмінної (гемокапілярів) ланок та розширенням закапілярних венул і венул, веноз-
ним повнокрів'ям, гіпоксією, дистрофічними, некробіотичними змінами клітин і тканин, інфільтративними та 
склеротичними процесами, які домінують у лівому сім’янику. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: сім’яники, гемомікроциркуляторне русло, морфометрія, кадмію хлорид.

Вступ. Сьогодні спостерігається зростання 
техногенного навантаження на довкілля, в ре-
зультаті чого в ньому зростає кількість хімічних 
речовин та їхніх метаболітів, які можуть негатив-
но впливати на органи і системи організму та по-
гіршувати перебіг різних патологій. Особливо 
шкідливими для живих організмів є солі важких 
металів, до яких належить кадмію хлорид [6]. 
Репродуктивна система у чоловіків при цьому 
може ускладнитися азооспермією (відсутність 
сперматозоїдів в еякуляті) [2]. Останніми десяти-
річчями показники репродуктивного і сексуаль-
ного здоров’я чоловіків знижуються у багатьох 
країнах світу, але в Україні вони мають стрімку 
вкрай негативну тенденцію [2, 5, 7]. Cучасні до-
слідники підкреслюють недооцінювання нега-
тивного впливу факторів довкілля на генератив-
ну функцію у чоловіків.

Судини гемомікроциркуляторного русла, де 
проходить транскапілярний обмін, відіграють 
важливу роль у трофічному забезпеченні клітин 
та тканин і у патоморфогенезі їх ушкоджень. Вар-
то вказати, що особливості ремоделювання гемо-
мікроциркуляторного русла сім’яників при дії на 
організм кадмію хлориду досліджені недостат-
ньо. Відомо також, що функціонально-структурні 
зміни у судинах гемомікроциркуляторного русла 
є першими ранніми ознаками при впливах на ор-
ганізм негативних факторів ендогенного та екзо-
генного походження [3].

Мета – провести морфометричний аналіз 
особливостей ремоделювання судин гемомікро-
циркуляторного русла сім’яників при дії на орга-
нізм кадмію хлориду.

Матеріал і методи дослідження. Комплек-
сом морфологічних методів вивчені сім’яники 
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60 статевозрілих білих щурів-самців, які були по-
ділені на дві групи. 1-а група (контрольна) вклю-
чала 30 тварин, які перебували у звичайних умо-
вах віварію, 2-а – 30 щурів, яким підшкірно вводи-
ли хлорид кадмію в дозі 6  мг/кг впродовж 4-х 
тижнів [7]. Евтаназію дослідних тварин здійсню-
вали кровопусканням в умовах тіопенталового 
наркозу через місяць від початку експерименту.

Гемомікроциркуляторне русло сім’яників ви-
вчали за допомогою наповнення їх судин туш-
желатиновою сумішшю, яку вводили через черев-
ну аорту. Через 3–4 години після заповнення кро-
воносного русла сім’яників вказаною сумішшю 
проводили їх забір і фіксували в 10 % розчині ней-
трального формаліну впродовж 2 тижнів. На за-
морожуючому мікротомі виготовляли зрізи тов-
щиною 30–40 мкм, які зневоднювали в етилових 
спиртах зростаючої концентрації, просвітлюва ли у 
метиловому ефірі саліцилової кислоти і помі щали 
у полістирол. Виготовлені за вказаною методи-
кою мікропрепарати досліджували за допомогою 
бінокулярного мікроскопа МБР-3, МБД-15 при різ-
них збільшеннях. Із частини сім’яників із заповне-
ними туш-желатиновою сумішшю судинами виго-
товляли також гістологічні препарати, забарвлені 

гематоксиліном-еозином [4]. Морфометрично ви-
значали діаметри артеріол (ДА), передкапілярних 
артеріол (ДПА), гемокапілярів (ДГ), закапілярних 
венул (ДЗВ), венул (ДВ) та щільність мікросудин 
(ЩМ) на 1 мм2 тканин лівого (ЛС) та правого (ПС) 
сім’яників [1, 3]. Кількісні показники обробляли 
статистично. Обробка отриманих результатів ви-
конана у відділі системних статистичних дослі-
джень Тернопільського національного медичного 
університету імені І. Я. Горбачевського МОЗ Украї-
ни в програмному пакеті Statistiсa. Різницю між 
порівнюваними величинами визначали за крите-
ріями Стьюдента та Манна–Уїтні [8]. Проведення 
експериментів та евтаназію дослідних тварин ви-
конували з дотриманням «Загальних етичних 
принципів експериментів на тваринах», ухвале-
них Першим національним конгресом з біоетики 
(Київ, 2001), відповідно до «Європейської конвен-
ції про захист хребетних тварин, що використову-
ються у дослідних та інших наукових цілях», а та-
кож Закону України «Про захист тварин від жор-
стокого поводження» (від 21.02.2006) [9].

Результати й обговорення. Отримані ре-
зультати проведеного дослідження представле-
но в таблиці 1.

Таблиця 1. Морфометрична характеристика гемомікроциркуляторного русла сім’яників дослідних тварин (М±m)

Показник
Група тварин

перша друга
ДДАЛС, мкм 18,20±0,30 14,70±0,27***
ДПАЛС, мкм 10,82±0,12 8,30±0,12***
ДГЛС, мкм 6,12±0,09 5,10±0,09***
ДЗВЛС, мкм 12,58±0,15 16,70±0,15***
ДВЛС, мкм 26,57±0,30 34,10±0,33***
ЩМЛС 843,3±28,2 2690,5±23,1***
ДАПС, мкм 18,22±0,30 14,90±0,30***
ДПАПС, мкм 10,85±0,12 8,40±0,12***
ДГПС, мкм 6,12±0,09 5,15±0,06***
ДЗВПС, мкм 12,54±0,15 16,50±0,12***
ДВПС, мкм 26,53±0,30 33,90±0,33***
ЩМПС 3836,8±30,3 2794,7±24,2***

Примітка. ***– р<0,001.

У результаті всестороннього аналізу даних 
вказаної таблиці встановлено, що тривала дія на 
організм кадмію хлориду призводила до вираже-
них змін кількісних морфологічних показників су-
дин гемомікроциркуляторного русла, порівняно з 
контрольними. Так, діаметр артеріол лівого сім’я-
ника у змодельованих експериментальних умовах 
з вираженою статистично достовірною різницею 
(р<0,001) зменшився з (18,20±0,30) мкм до (14,70± 
0,27) мкм, тобто на 19,2 %. Аналогічно змінювався 
також діаметр передкапілярних артеріол вказано-

го сім’яника. Так, діаметр передкапілярних артері-
ол неушкодженого лівого сім’яника дорівнював 
(10,82±0,12) мкм, а в разі ушкодження кадмію хло-
ридом – (8,30±0,12) мкм. Наведені морфометричні 
параметри статистично достовірно (р<0,001) від-
різнялися між собою. При цьому останній кількіс-
ний морфологічний показник виявився меншим 
за аналогічний контрольний на 23,3  %. Просвіти 
гемокапілярів у досліджуваних умовах експери-
менту також з високим ступенем статистично до-
стовірної різниці (р<0,001) зменшилися на 16,7 %.
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У результаті кількісного морфологічного ана-

лізу встановлено, що венозні судини гемомікро-
циркуляторного русла лівого сім’яника при дії на 
організм дослідних тварин кадмію хлориду роз-
ширювалися. Так, у змодельованих експеримен-
тальних умовах діаметр закапілярних венул ліво-
го сім’яника статистично достовірно (р<0,001) 
збільшився на 32,7 %, а венул – на 28,3 % (р<0,001). 
Щільність мікросудин при цьому на одиниці пло-
щі тканин досліджуваного органа виражено змен-
шилася майже на 30,0  % (р<0,001), що свідчило 
про погіршання його кровопостачання [3, 5].

Структурна перебудова судин гемомікроцир-
куляторного русла правого сім’яника при дії на ор-
ганізм дослідних тварин кадмію хлориду вияви-
лася аналогічною вищеописаній. Варто зазначити, 
що в результаті аналізу досліджуваних морфо-
метричних параметрів встановлено, що ступінь 
ремоделювання мікросудин гемомікроциркуля-
торного русла у лівому та правому сім’яниках вия-
вився неоднаковим. Так, діаметр артеріол правого 
сім’яника у змодельованих умовах експерименту з 
вираженою статистично достовірною різницею 
(р<0,001) зменшився на 18,2  %, порівняно з ана-
логічним контрольним показником, діаметр пе-
редкапілярних артеріол – на 22,6 % (р<0,001), а ге-
мокапілярів – на 15,8 % (р<0,001). Виносні судини 
гемомікроциркуляторного русла (закапілярні ве-
нули та венули) під впливом кадмію хлориду роз-
ширювалися. Так, діаметр закапілярних венул пра-
вого сім’яника при цьому з високим ступенем ста-
тистично достовірної різниці (р<0,001) збільшився 

на 31,5 %, а венул – на 27,8 % (р<0,001). Щільність 
мікросудин у цих експериментальних умовах 
зменшилася з (3836,8±30,3) до (2794, 7±24,2), тоб-
то на 27,1 % (р<0,001). 

Гістологічно виявлене розширення переваж-
но венозних судин сім’яників, особливо закапіляр-
них венул та венул, які розширені, переповнені 
кров’ю, з осередками стазів, тромбозів, діапедез-
них, паравазальних крововиливів. Виражене ве-
нозне повнокров’я ускладнювалося гіпоксією, яка 
призводила до дистрофічних та некробіотичних 
змін ендотеліоцитів, міоцитів судин, сперматоген-
них епітеліоцитів, стромальних структур, інфіль-
трації та склерозу. Структурні зміни домінували у 
лівому сім’янику, що пов’язано з особливостями 
венозного відтоку [3, 5].

Висновок. Тривала дія на організм кадмію хло-
риду призводить до вираженого ремоделювання 
судин гемомікроциркуляторного русла сім’яників, 
яке характеризується вираженим звуженням його 
приносної (артеріол, передкапілярних артеріол), 
обмінної (гемокапілярів) ланок та розширенням за-
капілярних венул і венул, венозним повнокрів’ям, 
гіпоксією, дистрофічними, некробіотичними зміна-
ми клітин і тканин, інфільтративними та склеротич-
ними процесами, які домінують у лівому сім’янику. 

Перспективи подальших досліджень. Де-
тальне усестороннє вивчення досліджених явищ 
та процесів представляє перспективну проблему 
з метою їхнього врахування при діагностиці, ко-
рекції та профілактиці уражень сім’яників хіміч-
ними речовинами.
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КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ МОРФОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ 
РЕМОДЕЛИРОВАНИЯ ГЕМОМИКРОЦИРКУЛЯТОРНОГО РУСЛА СЕМЕННИКОВ  

ПРИ ДЕЙСТВИИ НА ОРГАНИЗМ КАДМИЯ ХЛОРИДА
©М. С. Гнатюк, С. О. Коноваленко, Л. В. Татарчук

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Современные исследователи указывают на негативное влияние вредных факторов окружающей 
среды на генеративную функцию у мужчин. Функционально-структурные изменения гемомикроциркуляторного 
русла, которое первым реагирует на вредные факторы экзогенного происхождения, в семенниках изучены не-
достаточно.

Цель – провести морфометрический анализ особенностей ремоделирования сосудов гемомикроциркуля-
торного русла семенников при воздействии на организм кадмия хлорида.

Материал и методы. Морфологически изучены семенники 60 белых крыс-самцов, которые были поделены 
на две группы. Первая группа включала 30 интактных животных, вторая – 30 крыс, которым подкожно вводили 
хлорид кадмия в дозе 6 мг/кг в течение 4-х недель. Эвтаназию животных осуществляли кровопусканием в усло-
виях тиопенталового наркоза через месяц от начала эксперимента. Гемомикроциркуляторное русло семенников 
изучалось с помощью наполнения их сосудов тушь-желатиновой смесью, которую вводили через брюшную аор-
ту. Из семенников изготавливали просветленные и гистологические препараты, окрашенные гематоксилином-
эозином. Морфометрически определяли диаметры артериол, передкапиллярных артериол, гемокапилляров, 
посткапиллярних венул, венул и плотность микрососудов левого и правого семенников. Количественные показа-
тели обрабатывали статистически.

Результаты. Длительное воздействие на организм кадмия хлорида приводило к выраженным изменениям 
количественных морфологических показателей сосудов гемомикроциркуляторного русла семенников по срав-
нению с контрольными. Диаметр артериол левого семенника в смоделированных экспериментальных условиях 
уменьшился на 19,2 % (р<0,001), передкапиллярных артериол – на 23,3 % (р<0,001), гемокапилляров – на 16,7 % 
(р<0,001). Диаметр посткапиллярних венул левого семенника при этом увеличился на 32,7 %, венул – на 28,3 % 
(р<0,001), а плотность микрососудов уменьшилась на 30,0 % (р<0,001), что свидетельствовало об ухудшении его 
кровоснабжения.

 Степень ремоделирования микрососудов в правом семеннике оказалась менее выраженной. Диаметр арте-
риол правого семенника уменьшился на 18,2 %, передкапиллярных артериол – на 22,6 %, а гемокапилляров – на 
15,8 % (р<0,001). Диаметр посткапиллярних венул правого семенника при этом увеличился на 31,5 %, венул – на 
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27,8 % (р<0,001), а плотность микрососудов уменьшилась на 27,1 % (р<0,001). Светооптически морфологические 
изменения структур доминировали в левом семеннике.

Вывод. Длительное воздействие на организм кадмия хлорида приводит к выраженному ремоделированию 
сосудов гемомикроциркуляторного русла семенников, характеризующемуся выраженным сужением его прино-
сящих (артериол, передкапиллярных артериол), обменных (гемокапилляров) звеньев и расширением пост-
капиллярых венул и венул, венозным полнокровием, гипоксией, дистрофическими, некробиотическими измене-
ниями клеток и тканей, инфильтративными и склеротическими процессами, которые доминировали в левом се-
меннике.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: семенники; гемомикроциркуляторное русло; морфометрия; кадмия хлорид.

QUANTITATIVE MORPHOLOGICAL ANALYSIS OF THE FEATURES REMODELING 
OF HEMOMICROCIRCULATORY BED OF THE TESTES AT THE ACTION ON THE BODY  

OF CADMIDIUM CHLORIDE
©M. S. Нnatiuk, S. O. Konovalenko, L. V. Tatarchuk

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

SUMMARY. Modern researchers point to the negative impact of harmful environmental factors on the reproductive 
function in men. Functional and structural changes of the hemomicrocirculatory bed, which is the first to respond to 
harmful factors of the environment, have not been sufficiently studied in the testes.

The aim – to conduct a morphometric analysis of the features remodeling of the hemomicrocirculatory bed of the 
testes when exposed to the body of cadmium chloride.

Material and Methods. Morphologically there were studied the testes of 60 white male rats, which were divided 
into two groups. Group 1 included 30 intact animals, group 2 – 30 rats who were subcutaneously administered cadmium 
chloride at a dose of 6 mg/kg for 4 weeks. Euthanasia of the animals was performed by bloodletting under thiopental 
anesthesia a month after the start of the experiment. The hemomicrocirculatory bed of the testes was studied by filling 
their vessels with a mascara-gelatin mixture that was injected through the abdominal aorta. Enlightened and histological 
preparations stained with hematoxylin-eosin were made from the testes. The diameters of arterioles, precapillary arte-
rioles, hemocapillaries, postpillary venules, venules, and the density of microvessels of the left and right testes were 
determined morphometrically. Quantitative indicators were processed statistically.

Results. Prolonged exposure to the body of cadmium chloride led to marked changes in the quantitative morpho-
logical parameters of the vessels of the hemomicrocirculatory bed of testes compared with control. The diameter of the 
arterioles of the left testis in the simulated experimental conditions decreased by 19.2 % (p<0.001), precapillary arte-
rioles – by 23.3 % (p<0.001), hemocapillaries – by 16.7 % (p<0.001). The diameter of the postcapillary venules of the left 
testis thus increased by 32.7 %, venules – by 28.3 % (p<0.001), and the density of the microvessel decreased by 30.0 % 
(p<0.001), which indicated a deterioration of his blood supply.

The degree of remodeling of the microvasculature in the right testis was less pronounced. The diameter of arteri-
oles of the right testis decreased by 18.2 %, precapillary arterioles – by 22.6 %, and hemocapillaries – by 15.8 % (p<0.001). 
The diameter of the postcapillary venules of the right testis increased by 31.5 %, venules by 27.8 % (p<0.001), and the 
density of microvessels decreased by 27.1 % (p<0.001). Morphological changes in structures dominated the left testis.

Conclusion. Prolonged action on the body of cadmium chloride leads to a pronounced remodeling of the vessels of 
the hemomicrocirculatory bed of the testes, which is characterized by pronounced its narrowing of the bringing (arteri-
oles, precapillary arterioles), metabolic (hemocapillaries) units, enlargement of postcapillary venules and venules, ve-
nous plethora, hypoxia, dystrophic, necrobiotic changes of cells and tissues, infiltrative and sclerotic processes that 
dominated the left testis.

KEY WORDS: testes; hemomicrocirculatory bed; morphometry; cadmium; chloride.

Отримано 4.05.2020
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ВПЛИВ ГОСТРОЇ КРОВОВТРАТИ, УСКЛАДНЕНОЇ ІШЕМІЄЮ-РЕПЕРФУЗІЄЮ КІНЦІВКИ, 
НА АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНИЙ БАЛАНС ПЕЧІНКИ ТА ЙОГО КОРЕКЦІЯ 

КАРБАЦЕТАМОМ 
©І. І. Горбань 

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Мета – з'ясувати вплив гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на 
антиоксидантно-прооксидантний баланс печінки та ефективність корекції виявлених порушень карбацетамом.

Матеріал і методи. Експерименти виконано на 108 нелінійних щурах-самцях масою 200–220 г. Усіх тварин 
поділили на п'ять груп: контрольну та чотири дослідних. Усі втручання виконані під тіопентало-натрієвим нарко-
зом. У першій дослідній групі тваринам моделювали ішемію-реперфузію кінцівки шляхом накладання прокси-
мально на ліву лапку смужки еластичного джгута «SWAT-T» (США) шириною 10 мм на 120 хв. У другій дослідній 
групі моделювали гостру крововтрату (20 % від об'єму циркулюючої крові) шляхом пересікання стегнової вени. У 
третій дослідній групі ці ушкодження поєднували. У четвертій дослідній групі тваринам з гострою крововтратою 
та ішемією-реперфузією кінцівки внутрішньоочеревинно вводили карбацетам в дозі 5 мг на кілограм маси твари-
ни. В контрольній групі тварин вводили в наркоз, застосовуючи еквівалентну дозу тіопенталу натрію, накладали 
джгут на 2 год без припинення кровотоку і в подальшому брали для досліджень через 1 год.

Через 1 і 2 години, а також через 1, 7 і 14 діб в умовах тіопенталонатрієвого наркозу тварин дослідних груп 
виводили з експерименту методом тотального кровопускання з серця. В гомогенаті печінки визначали вміст реа-
гентів до тіобарбітурової кислоти й активність каталази. На основі цих даних розраховували антиоксидантно-про-
оксидантний індекс (АПІ).

Результати. Внаслідок моделювання лише ішемії-реперфузії кінцівки в печінці зростала величина АПІ з мак-
симумом через 7 діб спостереження, що зумовлено як підвищенням вмісту реагентів до тіобарбітурової кислоти, 
так і збільшенням активності каталази. До 14 доби величина АПІ знижувалася, проте не досягала рівня контролю. 
Під впливом гострої крововтрати величина АПІ у печінці різко зменшувалася, що викликано зростанням вмісту 
ТБК-активних продуктів ПОЛ на тлі зниження активності каталази. Додаткова двогодинна ішемія кінцівки з на-
ступною реперфузією на тлі гострої крововтрати зумовлювала ще більше зниження величини АПІ в печінці, що 
виявилося статистично вірогідним, порівняно з іншими дослідними групами у всі терміни спостереження. Засто-
сування карбацетаму у групі тварин з гострою крововтратою, ускладненою ішемією-реперфузією кінцівки, порів-
няно з тваринами без корекції, викликало істотне зростання величини АПІ через 7–14 діб експерименту, що свід-
чить про його антиоксидантний вплив. 

Висновки. Внаслідок двогодинної ішемії та реперфузії кінцівки в печінці суттєво зростає величина АПІ з мак-
симумом через 7 діб реперфузійного періоду, яка до 14 доби не досягає рівня контрольної групи. За умов гострої 
крововтрати величина АПІ в печінці різко зменшується, досягає мінімуму через 1 добу й до 14 доби залишається 
істотно меншою, ніж у контролі. Додаткове моделювання ішемії-реперфузії кінцівки на тлі гострої крововтрати 
супроводжується найбільшим зниженням величини АПІ в печінці у всі терміни спостереження.

Застосування впродовж 7–14 діб реперфузійного періоду карбацетаму в тварин із гострою крововтратою, 
ускладненою ішемією-реперфузією кінцівки, порівняно з тваринами без корекції, викликає істотне зростання ве-
личини АПІ, що свідчить про ефективність препарату за умов модельованої патології. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: печінка; крововтрата; ішемія-реперфузія кінцівки; антиоксидантно-проксидантний 
баланс; карбацетам.

Вступ. Тероризм і локальні збройні конфлік-
ти стали характерною ознакою сьогодення. За да-
ними статистики, у 80–90 % випадків смертей уна-
слідок застосування вогнепальної зброї та вибу-
хових пристроїв відмічають ураження кінцівок з 
масивною крововтратою [10]. Золотим стандар-
том рятування життя таких поранених і постраж-
далих визнано застосування кровоспинних джгу-
тів з повною зупинкою артеріального кровотоку 
не більше як на дві години [18]. 

Проте існує ряд досліджень, в яких встановле-
но, що повне знекровлення кінцівки навіть протя-
гом двох годин може зумовити пошкодження нер-
вів і судин під джгутом, міонекроз, рабдоміоліз, 

тромбоз глибоких вен [7, 11]. Однак ще більші пору-
шення як у м'яких тканинах кінцівки, так і на сис-
темному рівні, автори відмічали після її реперфузії. 
Потрапляючи у системний кровотік, токсини з іше-
мізованої кінцівки можуть зумовити метаболічний 
ацидоз, гіперкаліємію та міоглобінемію [16], нако-
пичення в гомогенатах м'язів, внутрішніх органів та 
плазмі крові супероксид-радикалу [13], зниження 
загального антиоксидантного захисту [12], збільшен-
ня утворення прозапальних цитокінів [20]. Усе це на 
тлі додаткових ушкоджень створює передумови для 
розвитку поліорганної недостатності [8, 19, 21].

Застосування джгута при пораненнях кінці-
вок рідко є своєчасним, тому, як правило, поєдну-
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ється з масивною крововтратою. Спільним пато-
генним механізмом ішемії-реперфузії і крововтра-
ти є поглиблення процесів ліпідної пероксидації, 
зумовлене гіперпродукцією активних форм кис-
ню (АФК) [15, 17], що посилюється внаслідок над-
ходження токсинів з ішемізованої кінцівки.

На сьогодні системний вплив гострої крово-
втрати та ішемії-реперфузії кінцівки на стан ліпід-
ної пероксидації та антиоксидантного захисту в пе-
чінці – центральному органі детоксикації, – вивче-
ний недостатньо. Немає даних щодо ефективності 
за цих умов карбацетаму, який має антиоксидант-
ну, імуномоделювальну, детоксикаційну, мембра-
ностабілізуючу і тканинопротекторну дію [4]. 

Мета – з'ясувати вплив гострої крововтрати, 
ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки, на ан-
тиоксидантно-прооксидантний баланс печінки та 
ефективність корекції виявлених порушень карба-
цетамом. 

Усіх тварин поділили на п'ять груп: контрольну 
та чотири дослідних (по 6 щурів у групі). Усі втру-
чання виконані під тіопенталонатрієвим наркозом. 
У першій дослідній групі тваринам моделювали 
ішемію-реперфузію кінцівки шляхом накладання 
проксимально на ліву лапку смужки еластичного 
джгута «SWAT-T» (США) шириною 10 мм на 120 хв. 
Джгут затягували відповідно до нанесеного на 
ньому індикатора ефективного тиску, який припи-
няє кровотік. У другій дослідній групі моделювали 
гостру крововтрату (20 % від об'єму циркулюючої 
крові) шляхом пересікання стегнової вени. У тре-
тій дослідній групі ці ушкодження поєднували. У 

четвертій дослідній групі тваринам із гострою кро-
вовтратою та ішемією-реперфузією кінцівки з ко-
регувальною метою внутрішньоочеревинно вво-
дили карбацетам (Інститут фізико-органічної хімії 
та вуглехімії НАН України, Донецьк) в дозі 5 мг на 
кілограм маси тварини [4]. В контрольній групі тва-
рин вводили в наркоз, застосовуючи еквівалентну 
дозу тіопенталу натрію, накладали джгут на 2 год 
без припинення кровотоку і в подальшому брали 
для досліджень через 1 год.

Через 1 і 2 години, а також через 1, 7 і 14 діб в 
умовах тіопенталонатрієвого наркозу піддослід-
них тварин виводили з експерименту методом 
тотального кровопускання з серця. В гомогенаті 
печінки визначали вміст реагентів до тіобарбіту-
рової кислоти (ТБК-активних продуктів ПОЛ) – од-
ного із основних скринінгових показників актив-
ності процесів ліпідної пероксидації [3], і активність 
каталази – ключового компонента ферментатив-
ної ланки антиоксидантного захисту [6]. На основі 
цих даних розраховували антиоксидантно-про-
оксидантний індекс (АПІ = активність каталази / 
вміст ТБК-активних продуктів ПОЛ) [4]. 

Оцінку вірогідності відмінностей між експери-
ментальними групами проводили з використан-
ням непараметричного критерію Манна–Уїтні.

Результати й обговорення. В результаті про-
ведених експериментів встановлено, що вели-
чина АПІ після моделювання ішемії-реперфузії 
кінцівки зростала (табл. 1, рис. 1) й в усі терміни 
статистично вірогідно перевищувала рівень конт-
ролю (р<0,05).

Таблиця 1. Величина АПІ печінки (ум.од.) після гострої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінцівки 
(Ме (LQ;  UQ)) – медіана (нижній і верхній квартилі)

Дослідна група
Термін реперфузійного періоду

2 год 3 год 1 доба 7 доба 14 доба

Контроль = 25,14 (22,11; 27,73) (n=6)

Дослідна група 1
Ішемія-реперфузія

69,62*

(66,04;
79,77)
(n=6)

67,14*

(61,12;
70,59)
(n=6)

60,93*

(55,37;
68,75)
(n=6)

92,09*

(82,04;
68,75)
(n=6)

77,59*

(70,58; 
82,15)
(n=6)

Дослідна група 2
Крововтрата

13,08*

(12,42;
13,46)
(n=6)

7,83*

(7,27;
8,30)
(n=6)

4,53*

(4,05;
4,91)
(n=6)

7,04*

(6,78;
7,86)
(n=6)

11,21*

(10,65;
11,55)
(n=6)

Дослідна група 3
Ішемія-реперфузія+
крововтрата

9,65*

(9,31;
10,20)
(n=6)

4,57*

(4,51;
4,65)
(n=6)

2,81*

(2,74;
2,94)
(n=6)

3,61*

(3,42;
4,02)
(n=6)

5,71*

(5,14;
6,70)
(n=6)

р1-2 < < < < <

р1-3 < < < < <

р2-3 < < < < <

Примітки: 1. * – відмінності стосовно контрольної групи статистично вірогідні (р<0,05);
2. р1-2 – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 2;
3. р1-3 – вірогідність відмінностей між дослідними групами 1 і 3;
4. р2-3 – вірогідність відмінностей між дослідними групами 2 і 3.
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Рис. 1. Динаміка величини АПІ печінки (у відсотках до рівня контролю) після гострої крововтрати, ускладненої 
ішемією-реперфузією кінцівки. 
(Примітка. 2г,3г,1д,7д – відмінності стосовно відповідно 2 і 3 год, а також 1 і 7 діб експерименту статистично вірогідні, р<0,05).
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Показник досягав максимуму через 7 діб експе-
рименту й був у 3,66 раза більшим, ніж у контро лі 
(р<0,05). В цей термін показник також перевищу-
вав усі попередні терміни спостереження (р<0,05). 
До 14 доби показник знижувався, проте був у 
3,09 раза більшим, ніж у контрольній групі (р<0,05).

Після моделювання гострої крововтрати ве-
личина АПІ навпаки, знижувалася, й в усі терміни 
спостереження виявилася статистично вірогідно 
меншою, ніж у контролі (р<0,05). Показник дося-
гав мінімальної величини через 1 добу (на 82,0 % 
порівняно з контролем) й був істотно меншим по-
рівняно з попередніми термінами спостереження 
(р<0,05). До 14 доби величина АПІ в цій групі зро-
стала, проте через 14 діб залишалася на 55,4 % 
меншою, ніж у контролі (р<0,05), хоча в цей тер-
мін статистично вірогідно перевищувала резуль-
тати 3 год, 1 і 7 діб спостереження (р<0,05). 

За умов гострої крововтрати та ішемії-репер-
фузії кінцівки порушення величини АПІ печінки 
були найбільшими. Показник вже через 1 год екс-
перименту порівняно з контролем знижувався на 
61,6 % і до 1 доби досягав 11,2 % від рівня конт-
ролю (р<0,05). В цей термін показник виявився іс-
тотно меншим, порівняно з іншими термінами 
спостереження (р<0,05). До 14 доби величина АПІ 
печінки зростала, ставала істотно більшою, порів-
няно з 3 год, 1 і 7 добами спостереження (р<0,05), 
проте залишалася на 77,3 % статистично вірогід-
но меншою, порівняно з контролем (р<0,05).

Порівняння дослідних груп між собою пока-
зало, що після моделювання гострої крововтрати 
(дослідна група 2) величина АПІ у всі терміни спо-
стереження була статистично вірогідно меншою, 
ніж після моделювання лише ішемії-реперфузії 
кінцівки (дослідна група 1) (р1-2<0,05). Після нане-
сення гострої крововтрати, ускладненої ішемією-
реперфузією кінцівки (дослідна група 3), показ-
ник теж у всі терміни спостереження був істотно 
меншим, ніж у дослідній групі 1 (р1-3<0,05) та до-
слідній групі 2 (р2-3<0,05).

Застосування карбацетаму протягом 7 діб 
тваринам з гострою крововтратою, ускладненою 
ішемією-реперфузією кінцівки, порівняно з тва-
ринами без корекції (рис. 2) зумовлювало істотне 
збільшення величини АПІ – на 50,4 % (р<0,05). За 
умов уведення карбацетаму протягом 14 діб по-
казник зростав на 54,6 % (р<0,05), проте не дося-
гав рівня контролю й залишався на 64,9 % мен-
шим (р<0,05).

Отримані результати свідчать про те, що вна-
слідок ішемії-реперфузії кінцівки в печінці зро-
стає величина АПІ з максимумом через 7 діб спо-
стереження. Слід зазначити, що наведені відхи-
лення величини АПІ зумовлені як зростанням 
вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ, так і значно 
більшим підвищенням активності каталази. По-
діб ні порушення, на думку окремих авторів, ма-
ють компенсаторний характер і виникають у від-
повідь на надходження у печінку прооксидантних 
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Рис. 2. Вплив карбацетаму на величину АПІ печінки (ум. од.) після гострої крововтрати, ускладненої ішемією-
реперфузією кінцівки. 

Примітка. * – відмінності стосовно контролю статистично вірогідні, р<0,05; # – відмінності стосовно групи без корекції 
статистично вірогідні, р<0,05.

чинників та ендотоксинів з ішемізованої протя-
гом двох годин кінцівки після її реперфузії [1, 5]. 
Варто зауважити, що виявлені порушення є три-
валими в часі й не стихають до закінчення експе-
рименту (14 доба), що, очевидно, є свідченням на-
пруження антиоксидантних механізмів на тлі три-
валого в часі автокаталітичного збільшення 
активності процесів ПОЛ.

Під впливом гострої крововтрати величина 
АПІ у печінці різко зменшується, що викликано 
зростанням вмісту ТБК-активних продуктів ПОЛ 
та зниженням активності каталази і вказує на по-
силення прооксидантних механізмів і виснажен-
ня чинників антиоксидантного захисту. В основі 
цих процесів лежить посилення гіпоксії органа 
внаслідок обмеженого кровопостачання. Проте 
ми вперше встановили, що додаткова двогодин-
на ішемія кінцівки з наступною реперфузією на 
тлі гострої крововтрати зумовлює ще більше зни-
ження величини АПІ в печінці, що виявилося ста-
тистично вірогідним, порівняно з іншими дослід-
ними групами. Отже сукупність прооксидантних 
чинників та токсинів з ішемізованої протягом 
двох годин кінцівки, який умовно вважається без-
печним терміном, за умов гострої крововтрати 
чинять додатковий негативний вплив на паренхі-
му печінки, що зумовлює посилення процесів лі-
попероксидації та виснаження антиоксидантного 
захисту і є одним з пускових механізмів системної 

відповіді організму на запалення [2]. Подібну ре-
акцію з боку печінки на ішемію-реперфузію кін-
цівки за умов поєднаної травми живота встанов-
лено й іншими авторами [14].

З метою корекції виявлених порушень ми за-
стосували карбацетам, який за умов гострої крово-
втрати, ускладненої ішемією-реперфузією кінців-
ки, посилював прооксидантний вплив на паренхі-
му нирок [9]. Дослідження показали, що препарат 
зумовлював суттєве зростання величини АПІ в пе-
чінці після 7–14 діб застосування. В основі його по-
зитивної дії, очевидно, лежить антиоксидантна, 
імуномодулювальна, детоксикаційна, мембрано-
стабілізувальна і тканинопротекторна дія, що було 
доведено окремими авторами [4]. Таким чином, 
карбацетам є перспективним засобом корекції 
прооксидантних порушень у печінці за умов гост-
рої крововтрати, ускладненої ішемією-реперфузі-
єю кінцівки, що вимагає подальшого доклінічного 
вивчення. 

Висновки. 1. Унаслідок двогодинної ішемії та 
реперфузії кінцівки в печінці суттєво зростає вели-
чина АПІ з максимумом через 7 діб реперфузійно-
го періоду, яка до 14 доби не досягає рівня конт-
рольної групи, що свідчить про значну активацію в 
печінці прооксидантних чинників та компенсатор-
не посилення антиоксидантного захисту. 

2. За умов гострої крововтрати величина АПІ 
в печінці різко зменшується, досягає мінімуму че-

 

0

5

10

15

20

25

30

Без корекції Карбацетам Без корекції Карбацетам 

Контроль 7 доба 14 доба 

25,14 

3,61* 

5,43*# 5,71* 

8,83*# 



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 2 97

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення 
рез 1 добу й до 14 доби не досягає рівня контро-
лю, що свідчить про значне посилення проокси-
дантних механізмів, викликане гіпоксією органа. 
Додаткове моделювання ішемії-реперфузії кін-
цівки на тлі гострої крововтрати супроводжується 
найбільшим зниженням величини АПІ в печінці у 
всі терміни спостереження, що вказує на нашару-
вання патогенних механізмів обох втручань. 

3. Застосування впродовж 7–14 діб реперфу-
зійного періоду карбацетаму у тварин з гострою 

крововтратою, ускладненою ішемією-реперфу-
зією кінцівки, порівняно з тваринами без корек-
ції, викликає істотне зростання величини АПІ, що 
свідчить про ефективність препарату за умов мо-
дельованої патології. 

Перспективи подальших досліджень. У пер-
спективні доцільно поглибити дослідження функ-
ціональних порушень печінки за умов гострої кро-
вовтрати та ішемії-реперфузії кінцівки та встанови-
ти за цих умов ключові механізми дії карбацетаму.
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ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ КРОВОПОТЕРИ, ОСЛОЖНЕННОЙ ИШЕМИЕЙ-РЕПЕРФУЗИЕЙ 
КОНЕЧНОСТИ, НА АНТИОКСИДАНТНО-ПРООКСИДАНТНЫЙ БАЛАНС ПЕЧЕНИ  

И ЕГО КОРРЕКЦИЯ КАРБАЦЕТАМОМ
©И. И. Горбань 

Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Цель – выяснить влияние острой кровопотери, осложненной ишемией-реперфузией конечности, 
на антиоксидантно-прооксидантный баланс печени и эффективность коррекции выявленных нарушений карба-
цетамом.

Материал и методы. Эксперименты выполнены на 108 нелинейных крысах-самцах массой 200–220 г. Всех 
животных разделили на пять групп: контрольную и четыре опытных. Все вмешательства выполнены под тиопен-
талонатриевым наркозом. В первой опытной группе животным моделировали ишемию-реперфузию конечности 
путем наложения проксимально на левую лапку полоски эластичного жгута «SWAT-T» (США) шириной 10 мм на 
120 мин. Во второй опытной группе моделировали острую кровопотерю (20 % от объема циркулирующей крови) 
путем пересечения бедренной вены. В третьей опытной группе эти повреждения сочетали. В четвертой опытной 
группе животным с острой кровопотерей и ишемией-реперфузией конечности внутрибрюшинно вводили карба-
цетам в дозе 5 мг на килограмм массы животного. В контрольной группе животных вводили в наркоз, применяя 
эквивалентную дозу тиопентала натрия, накладывали жгут на 2 часа без прекращения кровотока и в дальнейшем 
брали для исследований через 1 ч.

Через 1 и 2 часа, а также через 1, 7 и 14 суток в условиях тиопенталонатриевого наркоза животных опытных 
групп выводили из эксперимента методом тотального кровопускания из сердца. В гомогенате печени определя-
ли содержание реагентов к тиобарбитуровой кислоте и активность каталазы. На основании этих данных рассчи-
тывали антиоксидантно-прооксидантный индекс (АПИ).

Результаты. Вследствие моделирования только ишемии-реперфузии конечности в печени возрастала вели-
чина АПИ с максимумом через 7 суток наблюдения, что обусловлено как повышением содержания реагентов к 
тиобарбитуровой кислоте, так и увеличением активности каталазы. До 14 суток величина АПИ снижалась, однако 
не достигала уровня контроля. Под влиянием острой кровопотери величина АПИ в печени резко уменьшалась, 
что вызвано ростом содержания реагентов к тиорбарбитуровой кислоте на фоне снижения активности каталазы. 
Дополнительная двухчасовая ишемия конечности с последующей реперфузией на фоне острой кровопотери 
предопределяла еще большее снижение величины АПИ в печени, что оказалось статистически достоверным по 
сравнению с другими опытными группами во все сроки наблюдения. Применение карбацетама в группе живот-
ных с острой кровопотерей, осложненной ишемией-реперфузией конечности, по сравнению с животными без 
коррекции, вызвало существенный рост величины АПИ через 7–14 суток эксперимента, что свидетельствовало о 
его антиоксидантном влиянии.

Выводы. Вследствие двухчасовой ишемии и реперфузии конечности в печени существенно возрастает вели-
чина АПИ с максимумом через 7 суток реперфузионного периода, которая до 14 суток достигает уровня контроль-
ной группы. В условиях острой кровопотери величина АПИ в печени резко уменьшается, достигает минимума через 
1 сутки и до 14 суток остается существенно меньше, чем в контроле. Дополнительное моделирование ишемии-ре-
перфузии конечности на фоне острой кровопотери сопровождается наибольшим снижением величины АПИ в пе-
чени во все сроки наблюдения.

Применение в течение 7–14 суток реперфузионного периода карбацетама у животных с острой кровопоте-
рей, осложненной ишемией-реперфузией конечности, по сравнению с животными без коррекции, вызывает су-
щественный рост величины AПИ, что свидетельствует об эффективности препарата в условиях моделируемой 
патологии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: печень; кровопотеря; ишемия-реперфузия конечности; антиоксидантно-проксидант-
ний баланс; карбацетам.
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THE EFFECT OF ACUTE BLOOD LOSS COMPLICATED BY LIMB ISCHEMIA-REPERFUSION ON 
THE ANTIOXIDANT-PROOXIDANT BALANCE OF THE LIVER AND ITS CORRECTION  

BY CARBACETAM
©I. I. Horban

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. The aim – to establish the effect of acute blood loss complicated by limb ischemia-reperfusion on the 
antioxidant-prooxidant balance of the liver and the efficacy of the carbacetam in correction of identified abnormalities.

Material and Methods.  The experiments were conducted on 106 non-linear male rats weighing 200–220 g. All 
animals were divided into five groups: control and four experimental ones. All procedures were carried out under 
thiopental sodium anesthesia. In the first experimental group, animals were induced the limb ischemia-reperfusion 
injury by a method of applying a band of an elastic tourniquet SWAT-T. (USA), the width of 10 mm, proximally to the rat’s 
left hind leg for 120 minutes. The animals of the second experimental group were inflicted the acute blood loss (20 % of 
circulating blood volume) by severing a femoral vein. In the third experimental group, these lesions were combined. In 
the fourth experimental group, animals with acute blood loss concurrently with limb ischemia-reperfusion were 
intraperitoneally injected with carbacetam at a dose of 5 mg/kg body weight. Animals were administered anesthesia 
receiving an equivalent dose of thiopental sodium, as well as were applied a tourniquet for 2 hours without stopping the 
bleeding and were subsequently used for research an hour later.

After 1 and 2 hours as well as 1, 7 and 14 days, the animals were withdrawn from the experiment by means of com-
plete exsanguination from the heart under thiopental sodium anesthesia. Thiobarbituric acid reactive substances con-
tent and catalase activity were determined in the liver homogenate. The prooxidant/antioxidant ratio (ProAntidex) was 
calculated based on the above data.

Results and Discussion. The prooxidant/antioxidant ratio value increased in the liver with a maximum of 
abnormalities after 7 days of the observation as a result of the limb ischemia-reperfusion model only, which was caused 
by an increase in both the thiobarbituric acid reactive substances content and catalase activity. The value of ProAntidex 
decreased up to 14th day not reaching the control level. The prooxidant/antioxidant ratio value severely decreased in the 
liver under the effect of acute blood loss, which was attributable to an increase in the thiobarbituric acid reactive 
substances content simultaneously with a decrease in catalase activity. An additional two-hour limb ischemia followed 
by further reperfusion concurrently with the acute blood loss caused an even greater decrease in the value of ProAntidex 
in the liver, which was statistically significant at all observation periods compared to the other experimental groups. 
Administration of the carbacetam to the animals with acute blood loss complicated by limb ischemia-reperfusion, 
compared to the animals without correction, resulted in substantial increase in prooxidant/antioxidant ratio value after 
7 and 14 days of the experiment, indicating its prooxidant effect.

Conclusions. The prooxidant/antioxidant ratio value considerably increases in the liver as a result of two-hour limb 
ischemia and reperfusion injury, with a maximum of abnormalities after 7 days of reperfusion period, not reaching the 
control level up to 14th day. In the presence of acute blood loss the value of ProAntidex in the liver severely decreases, 
reaches the minimum after 1 day and remains substantially lower up to 14th day than in the control group. An additional 
limb ischemia-reperfusion injury model simultaneously with acute blood loss is accompanied by the most significant 
decrease in the prooxidant/antioxidant ratio value in the liver at all observation periods.

Administration of the carbacetam to the animals with acute blood loss complicated by limb ischemia-reperfusion 
within 7–14 days of the reperfusion period, compared to the animals without treatment, leads to considerable increase 
in the prooxidant/antioxidant ratio value, indicating the efficacy of the medication in the modelled pathology.

KEY WORDS: liver; blood loss; limb ischemia-reperfusion; antioxidant-prooxidant balance.

Отримано 12.05.2020
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АРТЕРІАЛЬНА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ З АТЕРОСКЛЕРОТИЧНИМ УРАЖЕННЯМ  
ТА ПАТОЛОГІЧНОЮ ЗВИВИСТІСТЮ КАРОТИДНИХ АРТЕРІЙ ДО ТА ПІСЛЯ  

ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ КАРОТИДНИХ СТЕНОЗІВ
©О. З. Діденко, І. І. Кобза, О. Г. Яворський

Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького

РЕЗЮМЕ. Однією з провідних причин розвитку ішемічного інсульту у пацієнтів з артеріальною гіпертензією 
(АГ), що поступається лише атеросклерозу (АС), є патологічні звивистості (ПЗ) каротидних артерій (КА). 

Мета – вивчити особливості динаміки артеріального тиску (АТ) у пацієнтів з АГ у поєднанні АС або ПЗ КА до та 
після каротидної ендартеректомії (КЕ). 

Матеріал і методи. Відібрано 104 пацієнти з АГ та каротидними стенозами з метою проведення КЕ. Пацієнтів 
поділено на дві групи: 76 хворих з АС КА (група 1), та 28 хворих з ПЗ КА, що не поєднувалась з АС та(або) з 
фібром’язовою дисплазією (група 2). Пацієнтам проводили добове моніторування АТ (ДМАТ) за 2 дні та через 3 міся-
ці після КЕ. Вік хворих складав від 36 до 70 років. Оцінювали середні показники систолічного АТ (САТ) та діастолічно-
го АТ (ДАТ) за добу, день, ніч; середнього пульсового АТ (ПАТ); варіабельність САТ та ДАТ за добу, день, ніч. 

Результати. До операції у хворих групи 1 спостерігали достовірно вищий рівень середнього САТ за добу 
(p<0,001), за день (p<0,001), за ніч (p<0,0001); середнього ДАТ за добу (p<0,001), за день (p<0,01), за ніч (p<0,001); 
достовірно вищі показники денних значень варіабельності САТ (p<0,02) та ДАТ (p<0,03). Рівень ПАТ був вище нор-
мативних значень в обох групах та достовірно вищий у групі 1. 

Після операції у хворих групи 1 відбулась достовірна позитивна динаміка усіх показників ДМАТ. У хворих 
групи 2 фіксували достовірну позитивну динаміку тільки середнього нічного ДАТ (p<0,01) та не спостерігали 
достовірних змін решти показників САТ та ДАТ. Достовірно позитивну динаміку варіабельності АТ спостерігали у 
хворих з АС КА. 

Висновки. У пацієнтів з АС КА хірургічне лікування асоційоване зі стійким зниженням АТ, на відміну від хворих 
з ПЗ КА. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: артеріальна гіпертензія; атеросклероз; каротидний стеноз; патологічна звивистість; 
каротидна ендартеректомія. 

Вступ. Артеріальна гіпертензія (АГ) – голов-
ний фактор ризику розвитку хвороб системи кро-
вообігу, яка заслуговує на першочергову увагу не 
лише з медико-соціальної точки зору, а й виходячи 
з реальних можливостей впливу на неї. Від АГ 
страждає близько 40 % населення Землі. Користь 
від корекції АТ доведена у цілому ряді великих ба-
гатоцентрових досліджень, така корекція сприяє 
реальному збільшенню тривалості життя в Захід-
ній Європі та США. Проте навіть у розвинутих краї-
нах більш ніж 40 % хворих не отримують лікуван-
ня, дві третини з них є не контрольованими, і тіль-
ки близько 34 % контролюють рівень АТ [1, 2]. 

Відомо, що АГ є причиною не менше ніж 70–
75 % інсультів та залишається основним факто-
ром ризику розвитку ряду серцево-судинних 
ускладнень, які призводять до передчасної інва-
лідизації та смертності. Дані плацебоконтрольо-
ваних досліджень та мета-аналізів показують, що 
адекватний контроль АТ може зменшити частоту 
інсультів на 39 % [2, 3]. Щорічно АГ виявляють в 
1  млн українців. Усього в Україні зареєстровано 
понад 12 млн осіб, хворих на АГ, а частота мозко-
вого інсульту та смертності від нього є найвищи-
ми в Європейському реґіоні [3]. 

Основною причиною розвитку гострих та хро-
нічних порушень мозкового кровообігу за ішеміч-

ним типом є атеросклероз (АС) брахіоцефальних 
артерій, який діагностують у 10 % населення світу у 
віці до 65 років. У 65–85 % спостережень АС уражен-
ня спостерігається в екстракраніальному відділі 
внутрішньої сонної артерії (ВСА) [4]. Однією з про-
відних причин розвитку ішемічного інсульту, що по-
ступається лише АС, є патологічні звивистості (ПЗ) 
ВСА, частота яких коливається від 10 до 40 % [5]. 
Прояви ПЗ ВСА можуть коливатися – від незнач но 
вираженої неврологічної симптоматики до розвит-
ку ішемічного інсульту. ПЗ артерій можуть бути вро-
дженого та набутого ґенезу, однак питання етіо логії 
та патогенезу залишаються відкритими [6–8]. Під-
вищений АТ мають більш ніж 50 % хворих із патоло-
гією гілок дуги аорти, який може бути не тільки про-
явом АГ, а й компенсаторною реакцією організму на 
зміни кровотоку в церебральних судинах [9, 10]. 
Однозначної думки про існування центрального 
механізму розвитку АГ у хворих із каротидним сте-
нозом немає. Деякі автори вивчали спробу знижен-
ня АТ після каротидної ендартеректомії (КЕ) як один 
з механізмів зменшення АТ з допомогою хірургіч-
ного втручання у вказаної групи пацієнтів [11–13].

Мета – вивчення особливостей динаміки ар-
теріального тиску у пацієнтів з АГ у поєднанні АС 
або ПЗ каротидних артерій до та після хірургічно-
го лікування каротидних стенозів. 
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Матеріал і методи дослідження. Для дослі-

дження було відібрано 104 пацієнти з АГ, що пере-
бували на обстеженні у відділенні судинної хірур-
гії Львівської обласної клінічної лікарні з метою 
проведення КЕ.

Вік пацієнтів коливався від 36 до 70 років (се-
редній вік хворих склав (53,4±7,5) років). Пацієн-
тів було поділено на дві групи. У групу 1 увійшли 
76 хворих з АС ураженням каротидних судин, у 
групу 2 – 28 хворих з ПЗ каротидних судин, що не 
поєднувалась з АС та(або) з фібром’язовою дис-
плазією. У 26 хворих групи 2 спостерігали подов-
ження ВСА з утворенням петель та спіралей (коу-
лінг) та у 2 хворих – кутоподібні деформації відпо-
відних судин (кінкінг). Для оцінки особливостей 
динаміки АТ усім пацієнтам проводили добове 
моніторування АТ (ДМАТ) за 2 дні до операції – 
перше обстеження (1 обст.), та через 3 місяці піс-
ля операції – друге обстеження (2 обст.). КЕ була 
проведена під місцевою анестезією. Оцінювали 
середні показники систолічного АТ (САТ) та діа-
столічного АТ (ДАТ) за добу, день, ніч; середнього 

пульсового АТ (ПАТ); варіабельність САТ та ДАТ за 
добу, день, ніч. Враховували нормативні значен-
ня АТ, що обумовленні в Європейських рекомен-
даціях з діагностики та лікування АГ (ESH/ESC 
Guidelines, 2018). Нормальним вважали серед-
ньодобовий рівень АТ <130/ 80 мм рт. ст., серед-
ній рівень АТ вдень <135/85 мм рт. ст., вночі – 
<120/70 мм рт. ст. Нормою для пульсового АТ за 
даними ДМАТ був показник середньодобового 
ПАТ <45 мм рт. ст. [14]. Згідно з даними рекомен-
даціями, підвищеною варіабельністю вважається 
значення стандартного відхилення від середньо-
го АТ, що перевищувало вдень 15/14 мм рт. ст., 
вночі 14/12 мм рт. ст. для САТ/ДАТ [15]. Статистич-
ну обробку матеріалу здійснювали за допомогою 
програм Statistics ver 10.0 for Windows та Microsoft 
Excel 2010 з використанням t-критерію Стьюден-
та для встановлення достовірності відмінностей 
між незалежними вибірками.

Результати й обговорення. У таблиці 1 пода-
ні результати ДМАТ у двох групах у доопераційно-
му періоді обстеження.

Таблиця 1. Результати доопераційного добового моніторування артеріального тиску в обох групах

Показники
Середнє значення, М±σ

група 1, n=76 група 2, n=28
Середній вік, роки 62,4±3,17 41,4±4,16*
САТ за добу, мм рт. ст. 152±12,1 137±8,2*
САТ за день, мм рт. ст. 154±11,7 140±10,2*
САТ за ніч, мм рт. ст. 147±15,6 128±10,7*
ДАТ за добу, мм рт. ст. 92±9,0 82±6,8*
ДАТ за день, мм рт. ст. 94±8,9 87±6,9*
ДАТ за ніч, мм рт. ст. 87±10,4 76±9,7*
ПАТ, мм рт. ст. 60±10,2 51±9,3*

Примітка. M – середнє значення; σ – стандартне відхилення; * – достовірність змін між групами 1 і 2, p<0,05. 

На етапі доопераційного обстеження в обох 
групах усі показники ДМАТ виходили за рамки 
нормативних значень. Для хворих з АС каротид-
них артерій характерні вищі показники АТ, досто-
вірно вищий рівень середнього САТ за добу 
(p<0,001), за день (p<0,001), за ніч (p<0,0001) та 
достовірно вищі показники середнього ДАТ за 
добу (p<0,001), за день (p<0,01), за ніч (p<0,001). Рі-
вень ПАТ був вище нормативних значень в обох 
групах, проте достовірно вищий у групі хворих з АС 
каротидних артерій. Важливо зазначити, що підви-
щені рівні нічних значень систолічного та діасто-
лічного АТ, а також пульсового АТ, є вагомими 
предикторами серцево-судинних подій [6, 7].

Аналіз величин варіабельності АТ у двох гру-
пах (табл. 2) під час 1 обст. показав відхилення від 
нормативів. 

На доопераційному етапі у хворих групи 1 спо-
стерігали значне підвищення показників варіа-

бельності САТ, та, в меншій мірі, показників варіа-
бельності ДАТ. У хворих групи 2 фіксували незнач-
не підвищення добових значень варіабельності 
САТ та ДАТ, натомість денна та нічна варіабель-
ність АТ не перевищувала критичних значень. У 
хворих групи 1 спостерігали достовірно вищі по-
казники денних значень варіабельності САТ 
(p<0,02) та ДАТ (p<0,03). Слід зазначити, що пере-
вищення хоча б одного із шести нормативних зна-
чень варіабельності АТ асоціюється з підвищенням 
частоти серцево-судинних ускладнень на 70 % [15].

Через 3 місяці після КЕ у жодного пацієнта не 
спостерігали інсульту або ТІА.

Результати післяопераційного обстеження 
(табл. 3) показали вагоме достовірне зниження 
показників систолічного та діастолічного АТ у 
хворих із АС каротидних артерій.

У хворих групи 1 відбулась достовірна пози-
тивна динаміка усіх показників ДМАТ: середнього 
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САТ за добу (p<0,0001), за день (p<0,0001), за ніч 
(p<0,0002); середнього ДАТ за добу (p<0,001), за 
день (p<0,001), за ніч (p<0,007). Враховуючи те, що 
зниження САТ було вагомішим, ніж ДАТ, ми отри-
мали достовірні позитивні зміни ПАТ (p<0,091). У 
групі хворих з ПЗ каротидних артерій (група 2) фік-

сували достовірну позитивну динаміку середнього 
нічного ДАТ (p<0,01), проте не спостерігали досто-
вірних змін решти показників систолічного та діа-
столічного АТ. 

У таблиці 4 наведено результати динаміки варі-
абельності АТ у двох групах через 3 місяці після КЕ.

Таблиця 2. Результати варіабельності артеріального тиску до операції

Показники варіабельності
Середнє значення, М±σ

група 1, n=42 група 2, n=48
САТ за добу, мм рт. ст. 17,2±2,81 15,5±3,92
САТ за день, мм рт. ст. 16,2±3,34 14,1±3,77*
САТ за ніч, мм рт. ст. 14,4±2,62 13,2±2,11
ДАТ за добу, мм рт. ст. 14,3±2,44 13,9±2,20
ДАТ за день, мм рт. ст. 13,2±2,53 11,0±2,35*
ДАТ за ніч, мм рт. ст. 11,7±2,78 10,7±2,12

Примітка. M – середнє значення; σ – стандартне відхилення; * – достовірність змін між групами 1 і 2, p<0,05.

Таблиця 3. Результати післяопераційного добового моніторування артеріального тиску в обох групах

Показники
Група 1 Група 2

до операції,  
1 обст.

після операції,  
2 обст.

до операції,  
1 обст.

після операції,  
2 обст.

САТ за добу, мм рт. ст. 152,0±12,1 138,0±11,2* 137,0±8,2 138,0±10,3
САТ за день, мм рт. ст. 154,0±11,7 141,0±10,4* 140,0±10,2 141,0±11,2
САТ за ніч, мм рт. ст. 147,0±11,6 130,0±10,2* 128,0±10,7 129,0±9,8
ДАТ за добу, мм рт. ст. 92,0±9,0 84,0±8,7* 82,0±6,8 80,0±7,3
ДАТ за день, мм рт. ст. 94,0±8,9 86,0±7,8* 87,0±6,9 86,0±7,4
ДАТ за ніч, мм рт. ст. 87,0±10,4 78,0±9,7* 76,0±9,7 71,0±8,7*
ПАТ, мм рт. ст. 60,0±10,2 53,0±9,1* 55,0±9,3 59,0±9,7

Примітка. M – середнє значення; σ – стандартне відхилення; * – достовірність змін між 1 і 2 обстеженнями, p<0,05.

Таблиця 4. Результати динаміки варіабельності артеріального тиску через 3 місяці після операції

Показники 
варіабельності

Група 1 Група 2
до операції, 

1 обст.
після операції, 

2 обст.
до операції, 

1 обст.
після операції,

2 обст.
САТ за добу, мм рт. ст. 17,2±3,16 14,9±1,67* 15,5±3,92 16,0±1,77
САТ за день, мм рт. ст. 16,2±3,34 14,6±2,68* 14,1±3,77 14,2±2,78
САТ за ніч, мм рт. ст. 14,4±2,62 12,0±2,33* 13,2±2,11 12,9±2,57
ДАТ за добу, мм рт. ст. 14,3±2,44 12,7±2,13* 11,9±2,20 11,5±3,10
ДАТ за день, мм рт. ст. 13,2±2,53 12,3±2,53 11,0±2,35 11,9±2,5
ДАТ за ніч, мм рт. ст. 11,7±2,78 10,1±2,07* 10,7±2,12 10,1±2,49

Примітка. M – середнє значення; σ – стандартне відхилення;* – достовірність змін між 1 і 2 обстеженнями, p<0,05.

У хворих групи 1 фіксували достовірну пози-
тивну динаміку варіабельності АТ. Спостерігали 
вагоме зниження показників варіабельності САТ 
протягом доби (p<0,002), дня (p<0,005) та ночі 
(p<0,0001). Показники варіабельності ДАТ також 
мали позитивну динаміку, окрім варіабельності 
ДАТ протягом дня (p>0,05). 

У групі хворих з ПЗ каротидних артерій (гру-
па  2) після операції достовірної позитивної ди-

наміки варіабельності АТ не було, навіть спосте-
рігали незначну тенденцію до її підвищення. 
Можливо, це підвищення варіабельності АТ по-
яснюється порушенням процесів саморегуляції 
судин головного мозку в умовах турбулентного 
потоку крові по звивистих судинах та відсутніс-
тю адаптаційних механізмів після відновлення 
нормального кровопостачання структур голов-
ного мозку. 
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Висновки. На доопераційному етапі у пацієн-

тів з АГ та АС каротидних артерій фіксувались 
вищі показники ДМАТ, ніж у пацієнтів з АГ та ПЗ 
каротидних артерій. 

У пацієнтів з АС каротидних артерій хірургічне 
лікування асоційоване зі стійким зниженням АТ. 

У пацієнтів з ПЗ каротидних артерій після КЕ 
показники ДМАТ, у тому числі й варіабельність, 

зберігались на доопераційному рівні. Відбулось 
зниження тільки нічного діастолічного АТ.

Перспективи подальших досліджень по-
лягають у вивченні особливостей перебігу, діаг-
ностики та лікування АГ у пацієнтів з каротид-
ними стенозами до та після хірургічного ліку-
вання.
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АРТЕРИАЛЬНАЯ ГИПЕРТЕНЗИЯ У БОЛЬНЫХ С АТЕРОСКЛЕРОТИЧЕСКИМ 
ПОРАЖЕНИЕМ И ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ ИЗВИТОСТЬЮ СОННЫХ АРТЕРИЙ  
ДО И ПОСЛЕ ХИРУРГИЧЕСКОЙ КОРРЕКЦИИ КАРОТИДНЫХ СТЕНОЗОВ

©О. З. Диденко, И. И. Кобза, О. Г. Яворский
Львовский национальный медицинский университет имени Данила Галицкого

РЕЗЮМЕ. Одной из ведущих причин развития ишемического инсульта у пациентов с артериальной гипер-
тензией (АГ), уступающей лишь атеросклерозу (АС), являются патологические извитости (ПИ) сонных артерий 
(СА).

Цель – изучить особенности динамики артериального давления (АД) у пациентов с АГ в сочетании АС или ПИ 
СА до и после каротидной эндартерэктомии (КЭ).

Материал и методы. Отобраны 104 пациента с АГ и каротидным стенозом с целью проведения КЭ. Пациен-
ты поделены на две группы: 76 больных с АС СА (группа 1) и 28 больных с ПИ СА, не сочетающимися с АС и (или) 
с фибромышечной дисплазией (группа 2). Пациентам проводили суточное мониторирование АД (СМАД) за 2 дня 
и через 3 месяца после КЭ. Возраст больных составлял от 36 до 70 лет. Оценивали средние показатели систоли-
ческого АД (САД) и диастолического АД (ДАД) за сутки, день, ночь; среднего пульсового АД (ПАД), вариабель-
ность САД и ДАД за сутки, день, ночь.

Результаты. До операции у больных группы 1 наблюдали достоверно более высокий уровень среднего САД 
за сутки (p<0,001), за день (p<0,001), за ночь (p<0,0001), а также среднего ДАД за сутки (p<0,001), за день (p<0,01), 
за ночь (p<0,001), отмечали достоверно более высокие показатели дневных значений вариабельности САД 
(p<0,02) и ДАД (p<0,03). Уровень ПАД был выше нормативных значений в обеих группах, и достоверно выше в 
группе 1.

После операции у больных группы 1 наблюдалась достоверная положительная динамика всех показателей 
СМАД. У больных группы 2 фиксировали достоверную положительную динамику только среднего ночного ДАД 
(p<0,01), и не наблюдали достоверных изменений остальных показателей САД и ДАД. Достоверно положитель-
ную динамику вариабельности АД наблюдали у больных с АС СА. 

Выводы. У пациентов с АС СА хирургическое лечение ассоциированно с устойчивым снижением АД, в отли-
чие от больных с ПИ СА.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: артериальная гипертензия; атеросклероз; каротидный стеноз; патологическая изви-
тость; каротидная эндартерэктомия.
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ARTERIAL HYPERTENSION IN PATIENTS WITH ATHEROSCLEROTIC LESIONS  
AND PATHOLOGICAL TORTUOSITY OF THE CAROTID ARTERIES  

BEFORE AND AFTER SURGICAL CORRECTION OF CAROTID STENOSES
©O. Z. Didenko, І. І. Kobza, O. G. Yavorskyi

Danylo Halytskyi Lviv National Medical University

SUMMARY. One of the leading causes of ischemic stroke in patients with hypertension (AH), second only to athero-
sclerosis (AS), is pathological tortuosity of the carotid arteries (CA).

The aim – to study the features of the dynamics of blood pressure (BP) in patients with hypertension in combination 
with AS or tortuosity of the CA before and after carotid endarterectomy (CE).

Materials and Methods. 104 patients with hypertension and carotid stenoses were selected for CE. Patients were 
divided into two groups: 76 patients with AS of the CA (group 1), and 28 patients with tortuosity of the CA, that did not 
combine with AS and (or) with fibromuscular dysplasia (group 2). Patients underwent ambulatory BP monitoring (ABPM) 
for 2 days and 3 months after CE. The age ranged from 36 to 70 years. 

Results. Prior to surgery, patients in group 1 had a significantly higher level of mean systolic BP per 24 hours 
(p<0.001), per day (p<0.001), per night (p<0.0001), mean diastolic BP per 24 hours (p<0.001), per day (p<0.01), at night 
(p<0.001) and significantly higher values of daytime variability of systolic BP (p<0.02) and diastolic BP (p<0.03). The level 
of heart rate was higher than the normative values in both groups, and significantly higher in group 1.

After the operation, patients in group 1 had a significant positive dynamics of all indicators of ABPM. In patients of 
group 2 recorded significant positive dynamics of only the average night diastolic BP (p<0.01), and did not observe sig-
nificant changes in other indicators of systolic BP and diastolic BP. Significantly positive dynamics of BP variability was 
observed in patients with AS of the CA. 

Conclusions. In patients with AS of the CA, surgical treatment is associated with a steady decrease in blood pres-
sure, in contrast to patients with tortuosity of the CA.

KEY WORDS: arterial hypertension; atherosclerosis; carotid stenosis; pathological tortuosity; carotid endarte-
rectomy.

Отримано 4.06.2020
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РЕЗЮМЕ. Мета дослідження – вивчити можливості застосування вітамінотерапії (ВТ) і амінокислотного пре-
парату в комплексі лікування хронічного обструктивного захворювання легень (ХОЗЛ) із супутньою анемією хро-
нічних захворювань (АХЗ) у пацієнтів, що перенесли туберкульоз легень (ТБЛ). 

Матеріал і методи. Обстежено 95 пацієнтів із ХОЗЛ і перенесеним ТБЛ та АХЗ згідно з діючими протоколами 
із дослідженням показників обміну заліза, а також тривожності та депресії, і додатковим призначенням вітамінів 
групи В з або без адеметіоніну до стандартного лікування ХОЗЛ.

Результати. Додаткове призначення ВТ з або без амінокислотного препарату (адеметіоніну) до стандартної 
фармакотерапії ХОЗЛ у поєднанні з перенесеним ТБЛ і АХЗ дозволило досягти достовірної позитивної динаміки 
не тільки клініко-функціонального стану, а й показників червоної крові, а також зниження інтенсивності запально-
го процесу та індексу депресії, більше виражене в групі, в якій призначали і вітаміни, і амінокислотний препарат. 
Застосування тільки стандартної фармакотерапії дозволило досягти достовірного покращення клініко-функціо-
нальних показників без істотних змін показників червоної крові, системного запалення та психологічного стану.

Висновки. Пацієнтам із ХОЗЛ і супутньою АХЗ, що перенесли ТБЛ, додатково до стандартної терапії доцільно 
призначати вітамінотерапію і амінокислотний препарат для корекції показників червоної крові, нормалізації 
показників системного запалення та індексу депресії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: хронічне обструктивне захворювання легень; залишкові зміни після туберкульозу легень; 
анемія хронічних захворювань; вітамінотерапія; амінокислотний препарат.

Вступ. Хронічне обструктивне захворювання 
легень (ХОЗЛ) є однією із найпоширеніших хвороб 
органів дихання і важливою причиною інвалідиза-
ції та передчасної смерті населення [1]. Bажливим 
фактором обтяження перебігу ХОЗЛ є перенесе-
ний ТБЛ, після якого залишаються стійкі довічні 
зміни – залишкові зміни після перенесеного ТБЛ 
(ЗЗТБ). Пацієнти з ХОЗЛ і ЗЗТБ характеризуються 
тяжким перебігом і нестійким ефектом лікування 
ХОЗЛ навіть у віддаленому періоді після вилікува-
ного ТБЛ унаслідок активації системного запален-
ня та зниження місцевого імунітету слизової обо-
лонки дихальних шляхів [2], що може підвищувати 
схильність до подальших тяжких загострень ХОЗЛ.

Анемія діагностується у 16–30 % пацієнтів із 
ХОЗЛ і 16–94 % хворих на ТБЛ, що значно більше, 
ніж у загальній популяції. Згідно з даними літера-
тури, у пацієнтів із ХОЗЛ переважно діагностують-
ся ЗДС, тоді як за умов ТБЛ – АХЗ [3, 4]. 

Дослідження останніх років показали, що 
зни ження рівня гемоглобіну є незалежним чин-
ником, який підвищує ймовірність госпіталізації з 
приводу загострення ХОЗЛ протягом наступного 
року, особливо за умов легеневої гіпертензії. Та-
кож виявили зв’язок анемії з важливими марке-
рами запалення [5]. Разом із тим, прицільна діаг-
ностика та корекція анемії під час вибору тактики 
ведення ХОЗЛ, як правило, не проводиться. 

Відомо, що показники психоемоційного реа-
гування, зокрема, підвищена тривожність і схиль-
ність до депресії, є важливими факторами, що 
впливають на клініко-функціональний стан паці-
єнтів як із ХОЗЛ, так і з анемією [6], проте у пацієн-
тів із ХОЗЛ і ЗЗТБ тривожність та депресія прак-
тично не вивчалися. 

Наше попереднє дослідження показало, що в 
більшості пацієнтів із ХОЗЛ і ЗЗТБ виявлялася су-
путня АХЗ. При цьому за умов АХЗ, порівняно з її 
відсутністю, спостерігалися погіршення клінічно-
го перебігу ХОЗЛ і показників функції зовнішнього 
дихання, більш часті загострення та госпіталізації, 
посилення бронхіальної обструкції та системного 
запалення. Крім того, серед пацієнтів із ХОЗЛ і 
ЗЗТБ у поєднанні з АХЗ, порівняно з групою ХОЗЛ 
і ЗЗТБ без АХЗ, виявлено достовірно вищий рі-
вень особистісної тривожності і підвищений ін-
декс депресії (ІД) [7].

Згідно з літературними даними, серед віднос-
но безпечних та ефективних засобів для профі-
лактики і лікування тривожно-депресивних тен-
денцій, отримано клінічний ефект після застосу-
ван ня комплексу вітамінів групи В [8], а також аде-
метіоніну [9], проте їх застосування для корекції 
показників психоемоційного реагування потре-
бує подальших досліджень. Окремі дослідники 
вказують на обернену кореляцію рівнів вітамінів 
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групи В і маркерів запалення [10], проте їх ефекти 
за умов хронічного запалення і супутньої АХЗ ви-
вчені не достатньо, а дослідження у пацієнтів із 
ХОЗЛ і ЗЗТБ у поєднанні з АХЗ не проводилися.

Мета – вивчити ефективність застосування 
вітамінотерапії і амінокислотного препарату в 
комплексі лікування хронічного обструктивного 
захворювання легень із супутньою анемією хро-
нічних захворювань у пацієнтів, що перенесли ту-
беркульоз легень. 

Матеріал і методи дослідження. Обстеже-
но 95 хворих, госпіталізованих із діагнозом за-
гострення ХОЗЛ II–IІІ cтупеня тяжкості обмеження 
повітряного потоку (бронхіальної обструкції), що 
належали до груп В, С, D, на базі пульмонологіч-
ного відділення КНП «Закарпатська обласна клі-
нічна лікарня імені А. Новака» ЗОР (м. Ужгород). 

Обстеження і лікування пацієнтів проводили 
згідно з відповідними клінічними протоколами 
[11, 12] із врахуванням міжнародних рекоменда-
цій GOLD-2019. Симптоми ХОЗЛ оцінювали за до-
помогою стандартних опитувальників (модифіко-
вана шкала задишки Британської медичної до-
слідницької ради – the Modified British Medical 
Research Council, mMRC та тесту оцінки ХОЗЛ – 
COPD Assesment Test, САТ). 

Проводили визначення функції зовнішнього 
дихання, рентгенографію органів грудної клітки, 
загальний аналіз крові (ЗАК), електрокардіогра-
фію, ехокардіографію. Усім хворим проведено ви-
значення показників сироваткового заліза (Fe), 
загальної залізозв’язувальної здатності сироват-
ки крові (ЗЗЗС), відсотка насичення трансферину 
залізом (ВНТЗ), трансферину (Тр), феритину (Фн), 
а також розчинного рецептора трансферину із об-
численням співвідношення розчинного рецепто-
ра трансферину до логарифма феритину для ди-
ференційної діагностики АХЗ (зниження до мен-
ше 1) і ЗДА (підвищення до понад 2) із наступною 
консультацією гематолога. Крім того, проведено 
визначення наступних показників системного за-
палення: С-реактивного протеїну (СРП) і компо-

нента системи комплементу С3, глобулінів. Ви-
значали також ІД за допомогою Beck Depression 
Inventory [13], Beck Depression Inventory [13]. 

До включення в дослідження пацієнти засто-
совували інгалятор тіотропію бромід 18 мкг у кап-
сулах з доставковим пристроєм «Handy Haler» та 
стандартну терапію загострення ХОЗЛ: бронхолі-
тичну (метилксантини – еуфілін 2,4 % розчин – по 
5–10 мл внутрішньовенно у 10–20 мл ізотонічного 
розчину хлориду натрію, теотард 200 мкг 2 рази/
день) і муколітичну терапію (бромгексин по 
8–16  мг 3 рази/день або амброксол по 30  мг 
3  рази/день), а також дексаметазон внутрішньо-
венно протягом 7 днів.

Для диференційного лікування пацієнтів із 
ХОЗЛ і ЗЗТБ та супутньою АХЗ (n=95) було виділе-
но 3 групи, що достовірно не відрізнялися за віком 
і статтю. Пацієнти групи 1 (n=33) додатково до 
стандартної терапії з 5-го дня лікування за гост-
рення ХОЗЛ (після усунення найгостріших явищ 
бронхіальної обструкції та системного запалення) 
приймали вітамінотерапію (ВТ) у вигляді комбіна-
ції вітамінів групи В, а також амінокислотний пре-
парат – 500 мг адеметіоніну по 1 таблетці 1 р/д. Па-
цієнтам призначали комплекс вітамінів групи В 
внутрішньом’язово протягом перших 5 днів (роз-
чин для ін’єкцій у вигляді ампул по 2 мл, 1 мл міс-
тить піридоксину гідрохлориду 50 мг, тіаміну гідро-
хлориду 50 мг, ціанокобаламіну 0,5 мг) із перехо-
дом на пероральний прийом по 1  таблетці 
(піридоксину гідрохлориду 100  мг, бенфотіаміну 
100 мг) 1 раз на добу. Загальний курс комплексно-
го лікування склав 30 днів. Пацієнти групи 2 (n=32) 
додатково приймали тільки ВТ (режим дозування 
такий же, як у групі 1). Пацієнти групи 3 (n=30) при-
ймали тільки стандартну терапію ХОЗЛ. 

Статистичну обробку результатів досліджен-
ня проводили за допомогою пакета прикладних 
програм Statistica 10.0 (StatSoft Inc., USA). 

Результати й обговорення. Динаміка окре-
мих показників клініко-функціонального стану 
пацієнтів наведена в таблиці 1. 

Таблиця 1. Динаміка окремих показників клініко-функціонального стану в процесі лікування хронічного 
обструктивного захворювання легень у поєднанні з анемією хронічних захворювань у пацієнтів, що перенесли 

туберкульоз легень (M±m)

Показник

Група 1 (n=33), вітамінотерапія 
+ амінокислотний препарат

Група 2 (n=32),  
вітамінотерапія 

Група 3 (n=30),  
тільки стандартна терапія 

до лікування після лікування до лікування
після 

лікування
до лікування

після 
лікування

МДР, балів 1,74±0,41 1,12±0,16* 1,82±0,38 1,22±0,11* 1,88±0,53 1,17±0,14*

ТОХ, балів 17,9±0,42 12,78±0,83* 18,84±0,76 13,11±0,75* 17,92±0,53 12,73±0,72*

ОФВ1, % 48,56±2,21 63,35±2,44* 49,35±2,68 59,52±3,67* 49,03±2,6 58,72±2,97*

Примітки: 1. * – p<0,05 порівняно з початком лікування;
2. + – p<0,05 порівняно з групою, що приймала тільки вітамінотерапію;
3. # – р<0,05 порівняно з групою, що приймала тільки стандартну терапію.
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У всіх клінічних групах виявлено певну дина-

міку як показників клінічного перебігу (зменшен-
ня задишки за МДР та інтенсивності основних 
симптомів за ТОХ), так і функції зовнішнього ди-
хання (зростання ОФВ1) у процесі лікування, без 
суттєвої різниці серед пацієнтів, що додатково 

приймали адеметіонін і / або вітаміни групи В, по-
рівняно з групою, в якій призначали тільки стан-
дартну фармакотерапію ХОЗЛ.

Під час аналізу динаміки рівня гемоглобіну і 
еритроцитів, а також окремих показників систем-
ного запалення, було виявлено таке (табл. 2).

Таблиця 2. Динаміка окремих результатів лабораторних методів дослідження в процесі лікування хронічного 
обструктивного захворювання легень у поєднанні з анемією хронічних захворювань у пацієнтів,  

що перенесли туберкульоз легень (M±m)

Показник

Група 1 (n=33), вітамінотерапія 
+ амінокислотний препарат

Група 2 (n=32),  
вітамінотерапія 

Група 3 (n=30),  
тільки стандартна терапія 

до лікування
після 

лікування
до лікування

після 
лікування

до лікування
після 

лікування

Hb, г/л 112,36±4,05 128,21±3,17*# 113,41±3,56 125,57±3,85*# 111,71±3,52 116,15±3,85

RBC, ×109/л. 3,21±0,24 4,16±0,35*# 3,48±0,15 4,18±0,45*# 3,32±0,28 3,45±0,22

ШОЕ, мм/год 19,14±4,23 12,02±3,06* 18,71±3,52 11,74±2,08* 18,33±2,76 11,95±2,88*

СРП, мг/л 11,86±0,52 6,48±0,34*+# 12,02±0,46 8,32±0,44*# 11,74±0,83 10,32±0,93

С3 2,05±0,02 1,78±0,03*# 2,1±0,05 1,86±0,04*# 2,06±0,07 1,98±0,03

У групах пацієнтів, що додатково приймали ВТ, 
з або без амінокислотного препарату, після ліку-
вання виявлено достовірне зростання рівнів гемо-
глобіну і еритроцитів до майже нормальних вели-
чин, чого не спостерігалося у пацієнтів, що прийма-
ли тільки стандартну фармакотерапію ХОЗЛ, у 
яких зміни зазначених показників червоної крові 
були мінімальними. Істотної різниці показників ге-
моглобіну і еритроцитів у підгрупах, що додатково 
приймали тільки вітаміни групи В або комбінацію 
цих вітамінів із амінокислотним препаратом, не 
виявлено. 

Після лікування виявлено достовірне знижен-
ня показника ШОЕ в усіх клінічних групах без сут-
тєвої різниці між ними. Разом із тим, у підгрупах, 
що додатково приймали ВТ з або без амінокислот-
ного препарату, спостерігалося достовірне зни-
ження рівнів СРП і С3, що свідчило про зменшення 
інтенсивності системного запалення, тоді як у гру-
пі пацієнтів, що приймали тільки стандартну тера-
пію, відмічено лише тенденцію до їх зниження. 

У групі пацієнтів, яким призначали і вітаміни 
групи В, і амінокислотний препарат, динаміка СРП 
була найбільш вираженою, і його рівень після ліку-
вання виявився достовірно нижчим, порівняно з 
групами хворих, що приймали тільки ВТ або тільки 
стандартну терапію ХОЗЛ. Імовірно, істотне зни-
ження інтенсивності хронічного запального про-
цесу, як важливого чинника АХЗ, у пацієнтів пер-
ших двох груп сприяло кращій компенсації рівнів 
гемоглобіну і еритроцитів у процесі лікування.

Аналогічна тенденція спостерігалася під час 
аналізу динаміки індексу депресії в процесі ліку-

вання: виявлено достовірне його зниження у гру-
пах, що додатково приймали ВТ і амінокислотний 
препарат (19,06±0,53 до лікування і 8,77±0,23 піс-
ля лікування, р<0,05) або тільки ВТ (19,25±0,23 і 
11,87±0,71 відповідно, р<0,05), і відсутність суттє-
вої динаміки у групі хворих, що приймали тільки 
стандартне лікування (19,16±0,5 і 18,37±0,63 від-
повідно, р>0,05). При цьому нормалізація ІД спо-
стерігалася тільки у групі пацієнтів, яким додатко-
во призначалася комбінація вітамінів групи В і 
адеметіоніну.

Висновки. 1. У пацієнтів із ХОЗЛ і ЗЗТБ та су-
путньою АХЗ додаткове призначення вітаміноте-
рапії з або без амінокислотного препарату сприя-
ло істотному покращенню не тільки клініко-функ-
ціонального стану, а й показників гемоглобіну та 
еритроцитів, зниженню інтенсивності запалення 
та ІД. За умов стандартного лікування ХОЗЛ у хво-
рих, які перенесли ТБЛ та мали супутню АХЗ, змі-
ни показників червоної крові, запалення та рівня 
депресії були не вірогідними.

2. Оптимальні результати, особливо для ко-
рекції системного запалення і психоемоційного 
стану, отримані при поєднаному застосуванні ві-
тамінотерапії та амінокислотного препарату до-
датково до стандартного лікування ХОЗЛ у паці-
єнтів із супутньою АХЗ, що перенесли ТБЛ.

3. Пацієнтам із ХОЗЛ і перенесеним ТБЛ та су-
путньою АХЗ, особливо за умов підвищеного рів-
ня депресивних тенденцій, доцільно призначати 
комбінацію вітамінів групи В у поєднанні з аміно-
кислотним препаратом адеметіоніном додатково 
до стандартної фармакотерапії ХОЗЛ.

Примітки: 1. * – p<0,05 порівняно з початком лікування;
2. + – p<0,05 порівняно з групою, що приймала тільки вітамінотерапію;
3. # – р<0,05 порівняно з групою, що приймала тільки стандартну терапію.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ ВИТАМИНОТЕРАПИИ И АМИНОКИСЛОТНОГО 
ПРЕПАРАТА В КОМПЛЕКСЕ ЛЕЧЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОЙ ОБСТРУКТИВНОЙ БОЛЕЗНИ 

ЛЕГКИХ С СОПУТСТВУЮЩЕЙ АНЕМИЕЙ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ У ПАЦИЕНТОВ, 
ПЕРЕБОЛЕВШИХ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ

©Н. В. Жованик1, М. И. Товт-Коршинская2, М. В. Ростока-Резникова2

1КНП «Закарпатская областная клиническая больница имени А. Новака» ЗОС
2«Ужгородский национальный университет»

РЕЗЮМЕ. Цель исследования – изучить возможности применения витаминотерапии (ВТ) и аминокислотного 
препарата в комплексе лечения хронического обструктивного заболевания легких (ХОЗЛ) с сопутствующей ане-
мией хронических заболеваний (АХЗ) у пациентов, переболевших туберкулезом легких (ТБЛ).

Материал и методы. Обследовано 95 пациентов с ХОЗЛ и сопутствующей АХЗ и перенесенным ТБЛ соглас-
но действующим протоколам с исследованием показателей обмена железа, а также тревожности и депрессии, и 
дополнительным назначением витаминов группы В с или без адеметионина к стандартному лечению ХОЗЛ.

Результаты. Назначение аминокислотного ВТ с или без адеметионина в дополнение к стандартной фарма-
котерапии ХОЗЛ с ТБЛ в анамнезе и АХЗ позволило достичь достоверной положительной динамики не только 
клинико-функционального состояния, но и показателей красной крови, а также снижения интенсивности воспа-
ления и индекса депрессии, более выраженные при назначении комбинации витаминов и аминокислотного пре-
парата. Применение только стандартной фармакотерапии позволило достичь достоверного улучшения клинико-
функциональных показателей без существенных изменений показателей красной крови, системного воспаления 
и уровня депрессии.

Выводы. Пациентам с ХОБЛ и ТБЛ в анамнезе с сопутствующей АХЗ целесообразно назначать витаминоте-
рапию и аминокислотный препарат дополнительно к стандартной терапии для коррекции показателей красной 
крови, нормализации показателей системного воспаления и индекса депрессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хроническое обструктивное заболевание легких; перенесенный туберкулез легких; 
анемия хронических заболеваний; витаминотерапия; аминокислотный препарат.

EFFICIENCY OF VITAMIN THERAPY AND AMINO ACID DRUG USE IN COMPLEX TREATMENT 
FOR CHRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH  CONCOMITANT ANEMIA  

OF CHRONIC DISEASES IN PATIENTS WITH PULMONARY TB HISTORY
©N. V. Zhovanyk1, M. I. Tovt-Korshynska2, M. V. Rostoca-Reznikova2

1Transcarpathian Regional Clinical Hospital named after A. Novak of Transcarpathian Regional Council
2Uzhhorod National University

SUMMARY. The aim of the study – to learn the efficiency of vitamin therapy and amino acid drug use in treatment 
of chronic obstructive pulmonary diseases (COPD) in patients with anemia of chronic diseases (ACD) and a history of 
pulmonary tuberculosis (TB).
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Material and Methods. 95 COPD patients with ACD and a history of TB were examined according to the clinical 

protocols with iron metabolism study, anxiety and depression index detection, and who additionally to the standard 
COPD treatment received group B vitamins with or without amino acid (ademetionine) drug.

Results. In COPD patients with ACD and a history of TB a prescription of group B vitamins with or without amino 
acid (ademetionine) drug additionally to the standard COPD treatment lead to significant improvement not only of 
clinical presentation and pulmonary function tests but of red blood characteristics, decrease in inflammation intensity 
and depression index as well, predominantly in the group of patients who took a combination of group B vitamins and 
ademetionine.

Conclusions. It is advisable to prescribe vitamin therapy and amino acid drug in addition to standard therapy for the 
correction of red blood counts, the normalization of systemic inflammation and the depression index for patients with a 
history of COPD and TB.

KEY WORDS: chronic obstructive pulmonary disease; history of pulmonary tuberculosis; anemia of chronic diseases; 
vitamin therapy; amino acid drug.

Отримано 22.05.2020
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ЕФЕКТИВНІСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ ДІАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ЕМПІЄМИ ПЛЕВРИ
©Ю. Ф. Кошак

Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Представлено перший ефективний аналіз ранньої діагностики хворих на туберкульозну емпієму 
плеври за допомогою ультразвукового дослідження органів грудної клітки. Проаналізовано ультразвукові особ-
ливості стадійності, локалізації в діагностиці туберкульозної емпієми плеври в залежності від статі, віку, початку, 
перебігу та поширеності нагноєння. 

Мета – покращити результати ультразвукової діагностики хворих із туберкульозною емпіємою плеври шля-
хом проведення аналізу цінності стандартних методів діагностики. 

Матеріал і методи. Проведений ретроспективний аналіз 685 випадків туберкульозної емпієми плеври у па-
цієнтів, які за останні 10 років отримали стаціонарне лікування у фтизіохірургічному відділенні «ТОПД». Усім хво-
рим були проведені необхідні клінічні, лабораторні та інструментальні, включаючи ультразвукові, рентгенологіч-
ні та імунологічні методи обстеження.

Результати. Встановлено, що ультразвукове дослідження має цілий ряд переваг і є високоінформативним 
методом діагностики плеврального нагноєння. За даними ехосканувального дослідження можна спрогнозувати 
характер плеврального випоту.

Висновки. Лише у 51,2 % хворих на туберкульозну емпієму плеври захворювання було діагностовано своєчас-
но, тобто на стадії можливого малоінвазивного хірургічного лікування. Найбільші діагностичні труднощі трапля-
ються у пацієнтів з локалізацією емпієми плеври у зоні активних туберкульозних або метатуберкульозних змін. У 
48,7 % хворих туберкульозна емпієма була діагностована на пізній стадії гнійного процесу, що підтверджує необ-
хідність широкого застосування в діагностиці ультразвукового дослідження.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: туберкульоз; ультразвукове дослідження; туберкульозна емпієма плеври; відеоторако-
скопія; відеоасистована хірургічна резекція; відкрита плевректомія з декортикацією легені.

Вступ. Емпієми плеври пов’язані перш за все 
із невстановленою причиною різноманітних за етіо-
патогенезом захворювань: 1) специфічні (туберку-
льоз, актиномікоз, нагноєні плеврити, набутий іму-
нодефіцит, ВІЛ-інфекція), 2)  неспецифічні (пара-
пневмонічні, параканкрозні, септичні), 3) посттрав-
матичні (згорнуті гемоторакси, пневмоторакси), 
4)  застійні (серцеві, післяопераційні) тощо. Низь-
кий рівень сучасної діагностики туберкульозної 
емпієми плеври за наведеними вище категоріями 
призводить до зростання захворюваності на ту-
беркульоз. Раціональний вибір сучасної діагности-
ки та бактеріологічні дослідження на змішану фло-
ру значно зменшують формування резистентності 
нагноєння при туберкульозній емпіємі плеври. 
Проаналізовано ультразвукові особливості тубер-
кульозної емпієми плеври та результати мінімаль-
но інвазивного лікування. При вивченні етіології 
туберкульозного нагноєння у хворих встановлено, 
що облітерація плевральної порожнини, фіброз-
но-склеротична деформація легеневої паренхіми 
та нагноєння залишкової плевральної порожнини 
створюють технічні труднощі у встановленні етіо-
логічної причини туберкульозного ураження плев-
ри. Все це викликає латентний перебіг нагноєння 
плеври, хронізацію процесу та інвалідизацію хво-
рого, що є актуальними в сучасній медицині.

Мета – покращити результати ультразвукової 
діагностики хворих із туберкульозною емпіємою 

плеври шляхом проведення аналізу цінності стан-
дартних методів діагностики. 

Матеріал і методи дослідження. Проведе-
ний ретроспективний аналіз 685 випадків туберку-
льозної емпієми плеври у пацієнтів, які за останні 
10 років отримали стаціонарне лікування у фтизіо-
хірургічному відділенні «ТОПД». Усім хворим були 
проведені необхідні клінічні, лабораторні та ін-
струментальні, включаючи ультразвукові, рентге-
нологічні та імунологічні методи обстеження. При 
аналізі діагностичних алгоритмів нами були виді-
лені їх основні групи, які дозволили провести діаг-
ностику появи туберкульозної емпієми плеври в 
залежності від початку, статі, віку, локалізації, ста-
дії та поширеності гнійного процесу. 

Результати й обговорення. Прооперованих 
хворих було поділено на дві групи: 351 (51,25  %) 
пацієнт, прооперований із застосуванням малоін-
вазивних технологій (VTS, VATS), склав основну 
групу; 334 (48,75 %) хворих, яких було прооперова-
но відкритою боковою торакотомією (ПЕ з ДЛ), 
склали групу порівняння. Із 351 пацієнта основної 
групи – у 301 відмічено гостру туберкульозну емпі-
єму плеври, у 50 – хронічну. Серед пацієнтів групи 
порівняння гостра емпієма плеври встановлена у 
284 хворих, а хронічна – у 50.

У результаті порівняння інструментальних ме-
тодів діагностики УЗД із результатами цифрової 
поліпозиційної флюорографії, рентгенографій та 
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КТ органів грудної клітки за появою емпієми плев-
ри встановлено, що ультразвукове дослідження 
має цілий ряд переваг і є високоінформативним 
методом діагностики плеврального нагноєння. 
За даними ехосканувального дослідження можна 
спрогнозувати характер плеврального випоту: 
1)  вільний плевральний випіт формує ехогенну 
зону, яка на моніторі сканера відслідковується у 
вигляді анехогенних смуг різної величини і про-
тяжності; 2) серозно-геморагічний випіт зазвичай 
має однорідну ехоструктуру; 3) геморагічний випіт 
теж має однорідну структуру, але дуже низьку ехо-
генність; 4) серозно-фібринозний випіт характери-
зується неоднорідністю, що часто спостерігається 
при туберкульозній емпіємі (І стадія емпієми); 5) се-
розно-гнійний випіт також характеризується неод-
норідністю структури ексудату із появою ділянок, 
острівків гіперехогенного характеру (ІІ стадія емпі-
єми); 6) фіброзна організація випоту характеризу-
ється ділянками склерозу, грубого фіброзу, секве-
страції гіперехогенного характеру, порушенням 
екскурсії легеневої тканини та діафрагми, звужен-
ням міжреберних проміжків (ІІІ стадія емпієми 
плеври).

У 351 пацієнта основної групи було проведено 
діагностичну пункцію. В 301 хворого встановлено 
серозно-гнійний випіт (І–ІІ стадія емпієми), що збі-
галося з даними УЗД у 90,2 % випадків. Фіброзно-
гнийній випіт виявлено у 50 пацієнтів (ІІІ стадія ем-
пієми), що збігалося за даними ультразвуку у 
95,6 % випадків. При серозно-геморагічному випо-
ті збіг з даними УЗД склав 85,6 % випадків. 

Інформативність ультразвукового досліджен-
ня наведено на рисунку 1. 

УЗД плевральної порожнини ефективно вия-
вило згорнутий гемоторакс, який було підтвер-
джено плевральною пункцією та відеоторакоско-
пічною операцією. Дослідження ехосканування 
дає можливості діагностувати випоти як великого, 
так і малого об’єму. Мінімальний об’єм рідини в 
плевральній порожнині, який ми візуалізували на 
екрані, становив від 10–15 мл. При великих випо-
тах, які перевищують 500 мл, дані стають видимі 
при рентгенологічному дослідженні. Саме висока 
інформативність УЗД відмічена при малих осумко-
ваних, пристінкових та наддіафрагмальних емпіє-
мах плеври. Для туберкульозної емпієми плеври 
характерна поява середніх випотів – 300–500 мл, 
які часто мали серозно-гнійний характер. У 65 паці-
єнтів, які увійшли в наше дослідження з приводу 
осумкованих емпієм, рентгенологічні дослідження 
вільної рідини не виявили. Натомість УЗД показа-
ло наявність вільної рідини до 100 мл, яка була ви-
далена додатковими пункціями. При паракосталь-
ній локалізації осумкування рідина мала плащопо-
дібну форму в 40 випадках, та лінзоподібну – в 25, 
що утруднювало їх діагностику на рентгенографії. 
Інформативність даного методу відображено на 
рисунку 2.

Рис. 1. Ультразвукове дослідження пацієнта М., 
48 р., осумкований серозно-геморагічний випіт справа 
із нагноєнням.

Рис. 2. Ультразвукове дослідження пацієнта Г., 
54 р., осумкований серозно-гнійний випіт зліва об’ємом 
30 мл.

Як видно з рисунка 2, в лівій плевральній по-
рожнині виявлено осумкований випіт, а при плев-
ральній пункції було видалено серозно-гнійну рі-
дину в кількості 20 мл з наступним бактеріоско-
пічним та цитологічним дослідженнями. Діагноз 
туберкульозної емпієми було підтверджено цито-
логічним висновком: виявлено епітеліоїдні кліти-
ни та клітини Пирогова – Ланхганса. 
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Позитивними сторонами ультразвукового 

дослідження є ефективність диференційної діаг-
ностики між випотом та спайковим процесом у 
грудній клітці. При наявності зрощень у плевраль-
ній порожнині чітко візуалізуються лінійні ехо-
структури високої ехогенності. На УЗД також мож-
на виявити осумковану рідину серед зрощень. 
Встановлення спайкового процесу в плевральній 
порожнині в ряді випадків дозволяє уникати не-
обґрунтованих пункцій та операцій. У наших до-
слідженнях саме УЗД показало високу інформа-
тивність при діагностиці осумкованих емпієм, що 
відображено на рисунку 3.

При виявленні на УЗД осумкування вдалося 
чітко візуалізувати його межі. Неоднородність внут-

рішньої ехоструктури була обумовлена гнійним 
вмістом, фібрином та детритом. Випіт при емпіємі 
дає внутрішні ехосигнали, які наче «плавають» у 
такт дихання та при зміні положення тіла пацієнта. 
На значній ділянці добре контуруються потовщен-
ня листків плеври. В окремих випадках спайки пов-
ністю не перекриваються і провисають у вигляді 
фібринових тяжів. Перераховані дані дослідження 
дуже важливі для встановлення мітки для прове-
дення пункції чи торакоцентезу із дренуванням. 
До позитивних сторін ультразвукового досліджен-
ня належить можливість визначення самої нижньої 
точки емпіємної порожнини, в яку необхідно вста-
новити санаційний дренаж. Характер багатока-
мерної емпієми плеври відображено на рисунку 4.

Рис. 3. Ультразвукове дослідження пацієнтки Л., 
38 р., виражений спайковий процес у лівій плевральній 
порожнині.

Рис. 4. Ультразвукове дослідження пацієнта Г., 
52  р., наявна багатокамерна емпієма плеври.

При ультразвуковому дослідженні виявлено 
три відмежованих осумкування. При цьому в од-
ному осумкуванні відмічені спайки, які зміщува-
лись у такт дихання. Ця ультразвукова ознака вка-
зує на те, що спайки не перекривають плевральну 
порожнину. Завдяки УЗД у всіх хворих із багато-
камерною локалізацією емпієми плеври хірургіч-
ні методи лікування виявилися ефективними. 

Ультразвукове дослідження плевральної по-
рожнини виявилося високоінформативним діаг-
ностичним методом у комплексі діагностики гост-
рої туберкульозної емпієми плеври. Його викорис-
тання стало ефективним для встановлення меж, 
структури, локалізації осумкування та орієнтовної 
стадії нагноєння в грудній клітці. Дослідження зав-
жди допомагало в проведенні диференційної діаг-
ностики між спайковим процесом та вільною ріди-

ною. Встановлення залишкової порожнини дава-
ло можливості ставити мітку для проведення 
лікувального торакоцентезу в найнижчій точці на-
гноєння в грудній клітці. Поєднане використання 
рентгенологічного та ультразвукового досліджень 
плевральної порожнини підвищує ефективність 
діагностичних передопераційних досліджень, що 
дозволяє знизити променеве навантажнення на 
хворого.

«Специфічність» туберкульозної емпієми 
плеври є достатньо умовним терміном, оскільки, 
за даними клінічного перебігу, в порожнині нагно-
єння завжди наявні змішана бактеріальна грампо-
зитивна і грамнегативна мікрофлора, гриби та ві-
руси. Схематично це відображено на рисунку 5.

Ультразвукове дослідження допомогло вста-
новити туберкульозну емпієму плеври в 1-ій, 2-ій 
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та 3-ій стадіях її розвитку, результати відображе-
но в таблиці 1.

Наведені дані підтверджують, що у більшості 
пацієнтів туберкульозну емпієму плеври діагнос-
тують у І–ІІ стадіях захворювання. У результаті по-

грішностей в консервативному лікуванні цей про-
цес набуває періодично прогресуючого хронічно-
го перебігу.

Розподіл пацієнтів обох груп дослідження за 
статевою ознакою відображено в таблиці 2. 

Рис. 5. Емпієми плеври залежно від специфічності процесу.
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Таблиця 1. Характеристика туберкульозної емпієми плеври, (M±m)%

Показник 
туберкульозного процесу

Основна група,
n=351

Група порівняння,
n=334

абс. (M±m)% абс. (M±m)%
Гостра ТЕП 301 85,7±1,3* 284 85,0±1,7*
Хронічна ТЕП 50 14,2±0,3* 50 14,9±0,3*
р p<0,05

Таблиця 2. Розподіл пацієнтів за статтю, (M±m)%

Стать
Основна група Група порівняння

абс. (M±m) % абс. (M±m) %
Чоловіки 264 75,2±1,3* 254 76,1±1,7*
Жінки 87 24,7±0,3* 80 23,9±2,2*
Всього 351 100 %* 334 100 %*
р Р<0,05

Примітка* – різниця між групами достовірна (p<0,05).

Примітка * – різниця між групами достовірна (p<0,05).

Більшість пацієнтів із туберкульозною емпіє-
мою плеври становили чоловіки 75,2 – 76,1 %, на-
томість жінки склали 23,9 – 24,7 % випадків. 

Аналіз вікових груп показав, що вік хворих ко-
ливався від 18 до 80 років. Частка пацієнтів праце-
здатного віку, до 60 років, в основній групі стано-
вила 80,9 %, в порівняльній – 81,8 %. Максимальна 
кількість хворих обох груп припадала на вікову ка-
тегорію 31 – 70 років. Тенденція до збільшення па-
цієнтів старшого віку потребує подальшого ви-
вчення з урахуванням вікових особливостей та на-
явної супутньої патології.

В обох групах переважали хворі із емпіємою 
плеври при легеневому туберкульозі та фібриноз-
ному туберкульозному плевриті, який ускладнив-
ся нагноєнням плеври. В основній групі вони склали 
79,48 %, а в порівняльній – 82,03 % випадків. Наяв-
ність в обох групах пацієнтів із посттравматичною 
емпіємою, змішаними та післяопераційними нагно-
єннями вказує на неефективність консервативно-

го лікування, проведеного на попередніх етапах. У 
більшості випадків туберкульозної емпієми плев-
ри, в 57,8 %, спостерігалася поява вторинної емпіє-
ми при легеневому туберкульозі, у 21,6 % випадків 
емпієма розвинулася самостійно при туберкульоз-
ному плевриті. Бронхіальні фістули діагностували 
у 11,7 % випадків туберкульозної емпієми плеври. 
У пацієнтів з гострою емпіємою плеври тривалість 
захворювання склала не більше 1–2 місяців. 

Розподіл пацієнтів із туберкульозною емпіє-
мою плеври за локалізацією процесу наведено в 
таблиці 3.

У наших дослідженнях в обох групах перева-
жали хворі із правобічною локалізацією туберку-
льозної емпієми плеври. Характеристики груп 
хворих дозволили зробити висновки, що пацієн-
ти основної та порівняльної груп достатньо близь-
кі за наведеними параметрами. Це дозволило в 
подальшому об’єктивно порівнювати результати 
діагностики та лікування.
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При проведенні спіральної комп’ютерної то-
мографії без контрастного підсилення вдалося ви-
явити характерні ознаки нагноєння лише у 492 
((71,8±1,9)  %) з цих пацієнтів (р<0,05). При цьому 
візуалізація туберкульозу легень була можлива у 
406 ((59,8±3,0) %) хворих з туберкульозною емпіє-
мою плеври, з вторинними ознаками піопневмо-
тораксу – лише у 128 ((18,7±2,9) %) (р<0,05). Харак-
терна для туберкульозу неоднорідність потовщен-
ня плеври виявлена нами лише у 235 ((34,3±2,3) %) 
пацієнтів, а деструкція в легені ще рідше – у 86 
((12,5±3,1) %). СКТ-ознаки вогнищевої інфільтрації 
легені були чітко визначені у 192 ((28,1±3,0) %) па-
цієнтів, тоді як виявлення туберкульоми легень – 
лише у 42 ((6,2±3,7)  %). Інфільтративні зміни на-
вкруги деструкції легень виявлялися на СКТ, при 
цьому їх було складно відрізнити від інфільтрації 
не туберкульозного походження (р<0,05). Аналіз 
за результатами СКТ до операції порівнювали з ре-
зультатами інтраопераційної ревізії з подальшою 
біопсією та патогістологічними дослідженнями. 

Примітка* – достовірна різниця між групами (p<0,05).

Примітка: * – р – рівень значимості за критерієм χ2 Пірсона у основній групі та групі порівняння (р<0,05).

Із 685 хворих на туберкульозну емпієму плев-
ри лише у 351 (51,2  %) вона була вірогідно ді-
агностована своєчасно та цим пацієнтам прове-
дено малоінвазивне хірургічне лікування, вони 
склали основну групу даного наукового дослі-
дження. Решта 334 (48,7 %) пацієнти були визнані 
хворими із занедбаною емпіємою плеври, їм було 
виконано відкриту операцію плевректомії з де-
кортикацією легені.

В усіх хворих обох груп спостереження 
обов’язковим було проведення патогістологічно-
го дослідження біопсійного матеріалу, резектатів 
легені та ураженої плеври. Ми провели поділ клі-
нічних випадків на 4 категорії, що представлено в 
таблиці 4:

1. Емпієма плеври на фоні легеневих туберку-
льозних змін;

2. Туберкульозний плеврит, ускладнений ем-
піємою плеври; 

3. Змішані емпієми плеври;
4. Післяопераційні емпієми плеври;

Таблиця 4. Морфологічні форми туберкульозної емпієми плеври, (M±m)%

Таблиця 3. Локалізація туберкульозної емпієми плеври, (M±m) % 

Локалізація процесу
Основна група Група порівняння

абс. (M±m)% абс. (M±m)%
Правобічна 230 65,5±2,3* 236 56,1±3,2*
Лівобічна 92 26,2±1,6* 86 42,1±2,3*
Двобічна 29 8,2±0,6* 12 1,8±0,3*
Всього 351 100%* 334 100%*
P p<0,05

Морфологічні форми
Основна група (n=351) Група порівняння (n=334)

абс. (M+m)% абс. (M+m)%
Емпієма при туберкульозі 203 57,4±2,6* 200 59,6±1,8*
Потовщення плеври 65 18,5±2,2* 26 7,7±2,7*
Лімфангіїт плеври 36 10,2±0,1* 17 5,1±0,6*
Міліарні горбики 40 11,3±1,0* 33 9,8±3,2*
Казеозні виразки, некрози 28 7,9±3,6* 30 8,9±3,2*
Гіалінізація плеври, фіброз 24 6,8±5,2* 47 14,1±2,4*
Бронхолегеневі фістули 7 1,9±2,9* 43 12,8±3,9*
Плевроторакальні нориці 3 0,8±1,3* 4 1,2±0,9*
Туберкульозний плеврит, 
ускладнений емпіємою

76 21,6±2,1* 74 22,1±2,3*

Змішані емпієми плеври 44 12,5±2,6* 40 11,9±1,8*
Післяопераційні емпієми 28 7,9±3,2* 20 5,9±0,6*
р р<0,05

Цитологічне дослідження. Альвеолоцити 
І  типу та ендотеліоцити кровоносних капілярів 
плеври мали ознаки внутрішньоклітинного на-

бряку. Цитоплазма їх вміщувала невелику кіль-
кість рибосом та полісом, мала зруйновані крис-
ти. Зустрічалися мітохондрії зі зруйнованими зов-
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нішніми мембранами. У відростках альвеолоци-
тів І типу та ендотеліоцитів кровоносних капілярів 
були практично відсутні мікропіноцитозні буль-
башки. Мезотеліальні клітини мали деструктивні 
зміни. Але при високій вірулентності мікобакте-
рій туберкульозу в рідині дуже швидко приєдну-
валася вірулентна грам (-) флора, і ексудат пере-
ходив із серозного в гнійний. Санація з активним 
пункційним очищенням емпіємної порожнини та 
санація з плевросорбцією істотно стимулювала 
репаративні процеси альвеолоцитів ІІ  типу. Під-
твердженням цього є гіперплазія мембран грану-
лярної ендоплазматичної сітки. Знижується рі-
вень вираження мітохондріальної дисфункції, 
з'являються поділені форми мітохондрій. Активу-
ються репаративні внутрішньоклітинні процеси, 
що підтверджується гіперплазією мембран грану-
лярного ендоплазматичного ретикулума. Альвео-
лярні макрофаги перебувають у метаболічно ак-
тивному стані. Мезотеліальні клітини мали озна-
ки відновлення їх субмікроскопічної організації 
(дуже рідко з'являлися осередки лізису каріоле-
ми, збільшувалася кількість рибосом та полісом, 
зменшувався набряк мітохондрій, цитоплазма-

тична мембрана потовщувалась та розпушува-
лась). Морфологічні зміни при ТБЕ значно 
відрізнялися від туберкульозних плевритів по-
товщенням парієтальної плеври (до 3–5 см) за ра-
хунок новоутворених колагенових волокон, гіалі-
нізації фіброцитів та фібробластів. В ній виявля-
ються епітеліоїдні горбики із гігантськими кліти-
нами Пирогова–Ланхганса. 

Висновки. Лише у 51,2% хворих на туберку-
льозну емпієму плеври захворювання було ді-
агностовано своєчасно, тобто на стадії можливо-
го мінімально інвазивного хірургічного лікуван-
ня. Аналіз діагностичної цінності стандартних 
методів діагностики туберкульозного нагноєння 
у хворих на туберкульоз показав, що своєчасне 
виявлення такого ускладнення становить значні 
труднощі. Найбільші діагностичні труднощі тра-
пляються у пацієнтів з локалізацією емпієми 
плеври у зоні активних туберкульозних або мета-
туберкульозних змін. У 48,7  % хворих туберку-
льозна емпієма була діагностована на пізній ста-
дії гнійного процесу, що підтверджує необхідність 
широкого застосування в діагностиці ультразву-
кового дослідження. 
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ УЛЬТРАЗВУКОВОЙ ДИАГНОСТИКИ ТУБЕРКУЛЕЗНОЙ  
ЭМПИЕМЫ ПЛЕВРЫ

©Ю. Ф. Кошак
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Представлен первый эффективный анализ ранней диагностики больных туберкулезной эмпие-
мой плевры с помощью ультразвукового исследования органов грудной клетки. Проанализированы ультразвуко-
вые особенности стадийности, локализации в диагностике туберкулезной эмпиемы плевры в зависимости от 
пола, возраста, начала, течения и распространенности нагноения.

Цель – улучшить результаты ультразвуковой диагностики больных с туберкулезной эмпиемой плевры путем 
проведения анализа ценности стандартных методов диагностики.

Материал и методы. Проведен ретроспективный анализ 685 случаев туберкулезной эмпиемы плевры у па-
циентов, которые за последние 10 лет получили стационарное лечение во фтизиохирургическом отделении 
«ТОПД». Всем больным были проведены необходимые клинические, лабораторные и инструментальные, вклю-
чая ультразвуковые, рентгенологические и иммунологические методы обследования.

Результаты. Установлено, что ультразвуковое исследование имеет целый ряд преимуществ и является вы-
сокоинформативным методом диагностики плеврального нагноения. По данным эхосканирующего исследова-
ния можно спрогнозировать характер плеврального выпота.

Выводы. Только у 51,2 % больных туберкулезной эмпиемой плевры заболевание было диагностировано 
своевременно, то есть на стадии возможного малоинвазивного хирургического лечения. Наибольшие диагности-
ческие трудности случаются у пациентов с локализацией эмпиемы плевры в зоне активных туберкулезных или 
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метатуберкулезных изменений. У 48,7 % больных туберкулезная эмпиема была диагностирована на поздней ста-
дии гнойного процесса, что подтверждает необходимость широкого применения в диагностике ультразвукового 
исследования.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: туберкулез; ультразвуковое исследование; туберкулезная эмпиема плевры; видео-
торакоскопия; видеоассистованная хирургическая резекция; открытая плеврэктомия с декортикацией легкого.

EFFICACY OF ULTRASONIC DIAGNOSTICS OF PLEURAL TB EMPYEMA
©Yu. F. Коshak

I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. The first effective analysis of early diagnosis of patients with tuberculous pleural empyema with the 
help of ultrasound examination of the chest is presented. Ultrasound features of staging, localization in the diagnosis of 
tuberculous pleural empyema depending on sex, age, onset, course and prevalence of suppuration are analyzed.

The aim – to improve the results of ultrasound diagnosis of patients with tuberculous pleural empyema by analyzing 
the value of standard diagnostic methods.

Material and Methods. A retrospective analysis of 685 cases of tuberculous pleural empyema in patients who 
received inpatient treatment in the Phthisiosurgical Department Ternopil Regional TB Dispensary for the last 10 years. 
All patients underwent the necessary clinical, laboratory and instrumental, including ultrasound, X-ray and immunological 
methods of examination.

Results. It is established that ultrasound examination has a number of advantages and is a highly informative 
method of diagnosing pleural suppuration. According to the echoscanning study, the nature of pleural effusion can be 
predicted.

Conclusions. Only 51.2 % of patients with tuberculous pleural empyema were diagnosed in time, ie at the stage of 
possible minimally invasive surgical treatment. The greatest diagnostic difficulties occur in patients with localization of 
pleural empyema in the area of active tuberculous or metatuberculous changes. In 48.7  % of patients, tuberculous 
empyema was diagnosed at a late stage of the purulent process, which confirms the need for widespread use in the 
diagnosis of ultrasound.

KEY WORDS: tuberculosis; ultrasound; tuberculous empyema of the pleura; videothoracoscopy; video-assisted 
surgical resection; open pleurectomy with lung decortication.
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КОМПЛАЄНС ХВОРИХ НА ГЛАУКОМУ ЯК МЕДИКО-СОЦІАЛЬНА ПРОБЛЕМА
©О. Б. Кощинець, О. М. Панько

Івано-Франківський національний медичний університет

РЕЗЮМЕ. Мета – вивчити комплаєнс хворих на глаукому та проаналізувати причини його недостатності.
Матеріал і методи. За спеціальною програмою на базі трьох офтальмологічних відділень стаціонарів трьох 

центральних районних лікарень Івано-Франківської області обстежили 515 хворих на глаукому у віці понад 55 ро-
ків. Серед них було 261 жінка і 254 чоловіків (50,7 % та 49,3 %), 249 мешканців міст і 266 сільських жителів (48,3 % 
і 51,7 %).

Застосовано соціологічний, бібліосемантичний і медико-статистичний методи.
Результати. Встановлено, що про необхідність постійного прийому ліків знають усі 100 % опитаних хворих на 

глаукому. Проте більш як третина (36,0 %) респондентів не завжди дотримуються рекомендацій офтальмологів і 
нерегулярно приймають призначені ліки. Однією із основних причин є те, що 20,4 % респондентів боїться побіч-
них ефектів ліків від глаукоми і ще 54,7 % мають сумніви у їх безпеці. Зрозуміло, що така ситуація є наслідком не-
достатньої поінформованості пацієнтів щодо терапії, яка їм призначена. 96,9 % опитаних сказали, що отримують 
відомості про хворобу від медичних працівників. Серед претензій до медичного обслуговування лише 5,4 % скла-
дали скарги на медперсонал, а дві третини (67,6 %) з числа респондентів, невдоволених медичною допомогою, 
скаржилися на високу вартість ліків і медичних послуг. 69,0 % опитаних заявляли, що іноді чи постійно мають 
труднощі із оплатою ліків через нестачу коштів.

Висновки. Значна частка хворих на глаукому не дотримуються рекомендацій лікаря та режиму прийому лі-
ків. Причинами низького комплаєнсу є недостатня поінформованість пацієнтів про переваги і ризики лікування, 
підвищене відчуття тривоги та депресії, самотність, переважно низький рівень матеріального благополуччя і осві-
ти респондентів.   

КЛЮЧОВІ СЛОВА: первинна глаукома; комплаєнс; профілактика сліпоти; лікар загальної практики-сімейний 
лікар (ЛЗП–СЛ).

Вступ. Первинна глаукома – хронічне повіль-
но прогресуюче захворювання, яке вимагає постій-
ного застосування місцевих гіпотензивних препа-
ратів та диспансерного спостереження. Однак біль-
шість хворих на глаукому використовують призна-
чені їм препарати не регулярно [1]. В іноземній 
літературі для цього поняття використовують 
окремий термін – комплаєнс. Комплаєнс – від ан-
глійської compliance («згода, відповідність») походить 
від дієслова to comply – «виконувати» – і буквально 
означає згоду або бажання хворого виконувати 
призначення лікаря. І це є над важливим чинни-
ком, який впливає на збереження зорових функ-
цій та якості життя пацієнтів із глаукомою [2, 3]. 

За даними Всесвітньої організації охорони 
здоров’я (2003), прихильність до тривалої терапії 
при хронічних захворюваннях у розвинених краї-
нах складає приблизно 50 %, у країнах, що розви-
ваються цей показник значно нижчий [4].

Рівень неприхильності збільшується в міру 
тривалості захворювання. Так, на другий рік хво-
роби комплаєнс знижується на 20 %, а на третій 
досягає 28,5 %. До групи ризику належать пацієн-
ти 50–59 років і старші 80 років (не залежно від 
гендерної належності). Негативний вплив на до-
тримання режиму лікування також має супутня 
патологія (три і більше захворювань) [5].

Тривалість життя населення Землі поступово 
зростає, відповідно, збільшується й кількість лю-

дей похилого віку та асоційованих з ним захворю-
вань. Якщо в 2000 році середній вік населення  
складав 26,6 року, то в 2050 році  він досягне 
37,3 року, а до 2100 р. – 45,6 року [6]. Як відомо, 
поширення глаукоми зростає з віком і зустріча-
ється у 0,1 % хворих у віці 40–49 років, у 2,8 % – у 
60–69 років і в 14,3 % – у віці старше 80 років [7]. 
Тому, за прогнозами, поширеність глаукоми у світі 
також зросте і до 2040 року буде спостерігатися 
приблизно у 111,8 млн людей [3, 4, 8].

Ефективність терапії при глаукомі залежить 
тільки від призначеного лікування, а й від самого 
пацієнта. З огляду на це важливо виявити можливі 
причини низького комплаєнсу і розробити ефек-
тивні програми із залученням лікарів загальної 
практики-сімейної медицини для  профілактики 
сліпоти і зменшення показників інвалідності та со-
ціально-економічних збитків.

Мета – вивчити комплаєнс хворих на глаукому 
та проаналізувати причини його недостатності.

Матеріал і методи дослідження. За спеціаль-
ною програмою на базі офтальмологічних відді-
лень стаціонарів трьох центральних районних лі-
карень Івано-Франківської області обстежили ре-
презентативну групу 515 осіб, хворих на первинну 
глаукому. З них 347 респондентів з I–II (початкови-
ми) стадіями первинної глаукоми та 168 хворих з 
III–IV (пізніми) стадіями захворювання. Крім того, 
обстежених ділили за статтю (261 жінка і 254 чоло-
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віків), віком (до 55, 55–59, 60–64, 65–69, 70–74, 75–
79, 80 років і старші) та за місцем проживання 
(249 міських і 266 сільських мешканців).

Розрахували частоту кожного чинника на 
100 обстежених і похибку репрезентативності для 
відносних величин, а оцінку достовірності різниці 
отриманих даних у групах порівняння проводили 
за допомогою критерію χ2 .

Результати. Аналіз результатів опитування 
хворих на глаукому показалв, що, попри 100 % по-
інформованість про необхідність постійного при-
йому ліків, тільки (60,8±2,2) % респондентів дотри-
муються його. Решта, а це близько 40 % хворих на 
глаукому ((37,1±2,1) %) визнали, що тільки частко-
во виконують призначення лікаря, і (2,1±0,6) % – 
повністю їх ігнорують. Причому останній показник 
майже повністю формують хворі, старші 80 років, 
серед яких кожен десятий ((11,2±3,3) %, р<0,001) 
зовсім не приймає ліків.

Крім того, результати соціологічного опиту-
вання вказують, що реальні рівні комплаєнсу мо-
жуть бути ще нижчими. Адже тільки (36,1±2,1) % 
респондентів зазначили, що ніколи не пропуска-
ють час прийому ліків, а половина опитаних ((50,1± 
2,2) %) епізодично, і ще (13,8±1,5) % систематично 
не дотримуються належної періодичності прийо-
му ліків. Причому вдвічі частіше повністю порушу-
ють режим закапування препаратів сільські жителі 
((19,5±2,4) % проти (7,7±1,7) % міських мешканців, 
р<0,001) і хворі з пізніми стадіями глаукоми ((21,4± 
3,2) % проти (10,1±1,6) % серед респондентів з І–
ІІ стадіями, р<0,01).

Очевидно, що причини такого низького комп-
лаєнсу багатогранні. Зокрема, встановлено, що, 
незалежно від статі, місця проживання та стадії за-
хворювання, тільки третина опитаних ((31,8±2,1) % 
і їх частка прогресивно зменшувалась із віком, 
р<0,001) відзначили, що не мали фінансових пере-
шкод для постійного лікування. Натомість біль-
шість респондентів скаржились на те, що час від 
часу потрапляють у ситуації, коли не вистачає ко-
штів на придбання лікарських препаратів ((64,1± 
2,1) %), а (4,1±0,9) % (головним чином за рахунок 
(13,5±3,6) % хворих старших 80 років) відчували їх 
постійну нестачу. Встановлені особливості зіставні 
з соціально-економічними характеристиками роз-
глянутого контингенту населення. 

Абсолютна більшість респондентів – особи по-
хилого віку (понад 60 років), тобто пенсіонери та 
інваліди (88,5 %). Відповідно, 85,6 % опитаних мали 
середній дохід на одного члена сім’ї, менший від 
прожиткового мінімуму. Майже у кожного п’ятого 
хворого на глаукому (17,7 %) він нижчий за вста-
новлену державою межу бідності. Вищу освіту 
мали тільки 14,6 % опитаних, натомість у третини 
(33,3 %) з них – освіта нижче середньої.  

З огляду на встановлені особливості соціаль-
но-економічного статусу хворих на глаукому 
(більшість з них – літні люди з низькими дохода-
ми та рівнем освіти, пенсіонери або інваліди) 
важливу роль у їх соціальній адаптації мали б віді-
гравати сім’я та близькі. Спільне проживання з 
родиною підвищує комплаєнс, однак тут присут-
ній елемент залежності від сторонньої допомоги 
(рідні не завжди мають можливість інстилювати 
препарат вчасно).

Порівняльний аналіз сімейного стану засвід-
чив, що хоча більшість респондентів ((64,5±2,1) %) 
перебували у шлюбі, третина хворих ((35,6±2,1) %) 
з первинною глаукомою – самотні особи, які не 
мають звідки очікувати допомоги. Сімейний стан 
респондентів цілком закономірно змінювався з 
віком (р<0,001), в основному за рахунок зростан-
ня частки вдівців (з нуля серед осіб молодших за 
55 років до (77,5±4,4) % у віці понад 80 років). 
Особ ливо тривожить висока частка самотніх се-
ред хворих з пізніми стадіями захворювання 
(p<0,01), які, як уже вказувалось, зазвичай мають 
виражені порушення зору і як ніхто потребують 
сторонньої допомоги та підтримки. Результати 
дослідження показали, що практично половина з 
них ((45,3±3,8) %) – самотні.

Досить поширеними серед респондентів ви-
явились скарги на наявність дистресів у їх житті. 
Стабільне відчуття тривоги та депресії, незалеж-
но від віку, статі, місця проживання (р>0,05) вияв-
лено практично у кожного шостого хворого на 
глаукому ((16,1±1,6) %), а у абсолютної більшості 
((78,6±1,8)  %) опитаних воно виникало час від 
часу. 

У хворих з пізніми стадіями глаукоми скарг на 
постійні часті стреси зареєстровано удвічі біль-
ше – (24,4±3,3) %, порівняно із (12,1±1,8) % хворих 
з початковим перебігом (р<0,001). Очевидно, ви-
знання невиліковності захворювання і страх мож-
ливої втрати зору викликає негативні емоції, 
збільшує тривогу та депресію.

Окрім абсолютно закономірних соціально-
економічних причин низького комплаєнсу у дослі-
дженні показаний можливий вплив медико-ін-
формаційних чинників. На користь висловленої гі-
потези свідчить низка встановлених у дослідженні 
фактів. Зокрема, виявлено, що тільки кожен чет-
вертий респондент ((24,9±1,9) %), незалежно від 
віку, статі і тяжкості глаукомного ураження (p>0,05),  
заявив, що не боїться побічної дії ліків, які при-
ймає. Половина опитаних ((54,7±2,2) %) визнали, 
що мають часткові побоювання, а кожен п’ятий 
((20,4±1,8) %) постійно сумнівається в безпечності 
призначених препаратів. Причому, міські респон-
денти загалом мали вищий рівень освіти і значно 
частіше висловлювали стабільну тривогу щодо по-
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бічних ефектів від вживання ліків ((31,0±2,9) % 
проти (10,5±1,9) % сільських мешканців, р<0,001). 
Разом з тим, вони достовірно рідше, ніж сільські 
мешканці, займались самолікуванням ((12,4±2,1) % 
проти (18,9±2,4) % відповідно, разом – (15,8±1,6) %, 
р<0,05). 

Тільки четверта частина опитаних ((25,4±1,9) %) 
були переконані у ефективності ліків, які їм припи-
сані. Більшість же респондентів ((69,7±2,0) %) мали 
часткові сумніви щодо позитивних наслідків при-
значеної терапії, а (4,9±0,9) % взагалі в неї не віри-
ли. Відсоток повністю зневірених зростав із віком 
(до (15,7±3,9) % у 80-річних та старших, р<0,01) та 
тяжкістю захворювання ((10,7±2,4) % проти (2,0± 
0,8) % з початковими стадіями, p<0,001). Оскільки 
медикаментозне лікування при глаукомі спрямо-
ване на стабілізацію процесу і запобігання подаль-
шому прогресуванню, навіть регулярне застосу-
вання очних капель, як правило, не приводить до 
суб’єктивного поліпшення зорових функцій. На 
наш погляд, якби на цьому постійно наголошува-
лось при співбесіді із лікарем, результати опиту-
вання були б інакші. Інформуючи пацієнтів, лікарі 
повинні враховувати їх вік, рівень освіти, когнітив-
ні здібності тощо. Зрозуміло, що лікар-офтальмо-
лог, який бачить свого пацієнта, як було показано, 
у кращому випадку один раз на рік, не має достат-
ніх умов і можливостей, щоб пояснити (часто по-
вторно, зокрема особам літнього і старечого віку) 
особливості перебігу захворювання, мету лікуван-
ня, ознаки стабільності чи прогресування глауко-
ми та проконтролювати, чи дотримується пацієнт 
рекомендацій. У цьому напрямку неоціненний 
внесок мав би робити ЛЗП–СЛ, основним призна-
ченням якого є постійний «патронаж» приписаних 
до нього мешканців.  

Результати опитування хворих на глаукому 
показали, що майже 40 % ((36,5±2,1) %) з них не 
мають повної довіри до свого сімейного лікаря, 
кожен десятий з них ((10,3±1,3) %) взагалі його не 
знає, причому серед хворих у віці понад 80 років 
таких (20,2±4,3) %, р<0,05. 

Сільські мешканці загалом у 1,5 раза більш 
доброзичливо оцінювали свою довіру до ЛЗП–СЛ 
(70,3 % проти 56,3 % міських респондентів, 
р<0,001). Хоча дивує, що майже однаковими тут 
виявились частки тих, хто не знає і не довіряє сво-
єму ЛЗП–СЛ.

Жінки-респонденти, які значно уважніше 
ставляться до власного здоров’я, цілком логічно 
виявились більш поінформованими (6,5 % проти 
14,2 % чоловіків) та доброзичливо налаштовани-
ми (68,8 % проти 58,1 %) до свого ЛЗП–СЛ (р<0,01).

З огляду на сказане зрозуміло, чому тільки 
37,5±2,1 із 100 опитаних хворих на глаукому, неза-
лежно від статі та стадії захворювання, вислови-

ли бажання надалі лікуватись та спостерігатись у 
ЛЗП–СЛ, порівняно з (70,2±2,0) % тих, хто надає 
перевагу лікарям-спеціалістам. Слід зазначити, 
що частіше хотіли б перебувати під патронатом 
сімейного лікаря хворі старечого віку ((52,8±5,3) % 
опитаних у віці понад 80 років, р<0,05) та, як не 
дивно, мешканці міст ((51,2±3,2) % проти (24,8±2,6) % 
мешканців сіл, р<0,001). Можливо, на такі відпо-
віді вплинула краща поінформованість міських 
жителів щодо переваг сімейної медицини і їх пер-
спектив у майбутньому. Сільські мешканці, які 
часто мають гірший доступ до спеціалізованої до-
помоги, частіше висловлювали побажання ліку-
ватись та спостерігатись з приводу глаукоми саме 
у лікарів-офтальмологів (80 проти 50).  

Вивчення джерел отримання медичної ін-
формації хворими на глаукому показало в цілому 
задовільні показники. Абсолютна більшість з них 
(95,7±0,9 на 100 опитаних), незалежно від статі і 
стадії захворювання,  називали в якості основно-
го джерела медичних працівників. Кожен деся-
тий респондент ((10,9±1,4) %) вказав, що попов-
нює свої знання на медичні теми із засобів масо-
вої інформації і зовсім незначні частки опитаних 
схильні орієнтуватися на поради родичів, знайо-
мих ((5,8±1,0) %) чи інших джерел ((2,3±0,7) %). З 
віком мінялись преференції тільки стосовно засо-
бів масової інформації, роль яких суттєво знижу-
валась із настанням старечого віку (до 3,4–3,6 % 
після 75 років, р<0,05). У 2,5 раза рідше опирались 
на це джерело й мешканці сіл – (6,0±1,5) % проти 
(16,1±2,3) % (р<0,01).

Встановлені медико-організаційні недоліки, 
очевидно, відобразилися на тому, що майже 40 % 
((35,5±2,1) %) опитаних мали претензії до медич-
ного обслуговування, частота яких зростала із ві-
ком опитаних (до (56,2±4,6) % у понад 80-річному 
віці, р<0,001) та більш акцентовано проявлялась 
серед міських жителів ((41,0±3,1) % проти (20,5± 
2,8) % серед мешканців сіл, р<0,05).

Найчастіше хворі скаржилися на неможли-
вість оплатити ліки, віддаленість медичного за-
кладу та високу вартість медичних послуг.

Слід зазначити, що нарікання на фінансову не-
доступність медикаментів і віддаленість від місця 
надання медичної допомоги закономірно зроста-
ли з віком опитаних (до 36,0 % та 18,0 % відповід-
но, р<0,05) та особливо акцентовано – із прогресу-
ванням хвороби (до 60,9 % та 47,8 % у хворих із 
ІІІ–ІV стадіями проти 12,7 % та 2,5 % у хворих із І–
ІІ стадіями, р<0,05). 

Висновки. Значна частка хворих на глаукому 
не дотримуються соціально-побутових порад лі-
каря-офтальмолога і лікаря загальної практики – 
сімейного лікаря та рекомендацій щодо кратнос-
ті, тривалості застосування препаратів, заперечу-
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ють диспансеризацію. Важливим рішенням для 
збереження функцій ока є вчасна згода на опера-
тивне (лазерне або хірургічне) лікування. Причи-
нами низького комплаєнсу є недостатня поінфор-
мованість пацієнтів про ризики, пов’язані з по-
вною або частковою відмовою від лікування, 
підвищене відчуття тривоги та депресії, самот-
ність, низький рівень матеріального благополуч-

чя респондентів, абсолютна більшість яких є пен-
сіонерами та інвалідами. 

Перспективи подальших досліджень. 
Отримані нами результати дослідження будуть 
сприяти розробці ефективних програм із залу-
ченням лікарів загальної практики – сімейної ме-
дицини для підвищення прихильності до лікуван-
ня хворих на глаукому.
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КОМПЛАЕНС БОЛЬНЫХ ГЛАУКОМОЙ КАК МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
©О. Б. Кощинец, О. Н. Панько

Ивано-Франковский национальный медицинский университет

РЕЗЮМЕ. Цель работы – изучить комплаенс больных глаукомой и проанализировать причины его недоста-
точности. 

Материал и методы. Исследование проводилось на базе офтальмологических отделений стационаров трех 
центральных районных больниц Ивано-Франковской области. Опрошена репрезентативная группа из 515 боль-
ных глаукомой в возрасте старше 55 лет. Среди них была 261 женщина и 254 мужчин (50,7 % и 49,3 %), 249 город-
ских и 266 сельских жителей (48,3 % и 51,7 %). Применены социологический, библиосемантичний и медико-ста-
тистический методы.

Результаты.  Установлено, что о необходимости постоянного приема лекарств знают все 100 % опрошенных 
больных глаукомой. Однако более трети (36,0 %) респондентов не всегда следуют рекомендациям офтальмоло-
гов и нерегулярно принимают назначенные лекарства. Одной из основных причин является то, что 20,4 % респон-
дентов боятся побочных эффектов лекарств от глаукомы и еще 54,7 % сомневаются в их безопасности. Понятно, 
что такая ситуация является следствием недостаточной осведомленности пациентов относительно терапии, ко-
торую им назаначают. 96,9 % опрошенных сказали, что получают сведения о болезни от медицинских работни-
ков. Среди претензий к медицинскому обслуживанию, жалобы на медперсонал были лишь в 5,4 % случаев, а две 
трети (67,6 %) из числа респондентов, недовольных медицинской помощью, жаловались на высокую стоимость 
лекарств и медицинских услуг. 69,0 % опрошенных заявляли, что иногда или постоянно испытывают трудности с 
оплатой лекарств из-за нехватки средств.

Выводы. Значительная часть больных глаукомой не соблюдают рекомендации врача и режим приема ле-
карств. Причинами низкого комплаенса является недостаточная осведомленность пациентов о преимуществах и 
рисках лечения, повышенное чувство тревоги и депрессии, одиночество, преимущественно низкий уровень ма-
териального благополучия и образования респондентов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: первичная глаукома; комплаенс; профилактика слепоты; врач общей практики.

COMPLIANCE OF GLAUCOMA PATIENTS AS A MEDICAL AND SOCIAL PROBLEM
©O. B. Koshchynets, O. M. Panko

Ivano-Frankivsk National Medical University

SUMMARY. The aim of the work – to study the compliance of patients with glaucoma and analyze the causes of its 
insufficiency.

Material and Methods.  The study was conducted on the basis of the ophthalmological departments of hospitals of 
three central district hospitals of the Ivano-Frankivsk region. A representative group of 515 glaucoma patients over 
55 years old was interviewed. Among them were 261 women and 254 men (50.7 % and 49.3 %), 249 urban and 266 rural 
residents (48.3 % and 51.7 %). Sociological, bibliosemantic and medico-statistical methods were applied.

Results.  It was established that the need for constant medication is known to all 100 % of respondents with 
glaucoma. However, more than a third (36.0 %) of respondents do not always follow the recommendations of 
ophthalmologists and do not regularly take prescribed medications. One of the main reasons is that 20.4 % of respondents 
fear the side effects of glaucoma medications and another 54.7 % doubt their safety. It is clear that this situation is the 
result of a lack of patient awareness of the therapy that they are prescribed. 96.9 % of respondents said they receive 
information about the disease from health workers. Among claims to medical care, complaints about medical staff were 
only in 5.4 % of cases, and two thirds (67.6 %) of the number of respondents dissatisfied with medical care complained 
about the high cost of drugs and medical services. 69.0 % of respondents said that they sometimes or constantly have 
difficulty paying for medicines due to lack of funds.

Conclusions.  A significant number of patients with glaucoma do not comply with the recommendations of the 
doctor and the regimen of medication. The reasons for the low compliance are the lack of patient awareness of the 
benefits and risks of treatment, an increased feeling of anxiety and depression, loneliness, mainly a low level of material 
well-being and the education of respondents.

KEY WORDS: primary glaucoma; compliance; preventive blindness; primary care physician.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ЗАСТОСУВАННЯ АТОРВАСТАТИНУ ПРИ ПОЄДНАННІ  
АЛКОГОЛЬНОЇ ХВОРОБИ ПЕЧІНКИ ТА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ

©В. Є. Молодцов, О. І. Федів, Г. Я. Ступницька
ВДНЗ України «Буковинський державний медичний університет» МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Останнім часом зросла кількість повідомлень щодо перспективності використання статинів при 
захворюваннях печінки. Завдяки низькій токсичності та високому рівню безпеки в клінічній практиці найчастіше 
використовується аторвастатин, у зв’язку з чим доцільним є дослідження результатів його застосування у хворих 
на алкогольну хворобу печінки (АХП) за її поєднання з артеріальною гіпертензією (АГ).

Мета – вивчити ефективність застосування аторвастатину у комплексній терапії АХП, поєднаної із АГ, шляхом 
визначення у крові показників функціонального стану ендотелію, системного запалення, оксидативного стресу, 
ліпідного та вуглеводного обмінів.

Матеріал і методи. В дослідженні взяли участь 62 хворих на алкогольну хворобу печінки. Усіх обстежених 
було поділено на дві групи. До першої (контрольної) групи увійшли 11 хворих на хронічний алкогольний гепатит 
(ХАГ) та 20 хворих на алкогольний цироз печінки (АЦП), яким проводилося загальноприйняте лікування. Другу 
(основну групу) склали 11 пацієнтів із ХАГ та 20 пацієнтів з АЦП, які на фоні традиційного лікування отримували 
аторвастатин (по 20 мг 1 раз на добу впродовж 3 місяців).

Визначали вміст у сироватці крові стабільних метаболітів монооксиду нітрогену (нітритів/нітратів), ендотелі-
ну-1, молекул міжклітинної адгезії-1 (ICAM-1), С-реактивного білка, фактора некрозу пухлин-α, трансформуваль-
ного фактора росту-β1, інтерлейкіну-10, 8-ізопростану та церулоплазміну. Досліджували також ліпідний спектр 
крові та деякі показники вуглеводного обміну.

Результати. У хворих на ХАГ та АЦП, поєднані з АГ, під впливом аторвастатину спостерігалося зниження рів-
ня в сироватці крові ендотеліну-1, нітратів/нітритів, ICAM-1, С-реактивного білка, фактора некрозу пухлин-α, інтер-
лейкіну-10, трансформувального фактора росту-β1, 8-ізопростану, церулоплазміну, загального холестеролу, хо-
лестеролу ліпопротеїдів низької щільності, тригліцеролів за одночасного зростання вмісту холестеролу ліпопро-
теїдів високої щільності.

Висновок. Застосування аторвастатину у комплексному лікуванні хворих на алкогольну хворобу печінки 
(хронічний алкогольний гепатит та алкогольний цироз печінки), поєднану з артеріальною гіпертензією, приво-
дить до покращання функціонального стану ендотелію, зниження інтенсивності системного запалення та оксида-
тивного стресу на тлі зменшення проявів дисліпопротеїнемії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: алкогольна хвороба печінки; гіпертензія; ендотелій; запалення; оксидативний стрес; 
аторвастатин.

Вступ. Численні дослідження показали, що, 
окрім впливу на сироватковий рівень ліпідів, ста-
тинам властиві плейотропні ефекти, які зумовлю-
ють їх застосування не тільки при хворобах серця і 
судин, а й за гострих уражень нирок, нефропатії, 
панкреатиту, хронічного обструктивного захворю-
вання легень, венозної тромбоемболії, деменції, 
когнітивної та еректильної дисфункцій, онкопато-
логії, системного червоного вовчака, тяжкого сеп-
сису та при інших захворюваннях [1–3]. Останнім 
часом зросла кількість повідомлень щодо перспек-
тивності їх використання при захворюваннях пе-
чінки [4–6]. Відомо також про різноманітні побічні 
ефекти статинів (виникнення міозитів, рабдоміолі-
зу, катаракти, збільшення ризику розвитку цукро-
вого діабету, дозозалежне зростання активності 
печінкових ферментів тощо). 

Завдяки низькій токсичності та високому рівню 
безпеки в клінічній практиці найчастіше застосову-
ється аторвастатин [7]. Тому доцільним є вивчення 
його ефективності щодо корекції ендотеліальної 
дисфункції, системного запалення, метаболічних 

порушень у хворих на хронічний алкогольний ге-
патит (ХАГ) та алкогольний цироз печінки (АЦП), 
зокрема за їх поєднання з артеріальною гіпертен-
зією.

Мета – вивчити ефективність застосування 
аторвастатину у комплексній терапії алкогольної 
хвороби печінки (АХП), поєднаної із артеріаль-
ною гіпертензією (АГ), шляхом визначення у кро-
ві показників функціонального стану ендотелію, 
системного запалення, оксидативного стресу, лі-
підного та вуглеводного обмінів.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 
62 хворих із встановленим діагнозом алкогольної 
хвороби печінки (АХП): 22 хворих на ХАГ у поєд-
нанні з артеріальною гіпертензією та 40 хворих на 
АЦП у поєднанні з артеріальною гіпертензією. Гру-
пу порівняння склала 21 практично здорова особа 
(ПЗО).

Діагноз АХП встановлювали на підставі анам-
нестичних, клінічних, лабораторних (біохімічних, 
серологічних, імунологічних) даних, визначення 
сироваткових маркерів вірусних гепатитів В і С, ре-
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зультатів ультразвукового та морфологічного до-
сліджень печінки. Для розпізнавання прихованої 
алкогольної залежності та для виявлення сома-
тичних еквівалентів хронічної алкогольної інток-
сикації була використана «сітка LeGo».

Діагноз есенціальної артеріальної гіпертензії 
(АГ) встановлювали на підставі настанови Євро-
пейського кардіологічного товариства (2013) та 
вітчизняного «Уніфікованого клінічного протоко-
лу екстреної, первинної, вторинної та третинної 
(високоспеціалізованої) медичної допомоги: Ар-
теріальна гіпертензія» (Наказ МОЗ України № 384 
від 24.05.2012 року).

Усі хворі за випадковою ознакою були поділе-
ні на дві групи. До першої (контрольної) групи уві-
йшли 11 хворих на ХАГ та 20 хворих на АЦП, яким 
проводилося загальноприйняте лікування (гепа-
топротектори, ліпотрорпні, спазмолітичні препа-
рати, аскорбінова кислота, вітаміни групи В, про-
біо тики, за необхідності – інфузійна терапія, сечо-
гінні препарати). Другу (основну групу) склали 11 
пацієнтів із ХАГ та 20 пацієнтів з АЦП, які на фоні 
традиційного лікування отримували аторвастатин 
(по 20 мг 1 раз на добу впродовж 3 місяців).

Визначали вміст у сироватці крові С-реактив-
ного білка (СРБ), фактора некрозу пухлин-α (ФНПα), 

трансформувального фактора росту-β1 (ТФРβ1), ін-
терлейкіну-10 (ІЛ-10), 8-ізопростану – за допомо-
гою імуноферментного аналізу. Функціональний 
стан ендотелію оцінювали за вмістом у крові ста-
більних метаболітів монооксиду нітрогену (нітри-
тів/нітратів), ендотеліну-1 (ЕТ-1), молекул міжклітин-
ної адгезії-1 (ICAM-1). Ліпідний спектр крові вивча-
ли за вмістом загального холестеролу (ЗХ), триглі-
церолів (ТГ), холестеролу ліпопротеїдів низької 
щільності (ХС ЛПНЩ) та холестеролу ліпопротеїдів 
високої щільності (ХС ЛПВЩ). Вуглеводний обмін 
оцінювали за рівнем глікемії натще та вмістом у 
крові глікозильованого гемоглобіну (HbA1C).

Статистичну обробку отриманих даних прово-
дили за допомогою програми BioStat, Version 2009 
for Windows (зб. 5.8.4.3 @2010 AnalystSoft Inc.). 
Оцінку достовірності відмінностей проводили із 
застосуванням непараметричного методу за U-кри-
те рієм Уїлкоксона. Відмінності вважали статистич-
но значимими при р<0,05.

Результати й обговорення. При аналізі показ-
ників функціонального стану ендотелію (табл.  1) 
встановили, що за призначення аторвастатину хво-
рим на ХАГ з АГ спостерігалось достовірне змен-
шення вмісту ЕТ-1 у сироватці крові на 12,0  % від 
вихідного рівня. 

Таблиця 1. Показники функціонального стану ендотелію, системного запалення та оксидативного стресу  
у хворих на хронічний алкогольний гепатит, поєднаний із артеріальною гіпертензією,  

в динаміці лікування аторвастатином

Показники
Практично здорові 
(контрольна група)

n=21

Хворі на ХАГ, поєднаний із АГ 
(контрольна група)

n=11

Хворі на ХАГ, поєднаний із АГ 
(основна група)

n=11

до лікування після лікування до лікування після лікування

Ендотелін-1, 
пмоль/л

14,24±0,08 15,4±0,59 14,94±0,60 16,58±0,52 14,59±0,31
**

Загальний оксид 
азоту,
мкмоль/л

84,67±0,43 138,09±6,41 127,73±5,83
*/**

146,82±5,74 116,82±3,25
*/**

ICAM-1,
од/мл

222,52±5,96 264,37±2,88 257,24±2,82
*

253,74±3,47 235,11±5,13
**/***

СРБ, 
мг/л

5,71±1,40 42,73±1,98 39,73±1,91
*/**

44,18±1,80 35,45±2,14
*/**

ФНП-α,
пг/мл

7,52±0,06 11,58±0,40 10,73±0,40
*/**

11,65±0,39 9,60±0,34
*/**

ТФРβ1,  
пг/мл

32,11±0,52 38,06±0,38 37,9±0,41
*

35,34±0,85 32,05±0,67
**/***

ІЛ-10,
пг/мл

7,36±0,23 12,96±0,29 11,05±0,29
*/**

12,54±0,39 9,69±0,36
*/**/***

8-ізопростан,
нг/мл

1,30±0,02 1,81±0,07 1,65±0,08
*

1,61±0,07 1,28±0,03
**/***

Церулоплазмін, 
мг/л 

0,95±0,01 1,92±0,10 1,80±0,06
*/**

2,11±0,18 1,63±0,12
*/**

Примітка. * – відмінності достовірні у порівнянні з групою практично здорових осіб; ** – відмінності достовірні у порівнянні  
з показниками до лікування; *** – відмінності достовірні у порівнянні між контрольною та основною групами після лікування.
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Рівень нітратів/нітритів у даній групі пацієнтів 

знижувався в динаміці лікування на 20,4 % і він був 
на 27,5 % вищим, ніж у ПЗО. У контрольній групі 
цей показник покращувався лише на 7,5 % і переви-
щував контроль на 33,7 %. Вміст ICAM-1 в основній 
групі достовірно знижувався після лікування і був 
на 8,6 % нижчим, порівняно із контрольною групою 
пацієнтів, та достовірно не відрізнявся від ПЗО. 

У хворих на АЦП з АГ спостерігалися подібні 
зміни: рівень ЕТ-1, нітратів/нітритів та ICAM-1 в 
основній групі знижувався в динаміці лікування 
на 13,4 %, 18,2 та 10,1 % відповідно (табл. 2). У гру-
пі хворих, які не отримували аторвастатин, спо-
стерігалася лише тенденція до покращання за-
значених показників і наприкінці лікування вони 
залишалися достовірно вищими за контроль.

Таблиця 2. Показники функціонального стану ендотелію та системного запалення у хворих на цироз печінки, 
поєднаний із артеріальною гіпертензією, в динаміці лікування аторвастатином

Показники
Практично здорові 
(конт рольна група)

n=21

Хворі на АЦП, поєднаний із АГ 
(контрольна група)

n=20

Хворі на АЦП, поєднаний із АГ 
(основна група)

n=20

до лікування після лікування до лікування після лікування

Ендотелін-1, 
пмоль/л

14,24±0,08 19,41±0,31 18,63±0,33
*/**

19,81±0,65 17,15±0,50
*/**

Загальний оксид 
азоту,
мкмоль/л

84,67±0,43 93,00±3,41 99,90±3,45
*

121,90±8,38 99,75±3,78
*/**

ICAM-1,
од/мл

222,52±5,96 291,09±3,20 283,96±3,32
*

282,25±2,32 253,64±2,55
*/**

СРБ, 
мг/л

5,71±1,40 24,65±1,10 22,90±1,37
*

28,75±2,51 21,80±2,29
*/**

ФНП-α,
пг/мл

7,52±0,06 8,75±0,24 8,74±0,24
*

8,79±0,19 7,93±0,14
*/**/***

ТФРβ1,  
пг/мл

32,11±0,52 42,67±0,41 41,42±0,43
*

38,58±0,92 34,65±0,82
*/**/***

ІЛ-10,
пг/мл

7,36±0,23 8,99±0,19 8,48±0,18
*

8,77±0,28 7,71±0,17
**/***

8-ізопрос тан, 
нг/мл

1,30±0,02 2,18±0,03 1,87±0,09
*/**

1,84±0,09 1,50±0,07
*/**/***

Церуло плазмін, 
мг/л 

0,95±0,01 1,84±0,06 1,76±0,05
*

1,85±0,07 1,49±0,06
*/**/***

Примітка. * – відмінності достовірні у порівнянні з групою практично здорових осіб; ** – відмінності достовірні у порівнянні з 
показниками до лікування; *** – відмінності достовірні у порівнянні між контрольною та основною групами після лікування.

Отримані результати дослідження демонстру-
ють покращання функціонального стану ендоте-
лію при застосуванні аторвастатину у хворих із по-
єднанням алкогольного ураження печінки та АГ, 
що, можливо, зумовлено його позитивним впли-
вом на регуляцію продукції монооксиду нітрогену, 
у тому числі через зменшення системного запа-
лення та оксидативного стресу. Експерименталь-
ними та клінічними дослідженнями продемон-
стровано зниження інтенсивності оксидативного 
стресу та системного запалення при застосуванні 
статинів [7]. 

Оцінка динаміки змін показників системного 
запалення в процесі лікування аторвастатином 
(табл. 1) показала, що у хворих на ХАГ вміст СРБ 
знижувався (на 19,8 % від вихідного рівня), проте 
залишався досить високим порівняно із ПЗО (в 
6,2 раза). У хворих контрольної групи цей показ-

ник знижувався лише на 7,0 % і перевищував 
контроль у 7 разів. Вміст ФНП-α у сироватці крові 
після лікування знижувався на 27,7 % в основній 
групі, на 7,3 % – в контрольній групі, проте зали-
шався достовірно вищим за такий рівень у ПЗО – 
на 17,7 % та 42,7 % відповідно. Водночас рівень 
ТФРβ1 у хворих контрольної групи достовірно не 
змінювався (залишався вищим за контроль на 
18,0 %). За використання аторвастатину цей по-
казник знижувався на 9,3 % (р<0,05), досягаючи 
нормального рівня, і був нижчим на 15,4 % порів-
няно із контрольною групою. Рівень ІЛ-10 у хво-
рих основної групи наприкінці лікування досто-
вірно знижувався на 22,7 % та був нижчим на 
12,3 % порівняно із контрольною групою. 

У хворих на АЦП з АГ використання аторва-
статину приводило до достовірного зниження 
усіх показників наприкінці лікування (СРБ – на 
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24,2 %, ФНП-α – на 9,8 %, ТФРβ1 – на 10,2 % та ІЛ-10 – 
на 12,1 %). Водночас показники вмісту ФНПα, 
ТФРβ1 та ІЛ-10 були нижчими на 9,3 %, 16,3 % та 
9,1 % відповідно, порівняно із контрольною гру-
пою пацієнтів (див. табл. 2). За призначення стан-
дартної базової терапії без аторвастатину досто-
вірних змін у динаміці лікування не спостеріга-
лось.

Показники про- та антиоксидантної систем 
крові у пацієнтів з ХАГ та АГ основної групи після 
лікування характеризувалися достовірним зни-
женням рівня 8-ізопростану (на 18,5 %) та вмісту 
церулоплазміну (на 19,5 %) у сироватці крові та 
порівняно із контрольною групою хворих були на 
9,8 % та 15,3 % відповідно нижчими (див. табл. 1). 
У хворих на АЦП з АГ, які не отримували аторва-
статин, спостерігалось лише достовірне знижен-
ня вмісту 8-ізопростану (на 14,2 %), а рівень церу-
лоплазміну залишався істотно вищим (в 1,9 раза), 
порівняно із ПЗО (див. табл. 2).

Отже, використання аторвастатину у хворих 
на алкогольну хворобу печінки, поєднану із АГ, 

приводило до зниження інтенсивності запалення 
та оксидативного стресу через зменшення про-
дукції СРБ, прозапальних цитокінів, 8-ізопро стану 
і церулоплазміну.

Найістотніший вплив аторвастатину виявле-
ний при дослідженні деяких показників ліпідного 
спектра крові (табл. 3). Зокрема, у хворих на ХАГ з 
АГ встановлено достовірне зниження вмісту ЗХ та 
ХС ЛПНЩ (на 12,9 % та 24,4 % відповідно). При 
цьому зазначені показники після лікування були 
на 12,5 % та 27,6 % нижчими (р<0,05), порівняно із 
контрольною групою пацієнтів, у яких достовір-
них змін у динаміці лікування не спостерігалося. 
Рівень ХС ЛПВЩ у групі пацієнтів, до комплексу 
лікування яких додавали аторвастатин, достовір-
но зростав (на 28,7 %), перевищуючи (на 49,4 %) 
відповідний показник у хворих, яким аторваста-
тин не призначався. Концентрація ТГ також досто-
вірно знижувалась наприкінці спостереження у 
основній групі (на 26,2 %), вірогідно відрізняю-
чись від показників після лікування в контрольній 
групі.

Таблиця 3. Показники ліпідного та вуглеводного обміну у хворих на хронічний алкогольний гепатит,  
поєднаний із артеріальною гіпертензією, в динаміці лікування аторвастатином

Показники
Практично здорові 
(контрольна група)

n=21

Хворі на ХАГ, поєднаний із АГ 
(контрольна група)

n=20

Хворі на ХАГ, поєднаний із АГ 
(основна група)

n=20

до лікування після лікування до лікування після лікування

Загальний холестерин, 
ммоль/л

4,35±0,14 6,23±0,17 6,24±0,19
*

6,27±0,20 5,46±0,1
*/**/***

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л

2,46±0,09 3,89±0,22 3,81±0,21
*

3,65±0,24 2,76±0,18
*/**/***

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л

1,46±0,07 0,86±0,06 0,81±0,04
*

0,94±0,06 1,21±0,04
*/**/***

Тригліцериди, 
ммоль/л

1,45±0,06 2,98±0,19 2,82±0,18
*

2,86±0,16 2,11±0,09
*/**/***

Глюкоза, 
ммоль/л

4,49±0,07 5,13±0,26 5,12±0,25 5,07±0,18 4,95±0,17

HbA1C,  
%

4,27±0,12 5,74±0,31 5,65±0,26
*

4,57±0,22 4,50±0,14
***

Примітка. * – відмінності достовірні у порівнянні з групою практично здорових осіб; ** – відмінності достовірні у порівнянні  
з показниками до лікування; *** – відмінності достовірні у порівнянні між контрольною та основною групами після лікування.

У хворих на АЦП з АГ виявлені аналогічні змі-
ни. У хворих контрольної групи показники зали-
шались достовірно гіршими, порівняно з ПЗО. В 
динаміці лікування тільки рівень ТГ достовірно 
знижувався на 6,8 % (табл. 4). У пацієнтів, які отри-
мували аторвастатин, в динаміці лікування спо-
стерігалося достовірне зниження вмісту ЗХ, ТГ та 
ХС ЛПНЩ (на 10,4 %, 23,6 % та 30,6 % відповідно). 
Водночас ці показники були нижчими, порівняно 
з контрольною групою хворих (на 9,6 %, 15,3 % та 
24,8 % відповідно). Крім того, у пацієнтів основної 
групи на 25,8 % збільшився рівень ХС ЛПВЩ, пе-

ревищуючи на 27,3 % відповідний показник у 
контрольній групі пацієнтів, у яких достовірних 
змін у динаміці лікування не спостерігалось. 

Щодо змін показників вуглеводного обміну 
(див. табл. 3, 4) варто зазначити, що в обох групах 
пацієнтів достовірних відмінностей вмісту глюко-
зи та HbA1C в процесі лікування не спостерігалось.

Висновки. Застосування аторвастатину у комп-
лексному лікуванні хворих на алкогольну хворобу 
печінки (хронічний алкогольний гепатит та алко-
гольний цироз печінки), поєднану із артеріальною 
гіпертензією, приводить до покращання функціо-
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Таблиця 4. Показники ліпідного та вуглеводного обміну у хворих на цироз печінки, поєднаний із артеріальною 

гіпертензією, в динаміці лікування аторвастатином

Примітка * – відмінності достовірні у порівнянні з групою практично здорових осіб; ** – відмінності достовірні у порівнянні з 
показниками до лікування; *** – відмінності достовірні у порівнянні між контрольною та основною групами після лікування.

Показники
Практично здорові 
(контрольна група)

n=21

Хворі на АЦП, поєднаний із АГ 
(контрольна група)

n=20

Хворі на АЦП, поєднаний із АГ 
(основна група)

n=20

до лікування після лікування до лікування після лікування

Загальний холестерин, 
ммоль/л

4,35±0,14 5,75±0,14 5,65±0,12
*

5,70±0,17 5,11±0,14
*/**/***

ХС ЛПНЩ, 
ммоль/л

2,46±0,09 3,48±0,10 3,33±0,09
*

3,69±0,10 2,82±0,07
*/**/***

ХС ЛПВЩ, 
ммоль/л

1,46±0,07 0,86±0,06 0,88±0,05
*

0,89±0,04 1,12±0,05
*/**/***

Тригліцериди, 
ммоль/л

1,45±0,06 2,81±0,05 2,62±0,05
*/**

2,84±0,10 1,97±0,07
*/**/***

Глюкоза, 
ммоль/л

4,49±0,07 4,66±0,13 4,70±0,10 4,90±0,14 4,63±0,12

HbA1C,  
%

4,27±0,12 5,40±0,08 5,44±0,11
*

4,81±0,12 4,63±0,09
***

нального стану ендотелію (зниження рівня ендо-
теліну-1, нітратів/нітритів та ICAM-1); зниження ін-
тенсивності системного запалення (підтверджу-
валося зниженням рівня С-реактивного білка, 
фактора некрозу пухлин-α, інтерлейкіну-10, транс-
формувального фактора росту β1) та оксидативно-
го стресу (супроводжувалося зменшенням вмісту 
8-ізопростану та церулоплазміну в сироватці кро-
ві) на тлі зменшення проявів дисліпопротеїнемії 
(зниження рівня загального холестеролу, холесте-

ролу ліпопротеїдів низької щільності, тригліцеро-
лів за одночасного зростання вмісту холестеролу 
ліпопротеїдів високої щільності).

Перспективи подальших досліджень. Не-
обхідність удосконалення тактики ведення хво-
рих із поєднанням алкогольної хвороби печінки 
та артеріальної гіпертензії зумовлює доцільність 
подальшого порівняльного дослідження ефек-
тивності застосування різних статинів при зазна-
ченій патології.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АТОРВАСТАТИНА ПРИ СОЧЕТАНИИ АЛКОГОЛЬНОЙ 
БОЛЕЗНИ ПЕЧЕНИ И АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ

©В. Е. Молодцов, А. И. Федив, А. Я. Ступницкая
ВГУЗ Украины «Буковинский государственный медицинский университет» МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. В последнее время возросло количество сообщений о перспективности использования статинов 
при заболеваниях печени. Благодаря низкой токсичности и высокому уровню безопасности чаще всего в клини-
ческой практике используется аторвастатин, в связи с чем целесообразно исследование результатов его приме-
нения у больных алкогольной болезнью печени (АБП) при их сочетании с артериальной гипертензией (АГ).

Цель – изучить эффективность применения аторвастатина в комплексной терапии АБП, сочетанной с АГ, пу-
тем определения в крови показателей функционального состояния эндотелия, системного воспаления, оксида-
тивного стресса, липидного и углеводного обменов.

Материал и методы. В исследовании приняли участие 62 больных алкогольной болезнью печени. Все об-
следованные были поделены на две группы. В первую (контрольную) группу вошли 11 больных хроническим 
алкогольным гепатитом (ХАГ) и 20 больных алкогольным циррозом печени (АЦП), которым проводилось обще-
принятое лечение. Вторую (основную группу) составили 11 пациентов с ХАГ и 20 пациентов с АЦП, которые на 
фоне традиционного лечения получали аторвастатин (по 20 мг 1 раз в сутки в течение 3 месяцев).

Определяли содержание в сыворотке крови стабильных метаболитов оксида азота (нитритов/нитратов), эн-
дотелина-1, молекул межклеточной адгезии-1 (ICAM-1), С-реактивного белка, фактора некроза опухолей-α, транс-
формирующего фактора роста-β1, интерлейкина-10, 8-изопростана и церулоплазмина. Исследовали также липид-
ный спектр крови и некоторые показатели углеводного обмена.

Результаты. У больных ХАГ и АЦП в сочетании с АГ под влиянием аторвастатина наблюдалось снижение уров-
ня в сыворотке крови эндотелина-1, нитратов/нитритов, ICAM-1, С-реактивного белка, фактора некроза опухолей-α, 
интерлейкина-10, трансформирующего фактора роста-β1, 8-изопростана, церулоплазмина, общего холестерина, 
холестерина липопротеидов низкой плотности, триглицерола при одновременном росте содержания холестерина 
липопротеидов высокой плотности.

Вывод. Применение аторвастатина в комплексном лечении больных алкогольной болезнью печени (хрони-
ческий алкогольный гепатит и алкогольный цирроз печени), сочетанной с артериальной гипертензией, приводит 
к улучшению функционального состояния эндотелия, снижению интенсивности системного воспаления и окси-
дативного стресса на фоне уменьшения проявлений дислипопротеинемии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: алкогольная болезнь печени; гипертензия; эндотелий; воспаление; оксидативный 
стресс; аторвастатин.

EFFICACY OF ATORVASTATIN IN THE COMBINATION OF ALCOHOLIC LIVER DISEASE  
AND HYPERTENSION

©V. Ye. Molodtsov, O. I. Fediv, G. Ya. Stupnytska
Bukovynian State Medical University

SUMMARY. Recently, the number of reports on the prospects for the use of statins in liver disease has increased. 
Due to its low toxicity and high level of safety, atorvastatin is most commonly used in clinical practice, so it is advisable 
to study the results of its use in patients with alcoholic liver disease (ALD) in combination with hypertension (AH).

The aim – to study the effectiveness of atorvastatin in the complex therapy of ALD combined with hypertension by 
determining in the blood indicators of the functional state of the endothelium, systemic inflammation, oxidative stress, 
lipid and carbohydrate metabolism.
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Material and Methods. The study involved 62 patients with alcoholic liver disease. All subjects were divided into 

two groups. The first (control) group included 11 patients with chronic alcoholic hepatitis (CAH) and 20 patients with al-
coholic liver cirrhosis (AlC), who received conventional treatment. The second (main group) consisted of 11 patients with 
CAH and 20 patients with ALC who received atorvastatin (20 mg once daily for 3 months) on the background of tradi-
tional treatment.

Serum levels of stable metabolites of nitrogen monoxide (nitrites/nitrates), endothelin-1, intercellular adhesion 
molecules-1 (ICAM-1), C-reactive protein, tumor necrosis factor-α, transforming growth factor-β1, interleukin-10, 8-iso-
prostane and ceruloplasmin were determined. Blood lipid spectrum and some indicators of carbohydrate metabolism 
were also studied.

Results. In patients with CAH and ALC combined with hypertension, under the influence of atorvastatin there was 
a decrease in serum levels of endothelin-1, nitrates/nitrites, ICAM-1, C-reactive protein, tumor necrosis factor-α, inter-
leukin-10, transforming growth factor-β1, 8-isoprostane, ceruloplasmin, total cholesterol, low-density lipoprotein cho-
lesterol, triglycerols with a simultaneous increase in high-density lipoprotein cholesterol.

Conclusion. The use of atorvastatin in the complex treatment of patients with alcoholic liver disease (chronic alco-
holic hepatitis and alcoholic liver cirrhosis), combined with hypertension, improves the functional state of the endothe-
lium, reduces the intensity of systemic inflammation and oxidative stress on the background of reduced dyslipoprotein.

KEY WORDS: alcoholic liver disease; hypertension; endothelium; inflammation; oxidative stress; atorvastatin.

Отримано 25.05.2020
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РОЛЬ ЦИТОКІНОВОЇ ЛАНКИ У РЕАЛІЗАЦІЇ ЗАПАЛЬНОЇ РЕАКЦІЇ В ОСІБ МОЛОДОГО 
ВІКУ З ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЮ РЕФЛЮКСНОЮ ХВОРОБОЮ Й АВТОІМУННИМ 

ТИРЕОЇДИТОМ
©Т. М. Пасієшвілі

Харківський національний медичний університет

РЕЗЮМЕ. До захворювань внутрішніх органів, при яких запальна реакція запускає патогенетичну ланку фор-
мування та хронізації нозології, належать гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) та автоімунний тирео-
їдит (АІТ). Їх поєднання в осіб молодого віку, незважаючи на доброякісний характер перебігу на початковому ета-
пі, в подальшому може провокувати хронізацію процесу та формування ускладнень. Означені негаразди можуть 
бути наслідком змін імунної системи, а саме її цитокінової ланки.

Мета – дослідити стан та вивчити роль прозапальної ланки імунітету за вмістом каспази-1, ІЛ-1β і ІЛ-18 при 
ГЕРХ у осіб молодого віку з автоімунним тиреоїдитом.

Матеріал і методи. В обстеженні взяли участь 120 пацієнтів з ГЕРХ і АІТ та 45 осіб з ізольованою ГЕРХ, віком 
від 18 до 25 років. Діагноз АІТ підтверджували підвищеним вмістом антитіл до тиреопероксидази і тиреоглобулі-
ну, а стан залози – дослідженням її гормонів. Наявність ГЕРХ, поряд з клінічною симптоматикою, доводили про-
веденням ЕФГДС з визначенням характеру ураження слизової оболонки. Вміст каспази-1, інтерлейкіну 1β та ін-
терлейкіну 18 визначали в сироватці крові хворих імуноферментним методом.

Результати. Встановлено, що вміст каспази-1 у сироватці крові хворих на ізольовану ГЕРХ у 2,1 раза переви-
щував показник норми, та при приєднанні АІТ збільшувався у 2,7 раза. Вміст ІЛ-1β також перевищував показники 
контролю у 3,9 та 6,5 раза відповідно. Вміст означених цитокінів залежав від стану слизової оболонки та був мак-
симально збільшеним при наявності ерозивного процесу. Середній вміст IЛ-18 у групі з коморбідною патологією 
перевищував показники норми майже у 8 разів (р<0,05) проти трикратного збільшення у хворих на ізольовану 
ГЕРХ.

Висновки. Перебіг ГЕРХ та АІТ супроводжується підвищенням синтезу каспази-1, інтерлейкіну 1β та інтерлей-
кіну 18, вміст яких залежить від морфологічних змін у слизовій оболонці стравоходу та не корелює з функцією 
щитоподібної залози. Підвищення інтерлейкіну 18 окрім участі у прозапальному процесі забезпечує автоімунний 
компонент АІТ, що сприяє прогресуванню хвороби та формуванню ускладнень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гастроезофагеальна рефлюксна хвороба; автоімунний тиреоїдит; патогенез; цитокіни.

Вступ. Розвиток запальної реакції як природ-
ної захисної реакції організму на патоген при за-
хворюваннях внутрішніх органів пов’язують із 
підвищенням синтезу прозапальних цитокінів. 
При цьому хронічний прогресуючий характер за-
хворювань підпорядкований загальним законам 
патології – наявності генетично зміненого фону 
організму, при якому поєднання різних генотипів 
обумовлює особливості фенотипової симптома-
тики [1]. Цитокіни розглядають як месенджери 
запальних реакцій, які забезпечують розвиток 
адекватної і повноцінної відповіді організму і є 
показниками динаміки запального процесу [2]. 
При цьому цитокіни потенціюють дві події: залу-
чення у сферу захисної реакції інших клітин (епі-
теліальних, ендотеліальних, дендритних тощо) 
без обов’язкового їх контакту з патогеном, та «ор-
ганізацію» процесу міграції лейкоцитів з кровото-
ку в осередок запалення. Завдяки надходженню 
лейкоцитів до зони запалення реалізується пов-
ноцінна місцева захисна реакція силами факторів 
вродженого імунітету. Спочатку в осередок над-
ходять більш мобільні нейтрофіли (макрофаги), 
яких найбільше – до 70 %, що володіють фагоцито-
зом (полінуклеарна стадія запалення за І.  І. Меч-

ніковим) [3]. Потім, через 1–2 доби, мігрують мо-
ноцити, які диференціюються в макрофаги (моно-
нуклеарна стадія); знову відбувається фагоцитоз 
не тільки патогенного і зруйнованого матеріалу, а 
й нейтрофілів; крім того, стимулюється проліфе-
рація клітин [4]. 

Отже, системне запалення, яке виникає вна-
слідок активного утворення прозапальних цито-
кінів, і місцевий процес, що розвивається у залу-
ченому до патології органі, завжди супроводжу-
ються як загальноспрямованими реакціями, так і 
деякими особливостями. Останні розглядають як 
результат дії різноманітних причин у кожному 
конкретному випадку, коморбідності нозологій, 
генетичної і спадкової схильності [5]. 

Слід зазначити, що в більшості випадків при 
захворюваннях внутрішніх органів перша лінія за-
хисту практично не забезпечує радикального ви-
далення патогена, що викликав запалення. Якщо 
ж така нейтралізація зазначеного фактора відбува-
ється, то на цьому реакції вродженого імунітету за-
кінчуються. Розвиток другої лінії захисту пов’язу-
ють із початком адаптивної імунної відповіді. При 
цьому провідна роль у запуску останнього нале-
жить дендритним клітинам, макрофагам та іншим 
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професійним антиген-презентуючим клітинам, які 
відносяться до підсистеми вродженого імунітету і 
здійснюють процесинг і презентацію антигену [4]. 

Центральну роль у клітинному імунітеті в 
якості ініціатора запальної відповіді відіграє каспа-
за-1 (назва сімейства білків утворена поєднанням 
букв – англійська абрревіатура – cysteine-depen-
dent aspartate specific protease – caspase), а також 
інтерлейкін-1-перетворювальний фермент – про-
теолітичний фермент, що є еволюційно консерва-
тивним ферментом, який шляхом протеолізу роз-
щеплює інші білки [6,7]. Після активації за допо-
могою утворення комплексу запалення каспаза 
ініціює захисну відповідь, при цьому запускається 
каскад прозапальних цитокінів, які забезпечують 
як місцеву, так і загальну реакцію організму. Про-
запальний цитокін каспаза-1 є першим активним 
компонентом запальної реакції, при цьому його 
функція зводиться не стільки до участі у процесах 
захисту, скільки до запуску повноцінної відповіді 
шляхом активації практично всієї системи цитокі-
нів. У результаті утворення каспази-1 відбувається 
синтез інтерлейкіну 1β (IL-1β) та інтерлейкіну 18 (IL-
18), які, в свою чергу, додатково індукують запаль-
ну відповідь у сусідніх клітинах. При цьому заги-
бель клітини в процесі запальної відповіді йде пе-
реважно шляхом піроптозу – запрограмованого 
літичного шляху смерті клітини [8, 9]. 

До захворювань внутрішніх органів, при яких 
запальна реакція запускає патогенетичну ланку 
формування та хронізації нозології, належить 
гастро езофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ). 
Підкоряючись класичним законам запалення, це 
захворювання набуває деяких особливостей. Роз-
виток запалення в стравоході може мати ерозив-
ний або неерозивний характер, виникати на тлі езо-
фагіту, поєднуватися з різними захворюваннями 
внутрішніх органів, формуватися в будь-якому віці 
й, що особливо примітно, несвоєчасно діагностува-
тися. Остання обставина пов’язана з пізнім звернен-
ням пацієнтів як у результаті незнання клінічної 
симптоматики ГЕРХ, так і неуважності до окремих її 
проявів – печії, гіркоти у роті [10]. Важливе значення 
при цьому належить частому поєднанню з іншими 
захворюваннями, коли клінічні прояви супутньої 
патології «перекривають» прояви ГЕРХ.

В осіб молодого віку таким несприятливим 
фоном може служити автоімунний тиреоїдит 
(АІТ) – захворювання, яке створює змінений імун-
ний фон, призводить до прогресування не тільки 
ГЕРХ, а й автоімунного процесу.

Роботами останніх років показано, що як при 
ГЕРХ, так і при АІТ, запальний процес у слизовій 
стравоходу і щитоподібній залозі здійснюється че-
рез запуск каскаду прозапальних цитокінів. При 
цьому кожен з уражених органів робить свій вне-

сок у патологічний процес, змінюючи кількісні і 
якісні пріоритети. Розвиток запалення в стравохо-
ді при ГЕРХ супроводжується підвищенням вмісту 
ФНП-α і ІЛ-1β, рівні яких корелюють з характером 
морфологічних змін (ерозивний процес) [11–13].

Також доведено, що ФНП-α відіграє важливу 
роль у патогенезі автоімунних захворювань щи-
топодібної залози (ЩЗ): бере участь у розвитку 
запальної відповіді, стимулює проліферацію ан-
тигенспецифічних Т- і В- лімфоцитів, синтез гліко-
заміногліканів у ретробульбарних фібробластах, 
що сприяє розвитку ендокринної офтальмопатії 
при дифузному токсичному зобі (ДТЗ); підсилює 
експресію молекул адгезії на поверхні тиреоцитів 
[14]. В. В. Харінцев і співавт. показали, що у пацієн-
тів з ендокринною офтальмопатією збільшують-
ся концентрації прозапальних цитокінів у сиро-
ватці – ІЛ-1β, ІЛ-8 і ФНП-α. При цьому в сльозовій 
рідині спостерігалося перевищення концентрацій 
досліджених цитокінів у 2,5–3 рази, порівняно з 
сироваткою крові [15]. Також низкою авторів 
встановлено взаємозв’язок між рівнем цитокінів і 
вмістом тиреоїдних гормонів (особливо вільного 
тироксину – Т4) у хворих з автоімунними захво-
рюваннями щитоподібної залози [16]. Виявлено 
кореляційну залежність між продукцією ІЛ-2 у 
хворих на ДТЗ та рівнями тиреоїдних гормонів, а 
саме: позитивну – з вільним трийодтироніном, не-
гативну – з тиреотропним гормоном (ТТГ). Подіб-
ні взаємозв’язки визначалися між рівнем ІЛ-4 і 
вмістом тиреоїдних гормонів: ІЛ-4 позитивно ко-
релював із рівнем вільного тироксину і вільного 
трийодтироніну і негативно – з тиреотропним 
гормоном [17]. Рядом дослідників у хворих, які 
знаходилися в стані субклінічного гіпотиреозу, 
виявлено підвищення рівнів ІЛ-8 та ІЛ-10. При 
цьому при досягненні величини ТТГ, характерної 
для еутиреозу, нормалізувалися також рівні цих 
цитокінів [18]. У роботі Е. Motylewska і співавт. 
було виявлено значне зниження у сироватці крові 
концентрації ІЛ-7, який відповідає за проліфера-
цію і диференціювання Т- і В-лімфоцитів, у хворих 
з маніфестною формою ДТЗ, порівняно з групою 
контролю, а також із хворими в стадії ремісії цьо-
го захворювання [19]. Наведені результати стали 
підставою до проведення нашого дослідження, 
метою якого було дослідження стану та визна-
чення ролі прозапальної ланки за вмістом каспа-
зи-1, ІЛ-1β і ІЛ-18 при ГЕРХ у осіб молодого віку з 
автоімунним тиреоїдитом.

Матеріал і методи дослідження. До роботи 
було залучено 120 пацієнтів з коморбідним пере-
бігом ГЕРХ і АІТ (основна група). 45 осіб з ізольо-
ваною ГЕРХ склали групу порівняння. Всі пацієнти 
були віком від 18 до 25 років. Групи обстежених 
мали гендерну відповідність (переважали жінки, 
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77,5  % і 75,56  % відповідно), аналогічну форму і 
тривалість захворювання, а також належали до 
одного соціального прошарку – студенти різних 
вузів міста. 20 практично здорових осіб аналогіч-
ного віку, статі та соціального статусу увійшли до 
групи контролю. 

При встановленні діагнозу ГЕРХ використову-
вали рекомендації Монреальського консенсусу 
(2006 р.), а також «Протокол ведення хворих ...» 
на це захворювання.

Оцінку стану слизової оболонки стравоходу 
проводили при ЕФГДС (система «Fuginon»). Діаг-
ноз формулювали з урахуванням Лос-Андже-
леської класифікації; при цьому гістоморфологіч-
ні дослідження біоптатів слизової стравоходу до-
зволяли ідентифікувати запальний характер 
захворювання. 

Автоімунний тиреоїдит встановлювали на 
підставі скарг хворих, змін у щитоподібній залозі 
при пальпації, даних ультразвукового досліджен-
ня ЩЗ із використанням стандартної методики. 
Також визначали показники тестів на антитіла до 
тиреопероксидази і тиреоглобуліну, а функцію за-
лози встановлювали за вмістом тиреотропного 
гормону, вільного тироксину і вільного трийодти-
роніну. Діагноз формулювали з урахуванням 
«Протоколів ведення хворих з АІТ».

У дослідженні дотримувалися лікувально-ді-
агностичних стандартів і вимог до етичної складо-
вої клінічних досліджень (GCP, 1997), законо-
давства України про охорону здоров’я, Гельсінської 
декла рації 2000 року і директив Європейського 
товариства 86/609 щодо участі людей у медико-
біо логічних дослідженнях.

Активність каспази-1 визначали в сироватці 
крові імуноферментним методом з використан-
ням комерційної тест-системи виробництва 

«Elabscience» (ELISA, США) на імуноферментному 
аналізаторі «Labline-90» (Австрія) відповідно до 
інструкції. Вміст ІЛ-1β і ІЛ-18 досліджували з вико-
ристанням комерційних наборів «Bender MedSys-
tems GmbH» (Австрія) згідно з запропонованими 
методиками.

Статистичну обробку даних проводили за до-
помогою пакета програм загального призначен-
ня STATISTICA. Також використовували методи 
непараметричної статистики: критерій Краскела–
Уолліса, медіанний тест, критерій Манна–Уїтні.

Результати й обговорення. Проведене візу-
альне дослідження слизової оболонки стравохо-
ду у пацієнтів основної групи дозволило в 28,3 % 
випадків (34 хворих) встановити ерозивну форму 
захворювання. Такі ж зміни у слизовій оболонці 
спостерігали і в 11 пацієнтів (24,4 %) групи порів-
няння. При цьому в обох групах визначалося від 
2–3 до 8–10 ерозій з частішою їх локалізацією в 
середній і нижній третинах стравоходу. У 40,8 % 
хворих основної групи і 37,8 % групи порівняння 
одночасно діагностували езофагіт. Рівні антитіл 
до тиреопероксидази і тиреоглобуліну переви-
щували показники норми, що підтверджувало ав-
тоімунний характер ураження ЩЗ. При цьому гор-
мональна функція органа, з урахуванням вмісту 
тиреотропного гормону, вільного тироксину і 
вільного трийодтироніну, не змінювалася.

Дослідження вмісту каспази-1 у сироватці кро-
ві в осіб з поєднаним перебігом ГЕРХ і АІТ дало під-
стави говорити про її вірогідне збільшення (у 
2,7 раза) по відношенню до норми, що відповідає її 
ролі в організмі – участі у формуванні запальної 
відповіді на первинному етапі системного проце-
су. У групі осіб з ізольованою ГЕРХ рівень каспази-1 
також перевищував контрольні величини, хоча і 
мав відмінності від основної групи осіб (табл. 1). 

Таблиця 1. Вміст каспази-1 у обстежених пацієнтів 

Показник
Основна група

(n=120)
Група порівняння

(n=45)
Контрольна група  

(n=20)
Каспаза 1 (пг/мл) 1394,284 

(1155,198; 1517,132)*
1238,901

(921,3211; 1478,45)*
510,7821

 (311,8725; 618,3146)

Примітка. *р<0,01 при порівнянні з контрольною групою.

При цьому активність каспази-1 мала залеж-
ність від морфологічної форми ураження страво-
ходу. Так, у пацієнтів основної групи з ерозивною 
формою захворювання активність каспази-1 до-
рівнювала 1433,546 (930,401; 1675,13) пг/мл. У хво-
рих з ГЕРХ без ерозивного ураження стравоходу 
вміст означеного цитокіну дорівнюав 1170,038 
(1021,748; 1262,610) пг/мл (р<0,05). Такі відмінності 
в зміні зазначеного показника при ерозивному 
процесі, на нашу думку, були результатом залучен-

ня до патологічного процесу не тільки слизового 
шару, а й більш глибоких шарів стінки стравоходу, 
а також судинного русла. Таким чином, високі рівні 
каспази-1 асоціюються з більшою виразністю гісто-
логічних змін і участю додаткових клітин і тканин. 
Тобто, на тлі імунного системного запалення і еро-
зивного ураження слизової формується ендотеліаль-
на дисфункція, яка й збільшує показник каспази-1.

Рівень ІЛ-1β також перевищував показники 
контролю в обох групах обстежених (табл. 2).
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Встановлено, що величина IЛ-1β мала залеж-
ність від візуальної морфологічної картини: най-
більші зміни показників цього цитокіну спостері-
галися при ерозивній формі захворювання: його 
підвищення відповідало 32,8 (24,9; 35,4)  пг/мл в 
основній групі і 18,4 (17,1; 19,3) пг/мл у групі по-
рівняння. 

Отже, поєднаний перебіг ерозивного езофа-
гіту на тлі АІТ характеризувався підвищеним вміс-
том прозапальних цитокінів, рівень яких переви-
щував середні показники у групі при неерозивній 
формі ГЕРХ. Можна припустити, що при розвитку 
ерозій у слизовій оболонці активується не тільки 
місцева запальна реакція, а й «включається» сис-
темна цитокін-опосередкована реакція організму. 
У такій ситуації формується хибне коло: макрофа-
ги, що в підвищеній кількості надходять до місця 
запалення (локальний рівень), збільшують син-
тез IЛ-1β. Останній стимулює ґенез та атракцію 
нових генерацій макрофагів і моноцитів й пере-
водить запалення на системний рівень. 

Середній вміст IЛ-18 в основній групі осіб пе-
ревищував показники норми майже в 8 разів 
(р<0,05) та у групі хворих з ізольованою ГЕРХ – у 
2,7 раза, тобто його активність була нижчою, ніж в 
осіб із поєднанням ГЕРХ і АІТ (р<0,05). Ерозивна 
форма ГЕРХ характеризувалася помірним збіль-
шенням вмісту даного цитокіну до 1975,7 (1631,4; 
2798,9) пг/мл, порівняно з середнім показником у 
групі. Таким чином, підвищення синтезу IЛ-18 у 
хворих з ізольованою ГЕРХ є очікуваним результа-
том розвитку захисної запальної реакції. Статис-
тично значуще підвищення вказаного показника 
при коморбідності ГЕРХ та АІТ, мабуть, є не тільки 

результатом запальної реакції, а й зміненого імун-
ного фону – автоімунного запалення. Тобто, через 
активацію Т-хелперів в присутності IЛ-18 посилю-
ється синтез В-лімфоцитів і, отже, збільшується й 
продукція антитіл. Такий механізм впливу інтер-
лейкіну 18 на імунні процеси обумовлює розвиток 
гіперчутливості сповільненого типу [20]. Тобто, не-
зважаючи на відсутність клінічної симптоматики 
при АІТ і збереженні нормальних показників ти-
реоїдних гормонів, має місце латентний перебіг 
захворювання, що буде не тільки підтримувати за-
палення в слизовій стравоходу, але й в кінцевому 
підсумку забезпечить прогресування АІТ з пору-
шенням функції щитоподібної залози.

Висновки. Поєднаний перебіг ГЕРХ та АІТ 
при зводить до формування системного запален-
ня, що підтверджується посиленням синтезу кас-
пази-1 і інтерлейкіну 1β. Рівні каспази-1 та інтер-
лейкіну 1β залежать від морфологічних змін у 
слизовій стравоходу (збільшуються при ерозив-
ній формі захворювання) і не корелюють із функ-
ціональним станом щитоподібної залози. 

Перебіг ГЕРХ супроводжується підвищенням 
синтезу інтерлейкіну 18, активність якого досто-
вірно збільшується при приєднанні АІТ. Актив-
ність інтерлейкіну 18 при АІТ у хворих з ГЕРХ свід-
чить не тільки про розвиток запалення, а й про 
автоімунний механізм патології, що, в свою чергу, 
буде сприяти прогресуванню захворювань і фор-
муванню ускладнень.

Перспективи подальших досліджень. У на-
ступних роботах передбачається подальше ви-
значення інших патогенетичних ланок поєднано-
го перебігу ГЕРХ та АІТ.

Таблиця 2. Вміст прозапальних цитокінів у обстежених пацієнтів

Цитокін (пг/мл)
Основна група

(n=120)
Група порівняння

(n=45)
Контрольна група 

(n=20)
ІЛ-1β 29,6 (21,9; 35,5)* 17,7 (15,9; 19,3)* 4,5 (3,1; 6,3) 
ІЛ-18 1763,4(1451,7; 2879,2)* 614,9(521,9; 721,8)* 229,4 (198,31; 269,37)

Примітка. *р<0,05 при порівнянні з контролем.
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РОЛЬ ЦИТОКИНОВОГО ЗВЕНА В РЕАЛИЗАЦИИ ВОСПАЛИТЕЛЬНОЙ РЕАКЦИИ  
У ЛИЦ МОЛОДОГО ВОЗРАСТА С ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ 

И АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
©Т. М. Пасиешвили

Харьковский национальный медицинский университет

РЕЗЮМЕ. К заболеваниям внутренних органов, при которых воспалительная реакция запускает патогенети-
ческое звено формирования и хронизации нозологии, принадлежат гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь 
(ГЭРБ) и аутоиммунный тиреоидит (АИТ). Их сочетание у лиц молодого возраста, несмотря на доброкачествен-
ный характер течения на начальном этапе, в дальнейшем может провоцировать хронизацию процесса и форми-
рование осложнений. Указанные проблемы могут быть следствием изменений в иммунной системе, а именно, 
цитокинового звена.

Цель – исследовать состояние и изучить роль провоспалительного звена иммунитета по содержанию каспа-
зы-1, ИЛ-1β и ИЛ-18 при гастроэзофагеальной рефлюксной болезни у лиц молодого возраста с аутоиммунным 
тиреоидитом.

Материал и методы. В обследовании приняли участие 120 пациентов с ГЭРБ и АИТ и 45 человек с изолиро-
ванной ГЭРБ в возрасте от 18 до 25 лет. Диагноз АИТ подтверждали повышенным содержанием антител к тирео-
пероксидазе и тиреоглобулину, а состояние железы – исследованием ее гормонов. Наличие ГЭРБ, наряду с кли-
нической симптоматикой, доказывали проведением ЭФГДС с определением характера поражения слизистой 
оболочки. Содержание каспазы-1, интерлейкина 1β и интерлейкина 18 определяли в сыворотке крови больных 
иммуноферментным методом.

Результаты. Было установлено, что содержание каспазы-1 в сыворотке крови больных изолированной ГЭРБ 
в 2,1 раза превышало показатель нормы, и при присоединении АИТ увеличивалось в 2,7 раза. Содержание ИЛ-1β 
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также превышало показатели контроля в 3,9 и 6,5 раза соответственно. Содержание указанных цитокинов зави-
село от состояния слизистой оболочки и было максимально увеличенным при наличии эрозивного процесса. 
Среднее содержание ИЛ-18 в группе с коморбидной патологией превышало показатели нормы почти в 8 раз 
(р<0,05) против трехкратного увеличения у больных изолированной ГЭРБ.

Выводы. Течение ГЭРБ и АИТ сопровождается повышением синтеза каспазы-1, интерлейкина 1β и интер-
лейкина 18, содержание которых зависит от морфологических изменений в слизистой оболочке пищевода и не 
коррелирует с функцией щитовидной железы. Повышение интерлейкина 18, кроме участия в провоспалитель-
ных процессах, обеспечивает аутоиммунный компонент АИТ, что способствует прогрессированию болезни и фор-
мированию осложнений.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь; аутоиммунный тиреоидит; патогенез; ци-
токины.

ROLE OF THE CYTOKINE LINK IN THE IMPLEMENTATION OF THE INFLAMMATORY 
REACTION IN YOUNG PEOPLE WITH GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE  

AND AUTOIMMUNE THYROIDITIS
©T. M. Pasiieshvili

Kharkiv National Medical University

 SUMMARY. Gastroesophageal reflux disease (GERD) and autoimmune thyroiditis (AIT) are considered as diseases 
in which the inflammatory reaction triggers the pathogenetic link in the formation and chronicity of nosology. Their 
combination in young people, despite the benign nature of the course at the initial stage, can subsequently provoke a 
chronic process and the formation of complications. These problems may be due to changes in the immune system, 
namely, the cytokine link.

The aim – to investigate the state and the role of the pro-inflammatory immunity link in the content of caspase-1, 
IL-1β and IL-18 in gastroesophageal reflux disease, in young people with autoimmune thyroiditis.

Material and Methods. The study involved 120 patients with GERD and AIT and 45 people with isolated GERD aged 
18 to 25 years. Verification of the AIT diagnosis was performed according to increased content of antibodies to thyroid 
peroxidase and thyroglobulin. The state of the gland was confirmed by the study of its hormones. The presence of GERD, 
along with clinical symptoms, was proved by EFGDS with the determination of the state of the mucosal lesion. The 
content of caspase-1, interleukin 1β and interleukin 18 was determined in the blood serum of patients by enzyme 
immunoassay.

Results. It was found that the content of caspase-1 in the blood serum of patients with isolated GERD was 2.1 times 
higher than the norm, while in combination with AIT it increased 2.7 times. The content of IL-1β also exceeded the control 
indices by 3.9 and 6.5 times, respectively. The content of these cytokines was dependent on the state of the mucous 
membrane and was maximized in the presence of an erosive process. The average content of IL-18 in the group with 
comorbid pathology exceeded the norm by almost 8 times against a triple increase in patients with isolated GERD.

Conclusions. GERD and AIT is accompanied by an increase in the synthesis of caspase-1, interleukin 1- and interleukin 
18, the content of which depends on morphological changes in the mucous membrane of the esophagus and does not 
correlate with thyroid function. The increase in interleukin 18 in addition to participating in the pro-inflammatory process 
provides the autoimmune component of AIT, which contributes to the progression of the disease and the formation of 
complications.

KEY WORDS: gastroesophageal reflux disease; autoimmune thyroiditis; pathogenesis; cytokines.

Отримано 11.05.2020
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РЕМОДЕЛЮВАННЯ СЕРЦЯ В ЩУРІВ В УМОВАХ РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНОЇ 
КАРДІОМІОПАТІЇ ТА МОЖЛИВОСТІ ЙОГО КОРЕКЦІЇ

©В. Є. Пелих, Г. С. Сатурська, Р. С. Усинський
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Протизапальна та імуносупресивна терапія часто включає застосування глюкокортикостероїдів, про-
те тривале їх використання, переважно при лікуванні хронічних захворювань, часто призводить до несприятливих 
та серйозних побічних наслідків. Одним із них є метаболічна кардіоміопатія. З іншого боку, амінокислота L-карнітин 
має важливу властивість, зокрема, сприяє транспортуванню ліпідів усередину мітохондрій. На експериментальній 
стероїдній кардіоміопатії було доведено, що L-карнітин запобігає розвитку масометричної перебудови (ремоделю-
ванню) серця, знижуючи катаболічну дію дексаметазону, і таким чином дозволяє нормалізувати загальну масу тіла 
та, зокрема, абсолютну масу лівого і правого шлуночків серця, пошкодженого дексаметазоном.

Мета роботи – визначити можливість запобігання розвитку структурно-дистрофічних змін міокарда щурів 
різної статі внаслідок тривалого застосування кортикостероїдів.

Матеріал і методи. Експерименти були проведені на 48 дорослих білих безпородних щурах різної статі, які 
були поділені на 4 групи. У ході дослідження вимірювали масу тіла тварини та абсолютну масу лівого і правого 
шлуночків серця (морфометрія).

Висновки. L-карнітин (у дозі 200 мг/кг ваги тварини per os) здатний знижувати катаболічну дію дексаметазону 
(у дозі 350 мкг/кг маси тіла тварини per os) і в такий спосіб нормалізувати масу тіла та абсолютну вагу лівого і пра-
вого шлуночків серця. В умовах експериментальної кортикостероїдної кардіоміопатії L-карнітин запобігає роз-
витку масометричної перебудови (ремоделюванню) серця. Перспективним є вивчення структурно-дегенератив-
них змін серця на підставі визначення співвідношення мас / об’ємів кардіоміоцитів до сполучної тканини.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: кардіоміопатія; дексаметазон; L-карнітин; морфометрія.

Вступ. Глюкокортикоїди широко застосову-
ються у практичній медицині як протизапальні та 
імунодепресивні засоби [1], проте тривале їх вико-
ристання, переважно при лікуванні хронічних за-
хворювань, часто призводить до несприятливих та 
серйозних побічних наслідків, включаючи синдром 
Кушинга, остеопороз, шлунково-кишкові кровоте-
чі та дисліпідемію [1]. Відомо, що підвищений рі-
вень як ендогенних [2, 3], так і екзогенних [4, 5] 
глюкокортикоїдів сприяє виникненню метаболіч-
ного синдрому, включаючи інсулінорезистентність, 
ожиріння, артеріальну гіпертензію, розвитку дис-
трофічних змін кардіоміоцитів. Як відомо, серце 
отримує більшу частину енергії за рахунок метабо-
лізму глюкози та жирних кислот. Після поглинання 
глюкози та її гліколізу піруватдегідрогеназний 
комплекс полегшує потрапляння пірувату в міто-
хондрії, а зміни її активності змінюють процеси 
утилізації глюкози. Таким чином, дефосфорилю-
вання за допомогою піруватдегідрогенази-фосфа-
тази активує, тоді як фосфорилювання за допомо-
гою піруватдегідрогенази-кінази інактивує піру-
ватдегідрогеназний комплекс, у результаті чого 
відповідно збільшується або інгібується окиснен-
ня глюкози. Порівняно з глюкозою, жирні кислоти 
є кращим субстратом для забезпечення енергією 
серцевого м’яза [6]. З гідролізом жирних кислот, 
зокрема, багатих на тригліцериди форм ліпопро-
теїдів ліпопротеїн-ліпазою, яка розташована на 
поверхні ендотелію коронарних судин, асимілю-
ється важливе джерело енергії для забезпечення 

потреб серця [7]. Ендотеліальні клітини самостій-
но не синтезують ліпопротеїн-ліпазу, а значить, 
фермент синтезується в кардіоміоцитах. Регулю-
вання кількості ліпопротеїн-ліпази у просвіті судин 
є одним із важливих механізмів, завдяки якому 
серце здатне підтримувати свою функцію під час 
метаболічного стресу. На сьогоднішній день існує 
цілий клас препаратів метаболічної дії, серед яких 
і амінокислота L-карнітин, які уже застосовують, 
наприклад, для лікування ІХС. Такі препарати є 
перспективними з точки зору лікування чи навіть 
профілактики і метаболічної кардіоміопатії різно-
го ґенезу.

Метаболічні кардіоміопатії розвиваються в 
умовах широкого спектра патологічних станів. До 
них належать ряд спадкових захворювань обміну 
речовин у ранньому дитинстві, при цьому страж-
дає не тільки серце, а й інші органи [3, 5]. Кардіо-
міопатія часто виникає як наслідок порушення ви-
роблення енергії, пов’язаного з дефектами мета-
болізму глікогену, ліпідів та мукополісахаридів. 
Інший патогенетичний шлях виникнення кар-
діоміопатій пов’язаний із системними метаболіч-
ними захворюваннями, набутими в зрілому віці, 
такими як цукровий діабет та інші. На ранній стадії 
метаболічної кардіоміопатії порушення обміну ре-
човин не супроводжується істотними змінами 
структури міокарда та його функції. Однак пору-
шення метаболізму викликає субклітинне запа-
лення в серці, субклітинні порушення, зокрема ен-
доплазматичного ретикулуму, з розвитком окис-
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нювального стресу, мітохондріальної дисфункції, 
порушення кальцієвого току через мембрану, що, 
у свою чергу, призводить до порушення розслаб-
лення міокарда [5]. На запущеній стадії замкнуті 
кола порушень субклітинних процесів, запальна 
клітинна інфільтрація та нейрогуморальна акти-
вація викликають ушкодження та смерть кардіо-
міоцитів, серцевий фіброз, що призводить до по-
рушення як діастолічної, так і систолічної функ-
цій. Механізм дії L-карнітину пов’язують саме із 
його метаболічною функцією у клітині,  – він сприяє 
переносу жирних кислот у мітохондрії (які стають 
субстратом для утворення АТФ), що, у свою чергу, 
попереджає їх нагромадження у цитоплазмі і від-
повідно запуск одного з ключових механізмів по-
шкодження клітини – ліпідного (детергентна дія 
надлишку вільних жирних кислот). Враховуючи 
наведені позитивні метаболічні ефекти його, ми 
поставили за мету наших досліджень вивчити 
мож ливості запобігання ремоделюванню пошко-
дженого глюкокортикоїдами серця щурів різної 
статі.

Мета – визначення зміни маси тіла, лівого та 
правого шлуночків серця тварин різної статі, по-
шкодженого глюкокортикоїдами, та виявлення 
можливості запобігання їм за допомогою L-кар-
нітину.

Матеріал і методи дослідження. Досліди 
провели на 48 статевозрілих самках та самцях не-
лінійних білих щурів масою 0,19–0,27 кг з дотри-
манням норм біоетики Європейської конвенції за-
хисту хребетних тварин [8]. Експериментальну 
стероїдну кардіоміопатію як клінічний прояв мета-
болічної моделювали шляхом введення per os 
0,035  % розчину дексаметазону в дозі 350 мкг/кг 
маси тварини протягом 15 днів [9]. З метою запо-
бігання пошкодженню серця в процесі розвитку 
кардіоміопатії використовували L-карнітин (препа-
рат «Агвантар», р-н оральний 20 %, Ерсель Фарма) 
який за 4 дні до початку введення дексаметазону 
починали вводити тваринам per os в дозі 200 мг/кг 
маси протягом 19 днів [10]. Визначали масу тварин 

(мТ), масометричні показники серця щурів різної 
статі за методикою Г. Г.  Автанділова [11] (зважу-
вання частин серця проводили за W. Muller у моди-
фікації Г. І. Ільїна). Зокрема, визначали абсолютну 
масу лівого (амЛШ) та правого (амПШ) шлуночків 
(маса шлуночка з пропорційною йому масою між-
шлуночкової перегородки). Достовірність отрима-
них відмінностей між результатами (мінімальний 
рівень значущості p≤0,05) визначали за допомо-
гою критерію Ньюмена – Кейлса (програма StatPlus 
версія 6 (додаток StatFi для Microsoft Excel), 
AnalystSoft Inc.). 

Результати й обговорення. Аналізуючи змі-
ни маси тіла контрольних тварин обох статей, що 
отримували L-карнітин в якості контролю на пре-
парат, виявили, що в кінцевому результаті в сам-
ців вона була вищою на 41,7 % (p<0,01), ніж у са-
мок (табл. 1). При цьому застосування L-кар нітину 
протягом 15-ти днів спричинило зниження маси 
тіла у самок на 21,7 % (p<0,02), у самців на 17,2 % 
(p<0,02), тобто при цьому залишилась різниця 
між особинами різної статі, зокрема у самок до-
сліджуваний показник був менший на 50  % 
(p<0,001). Враховуючи той факт, що L-карнітин ві-
діграє важливу роль у транспорті жирних кислот 
через мембрани мітохондрій і включенні їх у про-
цес окиснення для забезпечення енергією власне 
клітини, зниження маси тіла щурів можна поясни-
ти посиленим залученням жирів із жирової кліт-
ковини. Цей процес стає тим активнішим, чим 
більша потреба клітин в енергії, наприклад, у фі-
зіологічних умовах – фізичне навантаження, чи 
патологічні стани, пов’язані з активацією метабо-
лізму. Позитивним моментом у даному випадку є 
те, що утворення АТФ шляхом окиснення жирних 
кислот потребує значно менше молекул кисню, 
ніж, наприклад, глюкози. В умовах патології, що 
супроводжується гіпоксією, такі метаболічні пе-
ребудови сприяють меншому пошкодженню клі-
тин (такі ефекти притаманні препаратам з мета-
болічною дією і використовуються у кардіології 
при лікуванні ІХС). 

Таблиця 1. Зміни маси тіла досліджуваних тварин за умови застосування дексаметазону  
та L-карнітину (X±σ), n=12

Група тварин
1 група 

Контроль
2 група

L-карнітин
3 група

Дексаметазон
4 група

Дексаметазон +L-карнітин
Самки ♀ 192±31 150±22 * 113±20* 147±37*
Самці ♂ 272±40# 225±15*# 158±34*# 258±32*#

Примітка. * – достовірна різниця в порівнянні з тваринами 1 групи (p<0,05); # – достовірна різниця між показниками тварин 
різної статі (p<0,05).

Підтвердженням катаболічних властивостей 
тривалого застосування дексаметазону було до-
стовірне зниження маси тіла у тварин обох статей 
в 1,7 раза (p<0,001). При цьому в самок маса тіла 

була на 39,7 % (p=0,01) менша, порівняно з самця-
ми. При застосуванні L-карнітину з протекторною 
метою у тварин, що отримували дексаметазон, 
маса тіла збільшилась на 29,4 % (p=0,04) та 63,2 % 
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(p<0,001) відповідно в самок та самців. Профілак-
тичне застосування препарату виявилась досить 
ефективним у збереженні маси тіла. При цьому в 
самців середня маса тіла достовірно не відрізня-
лась від групи контрольних тварин. У самок пов-
ного відновлення досліджуваного показника не 
вдалось досягти   – маса тіла у даних тварин досто-
вірно була нижчою на 23,5% (p=0,01) від рівня 
контрольної групи.

При аналізі змін абсолютної маси лівого шлу-
ночка (амЛШ) було виявлено, що у самців цей по-
казник на всіх етапах експерименту достовірно 
був вищим, ніж у самок, зокрема, у контрольних 
тварин – на 47,1  % (p<0,01) (рис.  1), при застосу-
ванні L-карнітину – на 69,4 % (p<0,001), у тварин з 
кардіоміопатією – на 76,8 % (p<0,001), з кардіоміо-
патією, коригованою L-карнітином – на 65,6  % 
(p<0,001). 

Рис. 1. Динаміка абсолютної маси лівого та правого шлуночків серця в процесі розвитку стероїдної 
кардіоміопатії та застосуванні L-карнітину.

L-карнітин сприяв зниженню абсолютної маси 
лівого шлуночка на 24,1  % (p<0,01) у самок та на 
12,6 % (p<0,01) у самців, відносно інтактних тва-
рин). Розвиток стероїдної кардіоміопатії внаслідок 
тривалого застосування дексаметазону супрово-
джувався підвищенням досліджуваного показни-
ка у самок на 25,5 % (p<0,01), а у самців на 50,8 % 
(p<0,001). У тварин, що отримували дексаметазон, 
L-карнітин в якості протектора сприяв зниженню 
абсолютної маси лівого шлуночка на 40,7  % 
(p<0,01) у самок та на 44,5 % (p<0,001) у самців, що 
було менше, ніж у контрольній групі, відповідно на 
25,6 % (p<0,01) та 16,2 % (p<0,01). 

Правий шлуночок (його абсолютна маса, 
амПШ), згідно з даними морфометрії, на етапах 
моделювання кардіоміопатії, за винятком конт-

рольних тварин, також виявився більшим у сам-
ців, порівняно із самками, за умови дії лише 
L-карнітину (на 25  %; p<0,01), дексаметазону (на 
67,2; p<0,001) та при поєднанні дексаметазону та 
L-карнітину (на 45,8 %; p<0,001). У самок щурів, які 
отримували L-карнітин, досліджуваний показник 
зменшився на 23,7 % (p<0,01), у самців зміни були 
не досто вірні. На 15-ий день розвитку кардіоміо-
патії, індукованої застосуванням дексаметазону, 
абсолютна маса правого шлуночка збільшилась 
у самок на 19,3  (p<0,01), а у самців на 77,2  % 
(p<0,01). У тварин, що отримували дексаметазон, 
L-кар нітин в якості кардіопротектора сприяв зни-
женню досліджуваного показника у самок на 
43,1 % (p<0,01), у самців на 50,4 % (p<0,01), що у 
самок на 32,1  % (p<0,01) було нижче від рівня 

 
 

K – Контроль L – L-карнітин
D – Дексаметазон D+L – L-карнітин + Дексаметазон

Примітка: * - достовірна різниця в порівнянні з тваринами контрольної групи (p<0,05);
# - достовірна різниця показника тварин різної статі (p<0,05).
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контролю, натомість у самців достовірно не від-
різнялось. 

Висновки. L-карнітин (у дозі 200 мг/кг ваги 
тварини per os) здатний знижувати катаболічну 
дію дексаметазону (у дозі 350 мкг/кг маси тіла 
тварини per os) і в такий спосіб нормалізувати 
масу тіла та абсолютну вагу лівого і правого шлу-

ночків серця. В умовах експериментальної корти-
костероїдної кардіоміопатії L-карнітин запобігає 
розвитку масометричної перебудови (ремоделю-
ванню) серця. Перспективним є вивчення струк-
турно-дегенеративних змін серця на підставі ви-
значення співвідношення мас/об’ємів кардіоміо-
цитів до сполучної тканини.
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РЕМОДЕЛИРОВАНИЕ СЕРДЦА У КРЫС В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ МЕТАБОЛИЧЕСКОЙ 
КАРДИОМИОПАТИИ И ВОЗМОЖНОСТИ ЕГО КОРРЕКЦИИ

©В. Е. Пелих, Г. С. Сатурская, Р. С. Усинський
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Противовоспалительная и иммуносупрессивная терапия часто включает использование глюко-
кортикостероидов, однако длительное использование их, преимущественно при лечении хронических заболева-
ний, часто приводит к неблагоприятным и побочным осложнениям. Одним из них является метаболическая кар-
диомиопатия. С другой стороны, аминокислота L-карнитин имеет важное свойство, в частности, способствует 
транспорту липидов внутрь митохондрий. В экспериментальной модели стероидной кардиомиопатии было до-
казано, что L-карнитин предупреждает развитие массометрической перестройки (ремоделирования) сердца, 
снижая катаболическое действие дексаметазона, и таким образом нормализует общую массу тела и, в частности, 
абсолютную массу левого и правого желудочков сердца, поврежденного дексаметазоном.

Цель – определить возможность предупреждения развития структурно-дистрофических изменений мио-
карда крыс разного пола вследствие длительного применения кортикостероидов.

Материал и методы. Эксперименты были проведены на 48 взрослых белых беспородных крысах разного 
пола, которые были поделены на 4 группы. В нашем эксперименте мы измеряли вес животного, абсолютную 
массу левого и правого желудочков сердца (морфометрия).

Выводы. L-карнитин (в дозе 200 мг/кг веса животного per os) обладает способностью значительно снижать 
катаболическое действие дексаметазона (в дозе 350 мкг/кг массы тела животного per os) и таким образом норма-
лизовать общую массу тела и абсолютную массу левого и правого желудочков сердца. В условиях эксперимен-
тальной кортикостероидной кардиомиопатии L-карнитин предупреждает развитие массометрической пере-
стройки (ремоделирование) сердца. Перспективным является изучение структурно-дегенеративных изменений 
на основе определения соотношения масс/объемов кардиомиоцитов к соединительной ткани.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кардиомиопатия; дексаметазон; L-карнитин; морфометрия.

REMODELING OF RAT’S HEART IN CONDITIONS OF METABOLIC CARDIOMYOPATHY 
DEVELOPMENT AND POSSIBILITIES OF ITS CORRECTION

©V. Ye. Pelykh, H. S. Saturska, R. S. Usynskyi
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University

SUMMARY. Anti-inflammatory and immunosuppressive therapy often includes using glucocorticosteroids, but 
after long-term their use for treatment of chronic diseases especially often arise unfavorable and secondary complica-
tions. One of them is metabolic cardiomyopathy. On the other hand, aminoacid L-carnitine has important property in 
particular it promotes to transport lipids inside mitochondria. In the experimental model of steroid cardiomyopathy 
was demonstrated that L-carnitine preventes development of heart massometric remodeling reducing catabolic ac-
tion of the dexamethasone thus normalizes total weight body and in particular absolute weight of the left and the 
right ventricle of the heart, damaged by dexamethasone. 

The aim – to determinate the possibility of prevention of structural dystrophic changes development in the rat’s 
heart of different sex owing to long-term use corticosteroids.

Material and Methods. Experiments were performed on 48 adult white rats of different sex, which were divided 
into 4 groups. The total weight of animal, absolute weight of left and right ventricles of heart were measured (morpho-
metry) in the experiment.

Conclusions. L-carnitine (in dose 200 mg/kg of animal weight per os) has the ability to significantly reduce the cata-
bolic effects of dexamethasone and thus normalization of body weight and absolute weight of the left and right ventri-
cles of heart. That L-carnitine (in dose 350 µg/kg of animal body weight per os) is able to prevent massometric remo-
deling of the heart in modelled cardiomyopathy. The studing of structural-degenerative changes on the base determina-
tion of the ratio masses/volumes of cardiomyocytes to connective tissue it is perspective.

KEY WORDS: cardiomyopathy; dexamethasone; L-carnitine; morphometry. 
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОВРЕЖДЕНИЙ ОРГАНОВ СЛУХА
©М. Р. Расулова, С. И. Индиаминов

Самаркандский государственный медицинский институт, Узбекистан

РЕЗЮМЕ. Повреждение органов слуха является одной из частых патологий, составляющей 5,7 % среди всех 
травм ЛОР органов. Судебно-медицинские аспекты повреждений органов слуха изучены недостаточно. Не раз-
работаны критерии по определению степени тяжести, давности и оценки механизма травмы при повреждениях 
органов слуха.

Цель – изучение структуры и критериев оценки степени тяжести механических повреждений органов слуха.
Материал и методы. Изучены материалы дела, медицинские документы, результаты дополнительных ис-

следований и заключений (актов) судебно-медицинских экспертиз 92 случаев, связанных с механическими трав-
мами органов слуха. При подозрении на повреждения среднего или внутреннего уха проведены консультация 
ЛОР-специалистов и дополнительные методы исследования с целью определения степени тяжести утраты функ-
ции слуха и наличия сопутствующих повреждений смежных органов. Для оценки органов слуха и смежных струк-
тур в пределах височной кости, а также структур внутреннего уха, проводили рентгенографию черепа в боковой 
проекции, аудиологические исследования и МРТ. При сочетанных повреждениях для оценки состояния височной 
кости и костных структур внутреннего уха проводили КТ или МСКТ височной кости в спиральном режиме в акси-
альной проекции.

Результаты. При распределении травм в зависимости от пола пострадавших выявлено, что повреждения 
органов слуха отмечаются преимущественно у лиц мужского пола, составляя 97 %. Наиболее часто повреждения 
отмечались в возрасте 18–35 лет (72,3 %). При выяснении обстоятельства травмы выявлено, что в 68 (73,9 %) слу-
чаях повреждения были получены в результате бытовой и уличной травмы, в 24 (26,1 %) случаях при автомобиль-
ной травме внутри салона. Среди повреждений органов слуха (92) преобладали повреждения наружного отдела 
уха (81), а повреждения среднего и внутреннего уха отмечены значительно реже. Установлено, что от воздейст-
вия тупых твердых предметов в основном повреждались наружное и среднее ухо. Повреждения внутреннего уха 
(лабиринта) и пирамиды височной кости наблюдались при тяжелых сочетанных черепно-мозговых травмах.

Выводы. Травмы органов слуха чаще наблюдаются у лиц мужского пола. Среди основных причин травмати-
ческих повреждений можно выделить бытовую и уличную травму. Критериями оценки степени тяжести повреж-
дений наружного уха могут быть длительность расстройства здоровья, а среднего уха – объем стойкой утраты 
общей трудоспособности с учетом наличия сочетанных травм. Травматические повреждения БП восстановились 
у 100 % исследованных. Обоснование степени тяжести повреждений возможно при проведении комплексных 
исследований: клинических, аудиологических, рентгенологических, КТ или МСКТ исследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: орган слуха; повреждения; судебно-медицинская оценка.

Вступление. Повреждения органов слуха яв-
ляются одними из частых патологий, которые со-
ставляют 5,7 % среди всех травм ЛОР органов. 
Судебно-медицинские аспекты повреждений ор-
ганов слуха изучены недостаточно. Не разработа-
ны критерии по определению степени тяжести, 
давности и оценки механизма травмы при по-
вреждениях органов слуха с учётом не только ха-
рактера повреждения, но и сопутствующих по-
вреждений или заболеваний, возможных ослож-
нений, последствий травм [1, 2]. 

Цель – изучение структуры и критериев 
оценки степени тяжести механических повреж-
дений органов слуха.

Материал и методы исследования. Изуче-
ны материалы дела, медицинские документы, 
результаты дополнительных исследований и за-
ключений (актов) судебно-медицинских экспер-
тиз 92 случаев, связанных с механическими трав-
мами органов слуха. 

Экспертная оценка повреждений органов 
слуха основывалась на объективном обследова-

нии пострадавших. При этом оценивали состоя-
ние кожных покровов и мягких тканей, форму 
ушной раковины, отсутствие или наличие наруж-
ных органов слуха. Для детального изучения ха-
рактера повреждений на барабанной перепонке 
(БП) условно ее делили на четыре части – ква-
дранты. Квадранты образованы при пересечении 
двух линий: прямой линии через рукоятку моло-
точка и перпендикулярной ей прямой линии, 
проведенной через пупок. В практике выделяют: 
передне-нижний, передне-верхний, задне-ниж-
ний и задне-верхний квадранты. При подозрении 
на повреждения среднего или внутреннего уха 
проведены консультации ЛОР-специалистов и ис-
пользованы дополнительные методы исследова-
ния с целью определения степени тяжести утраты 
функции слуха и наличия сопутствующих повре-
ждений смежных органов. Для оценки органов 
слуха и смежных структур в пределах височной 
кости, а также структур внутреннего уха проводи-
ли рентгенографию черепа в боковой проекции, 
аудиологические исследования и МРТ. При соче-
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танных повреждениях для оценки состояния ви-
сочной кости и костных структур внутреннего уха 
проводили КТ или МСКТ височной кости в спи-
ральном режиме в аксиальной проекции.

Результаты и их обсуждение. При распре-
делении травм в зависимости от пола пострадав-
ших выявлено, что повреждения органов слуха 
отмечаются преимущественно у лиц мужского 
пола (97 %). Наиболее часто повреждения отме-
чались в возрасте 18–35 лет (72,3 %). При выясне-
нии обстоятельств травмы выявлено, что в 68 
(73,9 %) случаях повреждения были получены в 
ре зультате бытовой и уличной травмы, в 24 
(26,1  %) случаях – при автомобильной травме 
внут ри салона. Среди повреждений органов слу-
ха (92) преобладали повреждения наружного от-
дела уха (81), а повреждения среднего и внутрен-
него уха отмечены значительно реже и были об-
наружены соответственно у 8 и 3 пострадавших. 

Установлено, что от воздействия тупых твер-
дых предметов в основном повреждалась наруж-
ное и среднее ухо. Во всех случаях повреждения 
были односторонними. При этом в 17 случаях от-
мечены ссадины, в 30 – кровоподтеки, в 10 – с уши-
бами мягких тканей, в 24 – раны в области ушной 
раковины и наружного слухового прохода. В 8 
(8,7 %) случаях, наряду с повреждениями мягких 

тканей, травма уха сопровождалась разрывом ба-
рабанной перепонки. Повреждения внут реннего 
уха (лабиринта) и пирамиды височной кости наб-
людались при тяжелых сочетанных черепно-моз-
говых травмах (3 случая).

Ссадины отмечены по всей поверхности уш-
ной раковины в виде локальных и распространен-
ных повреждений линейной, полуовальной фор-
мы. Кровоподтеки с ушибами мягких тканей рас-
полагались в области завитка, противозавитка и 
мочки уха. Ушибленные раны ушной раковины 
выявлены при автомобильных травмах внут ри са-
лона, они характеризовались наличием неровных 
отвислых стенок, осадненной поверхности и вы-
раженного отека, локализовались в области за-
витка и противозавитка.

Для оценки механизма травм БП учитывали 
локализацию повреждений в её квадрантах. Вы-
явлено, что 6 случаев травматических поврежде-
ний БП определялись в заднее-нижнем квадран-
те, что объясняется анатомическими особенно-
стями слухового прохода (рис. 1).

Повреждения БП в переднее-верхнем и перед-
нее-нижнем квадрантах наблюдались только в 2 слу-
чаях. Форма перфорации травмированной БП име-
ла округлую, треугольную или щелевидную фор-
му с ровными или фестончатыми краями (рис. 2).

Рис. 1. Локальный разрыв барабанной перепонки 
в задне-нижнем квадранте.

Рис. 2. Разрыв барабанной перепонки с фестон-
чатыми краями.

 
 

 

В зависимости от срока края повреждений 
становились ровными, фестончатыми белесова-
то-серого цвета. При определении площади по-
вреждения БП использовали расчет по квадран-
там: общая площадь БП была принята за 100 %, 
каждый квадрант составлял 25 %. У большинства 
пострадавших площадь поражения БП составила 
до 50 % (6), и только у 2 – более 50 %.

Отмечено, что перфорация БП, занимавшая 
менее 25 % (2) площади, восстанавливалась че-

рез 7–10 суток. Восстановление субтотальных 
перфораций, которые занимали от 25 до 50 % 
площади (4), составляло 10–14 дней, перфораций, 
занимающих более 50 % площади БП (2) – 21 день. 
Разрыв БП от воздействия тупого предмета оце-
нивался по критерию длительности расстройства 
здоровья и утраты общей трудоспособности как 
повреждения легкой степени, вызвавшее рас-
стройство здоровья на срок от 6 до 21 дня. У всех 
пострадавших с перфорацией БП отмечено сни-
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жение слуха от 1000 Гц до 40 Дб, оценено по кри-
терию утраты обшей трудоспособности на 5 %, 
как легкие телесные повреждения, повлекшее за 
собой кратковременное расстройства здоровья.

В 8 (8,7 %) случаях, помимо повреждений 
уха, у пострадавших отмечены также переломы 
носа и смежных его структур, в 3 (3,3 %) – пере-
ломы кос тей черепа, переломы верхних – у 5 
(5,4 %) и нижних конечностей – у 2 (2,2%), пере-
ломы ребер у 3  (3,3%) пострадавших, в 71 
(77,1  %) случае пов реждений костей в других 
сис темах не отмечено.

Повреждения уха с сопутствующими перело-
мами носа и смежных его структур (8,7 %), пере-
ломами 3 ребер (3,3 %), костей верхних (5,4 %) и 
(2,8 %) нижних конечностей, оценены по крите-
рию длительности расстройства здоровья как 
средней степени тяжести, вызвавшие расстройст-
во здоровья на срок более 21 дня и менее 4 меся-
цев. Повреждения органов слуха, сопровождаю-
щиеся переломами костей черепа (3,3 %) и при-
знаками сотрясения и ушиба головного мозга 
оценены как тяжкие телесные повреждения по 
признаку опасности для жизни.

Повреждения внутреннего уха (лабиринта) и 
пирамиды височной кости отмечались относи-
тельно редко и выявлены при тяжелых черепно-

мозговых травмах, сопровождающихся перелома-
ми основания черепа и пирамиды височной кости. 
При этом на фоне тяжелого общего состояния по-
страдавших диагностика повреждений органов 
слуха, особенно в ранние сроки после травмы, 
была затруднительна. В связи с этим повреждения 
органов слуха в 2 (66,7 %) случаях диагностирова-
лись поздно, после стабилизации общего состоя-
ния больного, и в 1 (33,3 %) случае не диагностиро-
ваны в клинике. При судебно-медицинской экс-
пертизе состояние потерпевших во всех случаях 
оценено по доминирующим повреждениям и со-
стояниям, вызвавшим угрозу для жизни.

Выводы. Травмы органов слуха чаще наблю-
даются у лиц мужского пола. Среди основных 
причин травматических повреждений можно вы-
делить бытовую и уличную травму. Критериями 
оценки степени тяжести повреждений наружно-
го уха могут быть длительность расстройства 
здоровья, а среднего уха – объем стойкой утраты 
общей трудоспособности с учетом наличия соче-
танных травм. Травматические повреждения БП 
восстановилась у всех (100 %) исследованных. 
Обоснование степени тяжести повреждений воз-
можно при проведении комплексных исследова-
ний: клинических, аудиологических, рентгеноло-
гических, КТ или МСКТ исследований.
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СУДОВО-МЕДИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА УШКОДЖЕНЬ ОРГАНІВ СЛУХУ
©М. Р. Расулова, С. І. Індіамінов

Самаркандський державний медичний інститут, Узбекистан 

РЕЗЮМЕ. Пошкодження органів слуху є однією з найчастіших патологій, що становить 5,7 % серед усіх травм 
ЛОР органів. Судово-медичні аспекти пошкоджень органів слуху вивчені недостатньо. Не розроблені критерії 
щодо визначення ступеня тяжкості, давності й оцінки механізму травми при пошкодженнях органів слуху.

Мета – вивчення структури і критеріїв оцінки ступеня тяжкості механічних пошкоджень органів слуху.
Матеріал і методи. Вивчено матеріали справи, медичні документи, результати додаткових досліджень і вис-

новків (актів) судово-медичних експертиз 92 випадків, пов'язаних з механічними травмами органів слуху. При 
підозрі на ушкодження середнього чи внутрішнього вуха проведені консультація ЛОР-спеціалістів та додаткові 
методи дослідження з метою визначення ступеня тяжкості втрати функції слуху і наявності супутніх ушкоджень 
суміжних органів. Для оцінки органів слуху та суміжних структур в межах скроневої кістки, а також структур внут-
рішнього вуха, проводили рентгенографію черепа в бічній проекції, аудіологічні дослідження і МРТ. При поєдна-
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них пошкодженнях для оцінки стану скроневої кістки і кісткових структур внутрішнього вуха проводили КТ або 
МСКТ скроневої кістки в спіральному режимі в аксіальній проекції.

Результати. При розподілі травм в залежності від статі постраждалих виявлено, що пошкодження органів 
слуху відзначаються переважно у осіб чоловічої статі, складаючи 97 %. Найчастіше пошкодження відзначалися у 
віці 18–35 років (72,3 %). При з'ясуванні обставин травми виявлено, що в 68 (73,9 %) випадках пошкодження були 
отримані в результаті побутової та вуличної травми, в 24 (26,1 %) випадках – при автомобільній травмі всередині 
салону. Серед пошкоджень органів слуху (92) переважали пошкодження зовнішнього відділу вуха (81), а пошко-
дження середнього і внутрішнього вуха відзначені значно рідше. Встановлено, що від впливу тупих твердих пред-
метів в основному ушкоджувалися зовнішнє і середнє вухо. Пошкодження внутрішнього вуха (лабіринту) і пірамі-
ди скроневої кістки спостерігалися при тяжких поєднаних черепно-мозкових травмах.

Висновки. Травми органів слуху частіше спостерігаються в осіб чоловічої статі. Серед основних причин трав-
матичних пошкоджень можна виділити побутову та вуличну травми. Критеріями оцінки ступеня тяжкості ушко-
джень зовнішнього вуха можуть бути тривалість розладу здоров'я, а середнього вуха – обсяг стійкої втрати за-
гальної працездатності з урахуванням наявності поєднаних травм. Травматичні пошкодження БП відновилися у 
100 % обстежених. Обґрунтування ступеня тяжкості ушкоджень можливе при проведенні комплексних дослі-
джень: клінічних, аудіологічних, рентгенологічних, КТ або МСКТ досліджень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: орган слуху; пошкодження; судово-медична оцінка.

FORENSIC CHARACTERISTIC OF HEARING INJURIES
©M. R. Rasulova, S. I. Indiaminov

Samarkand State Medical Institute, Uzbekistan

SUMMARY. Hearing injuries are one of the rare pathologies, which accounts for 5.7 % of all injuries of ENT organs. 
Forensic aspects of hearing damage are not well understood. Criteria have not been developed for determining the 
severity, prescription and assessment of the mechanism of trauma in case of damage to hearing organs.

The aim – to study the structure and criteria for assessing the severity of mechanical damage to hearing organs.
Material and Methods. The case materials, medical documents, the results of additional studies and conclusions 

(acts) of forensic medical examinations of 92 cases related to mechanical injuries of the hearing organs were studied. If 
there is a suspicion of damage to the middle or inner ear, an ENT specialist was consulted and additional research 
methods were conducted to determine the severity of the loss of hearing function and the presence of concomitant 
damage to adjacent organs. To assess the hearing organs and adjacent structures within the temporal bone, as well as 
the structures of the inner ear, X-ray of the skull was performed in lateral projection, audiological studies and MRI. In 
case of combined injuries, CT or MSCT of the temporal bone in a spiral mode in axial projection was performed to assess 
the condition of the temporal bone and bone structures of the inner ear.

Results. When distributing injuries depending on the gender of the victims, it was revealed that damage to the 
organs of hearing was noted mainly in males, amounting to 97 %. Most often, injuries were noted at the age of 18–35 
years (72.3 %). When clarifying the circumstances of the injury, it was revealed that in 68 (73.9 %) cases the injuries were 
sustained as a result of domestic and street injuries, and in 24 (26.1 %) cases when there was a car accident inside the 
passenger compartment. Among the damage to the organs of hearing (92), damage to the outer part of the ear (81) 
prevailed, while damage to the middle and inner ear was noted significantly. It was established that from the impact of 
blunt solid objects, the outer and middle ear were mainly damaged. Damage to the inner ear (labyrinth) and the temporal 
bone pyramid were observed in severe, combined head injuries.

Conclusions. Hearing injuries more often observed in males. Among the main causes of traumatic injuries are 
household and street injuries. The criteria for assessing the severity of damage to the outer ear may be the duration of 
the health disorder, and the middle ear – the amount of permanent loss of general disability, taking into account the 
presence of combined injuries. Traumatic injuries of BP recovered in 100 % of those examined. Justification of the 
severity of damage is possible during complex studies: clinical, audiological, radiological, CT or MSCT studies.

KEY WORDS: hearing; damage; forensic assessment.
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МОНОСИНАПТИЧНІ ВІДПОВІДІ ВЕНТРАЛЬНИХ КОРІНЦІВ СПИННОГО МОЗКУ  
В УМОВАХ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ГІПОАНДРОГЕНЕМІЇ

©О. Г. Родинський, С. С. Ткаченко, І. О. Маража
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

РЕЗЮМЕ. Досліджень, присвячених змінам біоелектричної активності мотонейронів спинного мозку, що ви-
никають у віддалені строки  гіпоандрогенемії, майже немає. Ця проблема є маловивченою та актуальною. 

Мета – вивчення біоелектричної активності моторного апарату спинного мозку шляхом аналізу викликаних 
моносинаптичних розрядів (МР) вентрального корінця (ВК) за умов експериментальної гіпоандрогенемії через 
4 місяці від початку її моделювання. 

Матеріал і методи. Дослідження виконане на щурах-самцях лінії Wistar віком 5–6 міс. та вагою 180–260 г, що 
були поділені на піддослідну (n=10) та контрольну (n=12) групи. Експериментальну модель було створено шляхом 
хірургічної кастрації. Відведення викликаної активності проводили від ізольованого вентрального корінця  при 
стимуляції проксимальної ділянки іпсилатерального дорсального корінця сегмента L5 імпульсами тривалістю 
0,3 мс та силою від 1 до 5 порогів. Аналізували поріг, хронаксію, латентний період, амплітуду та тривалість викли-
каних потенціалів, а також досліджували явище рефрактерності за допомогою нанесення парних стимулів з інтер-
валом від 1 до 1000 мс. Динаміку розповсюдження збудження на різнопорогові нейрони вивчали застосовуючи 
подразник зростаючої інтенсивності (від 1,1 до 2 П). 

Результати. У тварин з орхектомією поріг збудження достовірно збільшувався на (35,29±8,7) %, хронаксія 
зменшувалась на (6,2±2,66) %, тривалість латентного періоду зростала на (4,59±0,88) % відносно відповідних по-
казників контрольної групи. Застосування подразнення зростаючої інтенсивності виявило більш швидке зростан-
ня амплітуди інтегральної відповіді у тварин з експериментальною гіпоандрогенемією на проміжку від 1,1 П до 
1,6 П. При нанесенні парних стимулів відновлення амплітуди відповіді на тестуючий стимул мало більш повільний 
характер при інтервалах від 20 до 200 мс. 

Висновки. У віддалених строках гіпоандрогенемії спостерігається відносне зниження порогу збудження се-
редньо- та високопорогових мотонейронів на фоні загального зниження їх збудливості та збільшення тривалості 
латентного періоду. Також спостерігається зниження лабільності, обумовлене більш за все посиленням явищ го-
мосинаптичної депресії. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: андрогени, кастрація, мотонейрони, спинний мозок, біоелектрична активність. 

Вступ. Існує велика кількість робіт, що опису-
ють вплив андрогенів на мотонейрони спинного 
мозку [1–4]. Зокрема, хвороба Кеннеді асоціюєть-
ся з порушенням андрогенної чутливості через по-
ліморфізм андрогенових рецепторів і характери-
зується нервово-м’язовими розладами та прокси-
мальною м’язовою слабкістю через дегенерацію 
мотонейронів. Ця прогресуюча нейродегенера-
тивна хвороба викликана генетичною експансією 
поліглутамінових рецепторів андрогенів [5–7]. Є 
інформація, що застосування антагоніста андроге-
нових рецепторів Флутаміду пришвидшує початок 
бокового аміотрофічного склерозу та розвиток ру-
хової дисфункції у самців щурів SOD1G93A [8]. Але 
досліджень, присвячених змінам біоелектричної 
активності центральної ланки соматичної рефлек-
торної дуги, що виникають у віддалені строки  гіпо-
андрогенемії (ЕГ), майже немає, ця проблема є ма-
ловивченою та актуальною.

Метою дослідження було вивчення біоелек-
тричної активності моторного апарату спинного 
мозку шляхом аналізу викликаних моносинап-
тичних розрядів (МР) вентрального корінця (ВК) 
за умов експериментальної гіпоандрогенемії че-
рез 4 місяці від початку її моделювання.

Матеріал і методи дослідження. Досліджен-
ня виконане на щурах-самцях лінії Wistar віком 
5–6  міс. та вагою 180–260 г, що були поділені на 
піддослідну (n=10) та контрольну (n=12) групи. Ан-
дрогенемію було модельовано шляхом двобічної 
орхектомії. Обидві групи тварин утримували в 
стандартних умовах віварію (t° (22±2) °C, світлий/
темний цикл – 12/12 год) на стандартній дієті про-
тягом 120 діб, після чого тварини були задіяні у 
гост рому експерименті. Для наркозу вводили тіо-
пентал натрію в дозі 50 мг/кг маси. Після ламінек-
томії та дуротомії (під загальною анестезією) 
спинний мозок (СМ) перетинали на рівні Th12 – L1 та 
ізолювали дорсальні та вентральні корінці сегмен-
та L5. Через 3 години подразнювальні електроди 
розташовували на проксимальному відрізку дор-
сального корінця СМ, відведення проводили від 
проксимального відрізка вентрального корінця. Для 
подразнення використовували прямокутні імпуль-
си силою від 1 до 2 порогів та тривалістю 0,3 мс. З 
метою аналізу динаміки розповсюдження збуд жен-
ня на різнопорогові нейрони застосовували по-
дразники зростаючої інтенсивності (від 1,1 до 2 П). 
Модифікацію фаз рефрактерності вивчали мето-
дом нанесення парних стимулів (з міжстимульним 
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інтервалом від 1 до 1000 мс) [9]. Статистичну об-
робку матеріалів дослідження проводили з вико-
ристанням методів біометричного аналізу, реалі-
зованих в ліцензійних пакетах EXCEL-2003® і 
STATISTICA 6.1 (StatSoft Inc., Serial No. 
AGAR909E415822FA). Вірогідність оцінювали за 
допомогою методів параметричної статистики 
(t критерій Стьюдента). Зміни показників вважали 
вірогідними при р<0,05. Всі експериментальні про-
цедури були виконані відповідно до Європейської 
директиви Ради співтовариств від 24 листопада 
1986 р. (86/609/ЕЕС). 

Результати й обговорення. При дослідженні 
порогу виникнення МР ВК у тварин інтактної групи 
було встановлено, що за силою струму величина 
цього параметра становила (0,0017±0,00009)  мА 
(n=12). У тварин з орхектомією цей параметр збіль-
шувався на (35,29±8,7) % (p<0,01, n=10) відносно 

показника контрольної групи тварин, прийнятого 
за 100 %, що у абсолютних числах становило 
(0,0023±0,0002) мА.

Хронаксія МР ВК у тварин контрольної групи 
становила (97,33±2,92) мкс (n=12), а у тварин з екс-
периментальною гіпоандрогенемією цей показник 
зменшувався на (6,2±2,66) % (p<0,05, n=10), що в 
абсолютних значеннях становило (91,30±2,43) мкс.

Аналіз характеристик МР ВК показав, що за 
умов експериментальної гіпоандрогенемії досто-
вірних, але невеликих змін зазнавав лише ла-
тентний період: його значення, порівняно з ана-
логічним показником контрольної групи, досто-
вірно зростало на (4,59±0,88) % (р<0,01).  Загальна 
тривалість МР ВК та амплітуда викликаної відпо-
віді лише демонстрували тенденцію до зменшен-
ня, але достовірними ці зміни не були (р>0,05) 
(табл. 1).  

Таблиця 1. Характеристики моносинаптичних розрядів вентрального корінця спинного мозку білих щурів  
в умовах експериментальної гіпоандрогенемії, M±m

Параметри Контроль (n=12) Тварини з ЕГ (n=10)
Латентний період, мс 1,09±0,01 1,14±0,01**
Загальна тривалість, мс 1,74±0,05 1,71±0,04 
Амплітуда, мВ 2,70±0,22 2,61±0,13 

Примітка: ** – рівень вірогідності p<0,01.

Рис. 1. Динаміка зміни амплітуди моносинаптичних розрядів вентрального корінця спинного мозку у 
відповідь на стимуляцію зростаючої інтенсивності: 1 – контрольні тварини; 2 – тварини з ЕГ.

Застосування подразнення зростаючої інтен-
сивності виявило більш швидке зростання амплі-
туди інтегральної відповіді у тварин з експеримен-
тальною гіпоандрогенемією на проміжку від 1,1 П 
до 1,6 П, особливо до 1,3 П включно. При інтенсив-

ності подразнення 1,1 П різниця становила (117,8± 
18,72) %, 1,2 П – (72,2±10,97) %, 1,3 П – (46,6±6,52) % 
(n=10, p<0,001). При подальшому застосуванні сили 
стимуляції понад 1,6 П достовірних відмінностей 
між групами щурів виявлено не було (рис. 1). 
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контрольних тварин при інтервалі між стимулами 
3 – 100 мс спостерігалося пригнічення амплітуди 
відповіді на тестуючий стимул з максимумом при 
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міжстимульному інтервалі 10 мс ((12,31±1,73) % 
амплітуди відповіді на кондиціонуючий стимул) з 
наступним його поступовим відновленням. У тва-
рин з експериментальної групи динамічна крива 
мала такий самий профіль, проте пригнічення 
розпочиналось при інтервалі 3 мс та сягало макси-
муму при 20 мс ((10,79±1,09) % порівняно з амплі-
тудою першого ПД). Крім того, пригнічення на 
проміжку від 3 до 7 мс мало менш виражений ха-

рактер, а відновлення амплітуди відповіді на тес-
туючий стимул було більш повільним. Так, при ін-
тервалі між подразненнями 30 мс амплітуда дру-
гого ПД у тварин контрольної групи складала 
(35,83±2,56) % (n=10) від амплітуди першого, тоді 
як у кастрованих тварин цей показник досяг лише 
(15,91±1,29) % (n=10, р<0,001). Починаючи зі 100 мс 
і до 1000 мс включно обидва графіки майже збіга-
лися (рис. 2).

Відомо, що зниження впливу андрогенів на 
мотонейрони призводить до їх дегенерації [10]. 
Андрогени забезпечують нейропротекцію нейро-
нів ЦНС від викликаного нестачею ростових фак-
торів апоптозу [11]. Нейропротекція може бути 
опо середкована послабленням окисного стресу 
[4, 12]. Виявлено зворотну кореляцію між знижен-
ням рівня тестостерону і збільшенням активності 
NADPH-діафорази, надлишок якого веде до підви-
щення синтезу супероксид-аніону, що стимулює 
окиснювальний стрес, і, в свою чергу, може викли-
кати апоптоз нейронів [13].

Відомо, що клітини-сателіти скелетних м’язів 
продукують BDNF, що діє як ретроградно транс-
портований трофічний фактор, рівень якого, разом 
з його рецептором TrkB у мотонейронах, контролю-
ється андрогенами [3]. Впливаючи на розмір соми, 
морфологію дендритів і регенерацію аксона [2] тес-
тостерон зменшує ступінь пошкодження спинного 
мозку in vitro [14].  Порушення нормального регене-
ративного процесу мотонейронного пулу через не-
стачу андрогенів з їх нейропротекторними власти-

востями може призводити до морфологічних змін, 
що може обумовлювати порушення функціонуван-
ня мотонейронів. Насамперед це може призвести 
до зниження їх збудливості та біоелектричної ак-
тивності, що проявлялося як підвищення порогу 
збудження, збільшення тривалості латентного пе-
ріоду та тенденція до зниження середнього значен-
ня амплітуди викликаної відповіді (див. табл. 1). 
Останнє, як і тенденцію до зниження тривалості ін-
тегрального ПД, можна пояснити частковою заги-
беллю мотонейронів через зниження модулюючо-
го впливу андрогенів на процеси апоптозу нерво-
вих клітин. Зменшення хронаксії відбувалось у 
відповідності з кривою залежності «сила – час».

Андрогени, взаємодіючи з мембранними ре-
цепторами [10], можуть призводити до зміни рівня 
внутрішньоклітинного [Ca2+]i [15]. Іонний канал 
транзієнтного рецепторного потенціалу (TRP) сі-
мейства TRPM8, що має відносно високу селектив-
ність відносно Ca2+ і низьку селективність серед 
одновалентних катіонів, є основним компонентом 
швидкої дії тестостерону [16]. 

Рис. 2. Характер гальмування моносинаптичного вентрального корінця спинного мозку у відповідь на 
тестуючий стимул: 1 – контрольні тварини; 2 – тварини з ЕГ. 

Рівень вірогідності: ** – p<0,01; *** – p<0,001 за відношенням до відповідних значень контрольної групи.
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Гіпоандрогенемія може призводити до зни-

ження концентрації  внутрішньоклітинного каль-
цію, що тягне за собою збільшення потенціалу спо-
кою, а отже й зниження збудливості сенсорних во-
локон. Крім того, зниження рівня цитоплазма-
тичного кальцію у пресинаптичних закінченнях 
збільшує тривалість латентного періоду вивіль-
нення медіатора, а отже й інерційність синаптич-
ної передачі. Це може бути однією із причин досто-
вірного подовження латентного періоду, виклика-
ного МР ВК (див. табл. 1).

Андрогени мають специфічний сайт зв’язуван-
ня на нейротрансмітерних рецепторах, зокрема 
рецепторі гамма-аміномасляної кислоти A (GABAA). 
Зв’язування з GABAA рецепторами модулює ак-
тивність нейронів за допомогою змін постсинап-
тичного гальмування, ймовірно, через вплив на 
хлорний трансмембранний струм [15]. Існують дані, 
що деякі стероїди є сильнодіючими алостерични-
ми модуляторами рецептора ГАМК у ЦНС [17].

Отже, дефіцит андрогенів може викликати 
протилежний ефект через зниження гальмівної дії 
стероїдів на хлорний ГАМК-залежний канал, обу-
мовлюючи інтенсифікацію пресинаптичного галь-
мування. Останнє, в свою чергу, може пояснити 
підвищення порогу збудження мотонейронів при 
подразненні волокон дорсального корінця.

Застосування андрогенів у кастрованих тва-
рин приводило до значного і тривалого збільшен-
ня BDNF експресії в мотонейронах і зменшувало 
кількість синаптичних відходів після пошкоджен-
ня нерва, а також прискорення регенерації аксона. 
Було виявлено аналогічне скорочення втрат си-
напсів після лікування тестостероном у самців щу-
рів, схильних до хронічного стресу. [18] У свою чер-
гу, кастрація зменшує як розмір, так і кількість си-
наптичних контактів на мотонейронах [3].

Крім того, андрогени контролюють рівні біл-
ка BDNF у дендритах мотонейрона та в їх глута-
мат ергічних аферентах, багато з яких експресу-
ють TrkB, що вказує на те, що опосередкована ан-
дрогенами сигналізація BDNF може підтримувати 
збуджуючі входи в мотонейрони [3].  

Існують дослідження, згідно з якими андро-
гени істотно сприяють реорганізації синаптичних 
входів спінальних мотонейронів. Так, наприклад, 
середнє значення загальної площі синаптичних 
контактів на мембрані соми і проксимальних ді-
лянок дендритів мотонейронів SNB через 4 тижні 
після кастрації дорослих самців щурів знижува-
лось до 30 %, що запобігалось застосуванням за-
місної гормональної терапії [1].

Оскільки, як відомо, викликана відповідь мото-
нейронів обумовлена просторовою сумацією по-
дразнювальних та гальмівних стимулів на його ней-

ролемі, зменшення площі синаптичних контактів 
на мембрані соми і проксимальних ділянок ден-
дритів мотонейронів може пояснити збільшення 
порогу їх збудження та тривалості латентного пе-
ріоду, а також тенденцію до зниження середнього 
значення амплітуди викликаного ПД, що було зафік-
совано у тварин піддослідної групи (див. табл. 1).

Нестача андрогенів може призводити до по-
рушення репаративних процесів у мієліновій обо-
лонці нервових волокон, а при тривало існуючому 
гострому дефіциті, як то після хірургічної кастра-
ції, спричинити демієлінізацію [19]. Пошкодження  
міє лінової оболонки призводить до генералізації 
збудження через ефаптичний ефект та залучення, 
поряд із низькопороговими, високопорогових 
аферентних входів мотонейронів спинного мозку,  
що спостерігалося нами при нанесенні подразню-
вальних стимулів зростаючої інтенсивності (див. 
рис. 1).

Андрогени впливають на обіг цитоскелетної 
матриці, відповідальної за структуру аксона [20]. 
У зв’язку з цим відомо, що фосфорилювання як 
С-кінцевих ділянок, так і головного домену ней-
рофіламентів, сприяє регулюванню взаємодій 
ней рофіламентів один з одним, нейрофіламентів 
з мікротрубочками і взаємодій між мікротрубоч-
ками та моторними білками. Останні, як відомо, 
відповідальні за аксональний транспорт [20].

Нестача андрогенів може викликати пору-
шення аксонального транспорту, а, отже, й зни-
ження лабільності через посилення явищ гомоси-
наптичної депресії, обумовленої, в свою чергу, 
виснаженням запасів нейротрансмітерів у преси-
наптичних закінченнях аферентних входів мото-
нейронів та порушенням процесу їх відновлення 
через аксональний транспорт. Зазначене вище 
може пояснити більш тривалу депресію виклика-
ної відповіді на тестуючий стимул у групі піддос-
лідних тварин при застосуванні парних подраз-
нювальних імпульсів (рис. 2). 

Висновки. У віддалених строках гіпоандроге-
немії спостерігаються значні зміни в функціону-
ванні центральної ланки сегментарної моносинап-
тичної рефлекторної дуги СМ у вигляді відносного 
зниження порогу збудження середньо- та високо-
порогових мотонейронів на фоні загального зни-
ження їх збудливості та збільшення тривалості ла-
тентного періоду. Також спостерігається зниження 
лабільності, обумовлене, найімовірніше, посилен-
ням явищ гомосинаптичної депресії. Проте мож-
ливо, що зниження лабільності частково обумов-
лене посиленням пресинаптичного та постсинап-
тичного гальмування зі сторони інтернейронного 
пулу, тому це питання потребує подальшого ви-
вчення.
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МОНОСИНАПТИЧЕСКИЕ ОТВЕТЫ ВЕНТРАЛЬНЫХ КОРЕШКОВ СПИННОГО МОЗГА  
В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ ГИПОАНДРОГЕНЕМИИ

©А. Г. Родинский, С. С. Ткаченко, И. А. Маража
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

РЕЗЮМЕ. Исследований, посвященных изменениям биоэлектрической активности мотонейронов спинного 
мозга, возникающих в отдаленные сроки гипоандрогенемии, почти нет. Данная проблема является малоизучен-
ной и актуальной. 

Цель – изучение биоэлектрической активности моторного аппарата спинного мозга путем анализа вызван-
ных моносинаптических разрядов вентрального корешка в условиях экспериментальной гипоандрогенемии че-
рез 4 месяца после начала ее моделирования. 

Материал и методы. Исследование выполнено на крысах-самцах линии Wistar в возрасте 5–6 мес. и весом 
180–260 г, которые были поделены на подопытную (n=10) и контрольную (n=12) группы. Экспериментальная мо-
дель была создана путем хирургической кастрации. Отвод вызванной активности проводили от изолированного 
вентрального корешка при стимуляции проксимального участка ипсилатерального дорсального корешка сег-
мента L5 импульсами длительностью 0,3 мс и силой от 1 до 5 порогов. Анализировали порог, хронаксию, латент-
ный период, амплитуду и длительность вызванных потенциалов, а также исследовали явление рефрактерности 
с помощью нанесения парных стимулов с интервалом от 1 до 1000 мс. Динамику распространения возбуждения 
на разнопороговые нейроны изучали применяя стимул возрастающей интенсивности (от 1,1 до 2 П). 

Результаты. У животных с орхэктомией порог возбуждения достоверно увеличивался на (35,29±8,7) %, хро-
наксия уменьшалась на (6,2±2,66) %, продолжительность латентного периода увеличивалась на (4,59±0,88) % от-
носительно соответствующих показателей контрольной группы. Применение стимулов возрастающей интенсив-
ности выявило более быстрый рост амплитуды интегрального ответа у животных с экспериментальной гипоан-
дрогенемией на промежутке от 1,1 П до 1,6 П. При нанесении парных стимулов восстановление амплитуды от-
вета на тестирующий стимул имело более медленный характер при интервалах от 20 до 200 мс. 
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Выводы. В отдаленные сроки гипоандрогенемии наблюдается относительное снижение порога возбуждения 

средне- и высокопороговых мотонейронов на фоне общего снижения их возбудимости, увеличения латентности 
и снижения лабильности, что обусловлено, скорее всего, усилением явлений гомосинаптической депрессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: андрогены, кастрация, мотонейроны, спинной мозг, биоэлектрическая активность.

MONOSYNAPTIC RESPONSES OF THE VENTRAL ROOTS OF THE SPINAL CORD  
UNDER EXPERIMENTAL HYPOANDROGENEMIA

©A. G. Rodinsky, S. S. Tkachenko, I. O. Marazha 
Dnipropetrovsk Medical Academy 

SUMMARY. There are almost no studies on changes in the bioelectrical activity of spinal cord motor neurons that 
occur in the long-term period of hypoandrogenemia. This problem is poorly understood and relevant.

The aim – to study of the bioelectrical activity of the motor apparatus of the spinal cord by analyzing induced 
monosynaptic discharges of the ventral root under experimental hypoandrogenemia 4 months after the start of its 
modeling

Material and Methods. The study was performed on male Wistar rats aged 5–6 months and weighing 180–260 g, 
which were divided into experimental (n=10) and control (n=12) groups. An experimental model was created by surgical 
castration. Evoked activity was withdrawn from an isolated ventral root during stimulation of the proximal portion of 
the ipsilateral dorsal root of the L5 segment with pulses of 0.3 ms duration and strength from 1 to 5 thresholds. The 
threshold, chronaxy, latency, amplitude and duration of evoked potentials were analyzed, and the phenomenon of 
refractoriness was studied by applying paired stimuli with an interval of 1 to 1000 ms. The dynamics of the propagation 
of excitation on multithreshold neurons was studied using a stimulus of increasing intensity (from 1.1 to 2 P).

Results. In animals with orchiectomy, the threshold of excitation increased by (35.29±8.7) %, chronaxy decreased by 
(6.2±2.66) %, the duration of the latent period increased by (4.59±0.88) % relative to the corresponding indices of the 
control group. The use of increasing intensity stimuli  revealed a faster increase in the response amplitude in animals 
with experimental hypoandrogenemia in the interval from 1.1 to 1.6 threshold. When applying paired stimuli, the 
restoration of the response amplitude to the test stimulus was slower at intervals of 20 to 200 ms. 

Conclusions. In the long-term periods of hypoandrogenemia, a relative decrease in the excitation threshold of 
medium and high threshold motor neurons is observed against the background of a general decrease in their excitability, 
an increase in latency and a decrease in lability, which is most likely due to an increase in the phenomena of homosynaptic 
depression.

KEY WORDS: androgens; castration; motor neurons; spinal cord; bioelectric activity.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ 
НА ПРОГРАМНОМУ ГЕМОДІАЛІЗІ, З УРАХУВАННЯМ НАЯВНОСТІ У НИХ ЦУКРОВОГО 

ДІАБЕТУ 2-ГО ТИПУ
©С. Т. Рустамян, І. П. Катеренчук

Українська медична стоматологічна академія, Полтава

РЕЗЮМЕ. Мета – провести порівняльний аналіз клінічних проявів вегетативних порушень у хворих, які 
перебувають на програмному гемодіалізі, з урахуванням наявності у них цукрового діабету 2-го типу.

Матеріал і методи. У дослідження залучено 93 хворих, які лікувались у 2019 р. у центрі нефрології та діалізу 
м. Полтава. Залежно від стадії хронічної хвороби нирок (ХХН) виокремлено дві групи хворих – 44 хворих (47,3 %), 
що перебувають на програмному гемодіалізі (дослідна група – ДГ) та 49 хворих (52,7 %) з ХХН І–ІІ стадій (контрольна 
група – КГ), у кожній з яких хворі були стратифіковані на дві підгрупи: з наявністю цукрового діабету 2-го типу (ЦД) 
та без ЦД: у ДГ 20 і 24 пацієнти, у КГ 26 і 23 пацієнти відповідно. Для виявлення ознак вегетативних порушень 
використовували опитувальник А. М. Вейна. Вегетативну дисфункцію діагностували коли сумарний бал переви-
щував 15. Статистичний аналіз проводили за допомогою програмного забезпечення Microsoft Excel, застосовуючи 
варіанти статистичного обчислення (середньоквадратичне відхилення, середнє арифметичне, стандартну похиб-
ку). Вірогідність відмінностей між порівняльними групами визначали за допомогою параметричного критерію 
Стьюдента.

Результати. У результаті анкетування пацієнтів за стандартизованим опитувальником А. М. Вейна вста-
новлено, що у хворих, які перебувають на програмному гемодіалізі з ЦД у сукупності відповідей хворих ознаки 
вегетативних розладів оцінювалися (46,1±9,1) балів при мінімально-максимальних значеннях (19–58), тоді як у 
контрольній групі з ЦД (11,4±3,1) балів, при мінімально-максимальних значеннях (7–18), р<0,001. Таке саме зна-
чення отримано і при порівнянні ДГ без ЦД (34,8±4,6) балів, при мінімально-максимальних значеннях (17–43) і КГ 
без ЦД (9,4±2,5) балів, при мінімально-максимальних значеннях (7–15), р<0,001. Частота виникнення вегетативної 
дисфункції у пацієнтів ДГ з ЦД та ДГ без ЦД не мала статистично значимої різниці (р<0,05), але сама вегетативна 
дисфункція у групах відрізнялася за структурою.

Висновки. Прояви вегетативної дисфункції у пацієнтів з хронічною хворобою нирок з цукровим діабетом 
2-го типу відрізняються за структурою від проявів у хворих з хронічною хворобою нирок без цукрового діабету. Зі 
зростанням стадії хронічної хвороби нирок у пацієнтів з цукровим діабетом та без цукрового діабету відзначалося 
збільшення проявів вегетативної дисфункції, які не усуваються проведенням сеансів гемодіалізу.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гемодіаліз; ниркова недостатність; вегетативні розлади.

Вступ. Хронічна хвороба нирок (ХХН), особ-
ливо її термінальна стадія, є соціальною та еконо-
мічною проблемою не тільки в Україні, а й у всьому 
світі. Ця проблема набуває особливої актуальності 
з огляду на стабільне збільшення кількості хворих 
на вказану патологію. У дослідженні Global Burden 
of Disease (GBD) було підраховано, що у 2015 році 
від ниркової недостатності померло 1,2 мільйона 
людей, що на 32 % більше, ніж у 2005 році [1, 2]. У 
2010 році, за їхніми підрахунками, 2,3–7,1 мільйона 
людей із термінальною стадією ниркової недо-
статності померли без доступу до хронічного діа-
лізу [3]. Крім того, щорічно від гострого пошко-
дження нирок помирає близько 1,7 мільйона лю-
дей. Загалом приблизно 5–10 мільйонів людей 
щорічно помирають від захворювання нирок. Зва-
жаючи на обмежені епідеміологічні дані, загальну 
недостатню обізнаність та часто поганий доступ до 
лабораторних послуг, такі цифри, ймовірно, недо-
оцінені [1, 4]. У 2010 році в усьому світі нирковоза-
місну терапію отримували 2,62 млн пацієнтів, і по-
треба в діалізі, за прогнозами, до 2030 року збіль-
шиться вдвічі [3]. Однак, незважаючи на значний 

прогрес у технічному забезпеченні та розширенні 
можливостей більш адекватного заміщення втра-
чених функцій нирки, тобто не тільки гемодіалізу, 
а й перитонеального діалізу, трансплантації нирки, 
задоволеності результатами замісної терапії не-
має. Це пов’язано не тільки зі збереженим серйоз-
ним прогнозом і незадовільними показниками ви-
живаності, а й із тим, що на сучасному етапі розвит-
ку медицини все актуальнішою стає проблема 
«виживання» хворого і збереження людини як со-
ціальної особистості, поліпшення якості її життя як 
міра оцінки успішності лікувальних заходів, ви-
вчення психоемоційного стану хворих, що в сукуп-
ності впливають на перебіг основного захворю-
вання та на функціонування вегетативної нервової 
системи, призводячи то різноманітних вегетата-
тивних порушень [5, 6].

За визначенням А. М. Вейна, вегетативна дис-
функція (ВД) – це порушення функції вегетативної 
нервової системи організму, зумовлене розладами 
нейрогенної регуляції. Одними із численних етіо-
логічних факторів виникнення ВД є гормональ ний 
дисбаланс, хронічні захворювання, тривале психо-
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емоційне перенапруження, що часто спостеріга-
ється у хворих, які перебувають на нирковозаміс-
ній терапії (НЗТ). Вегетативна нервова система 
(ВНС) бере активну участь у процесах адаптації та 
патогенезі більшості соматичних захворювань, у 
тому числі й при ХХН, тому оцінка її стану відіграє 
важливу роль у комплексній терапії хронічних 
ниркових хвороб [7]. Вивчення та аналіз клінічних 
проявів вегетативних розладів у хворих із хроніч-
ною хворобою нирок, що перебувають на програм-
ному гемодіалізі, допоможе лікарям загальної 
практики, терапевтам і нефрологам деталь ніше 
зрозуміти симптоматику захворювання діалізних 
хворих та правильно провести медикаментозну 
корекцію вегетативної дисфункції [8].

Зв’язок публікації з плановими науково-до-
слідними роботами. Стаття підготовлена згідно з 
планом науково-дослідної роботи кафедри внут-
рішньої медицини № 2 з професійними хворобами 
Української медичної стоматологічної академії 
(м.  Полтава) «Дослідження оцінки поєднаного 
впливу факторів кардіоваскулярного ризику на ко-
морбідний перебіг артеріальної гіпертензії, іше-
мічної хвороби серця і хронічної хвороби нирок, 
особливості профілактики та реабілітації». Держ-
реєстрація № 0119U102851.

Мета – провести порівняльний аналіз клініч-
них проявів вегетативних порушень у хворих, які 
перебувають на програмному гемодіалізі, з ура-
хуванням наявності у них цукрового діабету 2-го 
типу.

Матеріал і методи дослідження. У дослі-
дження залучено 93 хворих, які лікувались у 
2019 р. у центрі нефрології та діалізу комунально-
го підприємства «Полтавська обласна клінічна лі-
карня імені М.  В.  Скліфосовського Полтавської 
обласної ради». Залежно від стадії захворювання 
ХХН виокремлено дві групи хворих – 44 хворих 
(47,3 %), що перебувають на програмному гемо-
діалізі (дослідна група – ДГ) та 49 хворих (52,7 %) 
з ХХН І–ІІ стадій (контрольна група – КГ), у кожній 
з яких хворі були стратифіковані на дві підгрупи: з 
наявністю цукрового діабету 2-го типу (ЦД) та без 
нього: ДГ 20 і 24 пацієнти, КГ 26 і 23 пацієнти від-
повідно. За гендерними ознаками всі пацієнти 
розподілилися так: 62 (66,7 %) жінки та 31 (33,3 %) 
чоловік. У дослідну групу увійшли 24 (25,8 %) жін-
ки та 20 (21,5 %) чоловіків, в контрольну – 38 
(40,9 %) жінок та 11 (11,8 %) чоловіків.

Для виявлення ознак вегетативних порушень 
використовували опитувальник А. М. Вейна [8]. 
Вегетативну дисфункцію діагностували у тих ви-
падках, коли сумарний бал перевищував 15.

Статистичний аналіз проводили за допомо-
гою програмного забезпечення Microsoft Excel, 
застосовуючи варіанти статистичного обчислен-

ня (середньоквадратичне відхилення, середнє 
арифметичне, стандартну похибку). Вірогідність 
відмінностей між порівнюваними групами визна-
чали за допомогою параметричного критерію 
Стьюдента.

Результати й обговорення. Результати дослі-
джень засвідчили, що всі пацієнти ДГ з ЦД мали 
вегетативні порушення, з максимальними показ-
никами кардіоваскулярного синдрому (відчуття 
серцебиття, перебої у роботі серця, відчуття «за-
вмирання» серця у 19 (95,0 %) пацієнтів), церебро-
васкулярного синдрому (головний біль – у 20 паці-
єнтів (100,0 %), випадки втрати свідомості – у 3 
(15,0 %) пацієнтів). Також виявляли такі ознаки як 
зниження працездатності, швидку втомлюваність, 
що проявлялися у 100,0 % пацієнтів ДГ з ЦД. У групі 
порівняння, тобто в ДГ без ЦД, ознаки кардіовас-
кулярного синдрому діагностували у 21 (87,5 %) 
пацієнта, головний біль – у 22 (91,6 %) пацієнтів. 
Зниження працездатності, швидку втомлюваність 
виявили у 20 (83,3 %) пацієнтів. Натомість у КГ з ЦД 
кардіоваскулярний синдром спостерігався лише в 
12 пацієнтів (46,0 %), цереброваскулярний – у 11 
пацієнтів (42,3 %) відповідно (табл. 1).

Порушення сну є однією із складових деза-
даптаційних процесів, які викликані тривогою та/
чи депресією і мають спільні соматовегетативні 
ознаки. До них також належать неспецифічні 
скарги з боку серцево-судинної системи (відчуття 
перебоїв у роботі серця, загруднинний біль, тахі-
кардія чи брадикардія), швидка втомлюваність, 
зниження працездатності, що було виявлено мак-
симально у хворих ДГ з ЦД – у 15 (75,0 %) пацієн-
тів, тоді як в КГ з ЦД лише у 2 (8,6 %) пацієнтів.

За результатами анкетування пацієнтів за 
стандартизованим опитувальником А. М. Вейна 
встановлено, що у хворих із ЦД, які перебувають 
на програмному гемодіалізі, ознаки вегетативних 
розладів оцінювалися у (46,1±9,1) балів при міні-
мально-максимальних значеннях (19–58), тоді як у 
контрольній групі з ЦД (11,4±3,1) балів, при міні-
мально-максимальних значеннях (7–18), р<0,001. 
Аналогічні показники отримано і при порівнянні 
ДГ без ЦД – (34,8±4,6) балів, при мінімально-макси-
мальних значеннях (17–43) і КГ без ЦД (9,4±2,5) ба-
лів, при мінімально-максимальних значеннях (7–
15), р<0,001. Частота виникнення вегетативної дис-
функції у ДГ з ЦД та ДГ без ЦД не мала статистично 
значимої різниці (р>0,05), але сама вегетативна 
дисфункція у групах відрізнялася за структурою. У 
ДГ з ЦД частіше виникав синдром периферійних 
судинних порушень – схильність до почервоніння/
блідість обличчя (40,0 % та 37,5 % відповідно), оні-
міння/похолодіння пальців (45,0 % та 29,1 % відпо-
відно), зміна забарвлення шкіри рук, стоп (80,0 % 
та 45,8 % відповідно).



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 2158

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення

Висновки. Прояви вегетативної дисфункції у 
пацієнтів із хронічною хворобою нирок та цукро-
вим діабетом 2-го типу відрізняються за структу-
рою від проявів у хворих з хронічною хворобою 
нирок без цукрового діабету.

Зі зростанням стадії хронічної хвороби нирок 
у пацієнтів з цукровим діабетом та без цукрового 
діабету відзначалося збільшення проявів вегета-
тивної дисфункції, які не усуваються проведен-
ням сеансів гемодіалізу.

Показники
ДГ з ЦД  
(ДГ 1),

n; %

КГ з ЦД
(КГ 1),
n; %

ДГ без ЦД  
(ДГ 2),

n; %

КГ без ЦД  
(КГ 2),
n; %

Схильність до почервоніння чи блідості 
обличчя при будь-якому хвилюванні

8 (40,0) 3 (11,5) 9 (37,5) 2 (8,7)

Оніміння чи похолодання пальців стоп, кистей, 
чи цілком

9 (45,0) 6 (23,0) 7 (29,1) 2 (8,7)

Зміна забарвлення шкіри пальців кистей, стоп, 
чи цілком

16 (80,0) 4 (15,3) 11 (45,8) 3 (13,0)

Підвищена пітливість 15 (75,0) 6 (23,0) 14 (58,3) 4 (17,4)
Відчуття серцебиття, «завмирання», перебоїв 
у роботі серця

19 (95,0) 12 (46,0) 21 (87,5) 11 (47,8)

Відчуття утруднення дихання («нестачі» 
повітря, прискорене дихання)

14 (70,0) 4 (15,3) 10 (41,6) 4 (17,4)

Порушення функції органів травної системи 
(схильність до діареї, запорів, метеоризм, біль)

17 (85,0) 1 (3,8) 15 (62,5) 3 (13,0)

Випадки втрати свідомості чи відчуття, що 
можете знепритомніти

3 (15,0) - 2 (8,3) -

Головний біль (дифузний головний біль або 
біль однієї половини голови, біль стискаючого 
або пульсуючого характеру)

20 (100,0) 11 (42,3) 22 (91,6) 4 (17,4)

Зниження працездатності, швидка 
втомлюваність

20 (100,0) 3 (11,5) 20 (83,3) 1 (4,3)

Порушення сну (труднощі засинання, 
поверхневий сон, часті пробудження, 
втомленість при пробудженні ранком)

15 (75,0) 2 (7,7) 11 (45,8) 2 (8,7)

M±m; р 46,1±9,1,
р1<0,001

11,4±3,1 34,8±4,6, 
р2<0,001

9,4±2,5

Таблиця 1. Показники вегетативних порушень у пацієнтів дослідної та контрольної груп (n (%); M±m; р)

Примітка. р1– порівняння з показниками 2-ї групи; р2 – порівняння з показниками 4-ї групи.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВЕГЕТАТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ У БОЛЬНЫХ,  
НАХОДЯЩИХСЯ НА ПРОГРАММНОМ ГЕМОДИАЛИЗЕ, С УЧЕТОМ НАЛИЧИЯ У НИХ 

САХАРНОГО ДИАБЕТА 2-ГО ТИПА
©С. Т. Рустамян, И. П. Катеренчук

Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава

РЕЗЮМЕ. Цель – провести сравнительный анализ клинических проявлений вегетативных нарушений у 
больных, находящихся на программном гемодиализе, с учетом наличия у них сахарного диабета 2-го типа.

Материал и методы. В исследование привлечено 93 больных, лечившихся в 2019 году в центре нефрологии 
и диализа г. Полтава. В зависимости от стадии заболевания выделены две группы больных – 44 больных (47,3 %), 
находящихся на программном гемодиализе (исследовательская группа – ИГ) и 49 больных (52,7 %) с ХБП I–II ста-
дии (контрольная группа – КГ), в каждой из которых больные были стратифицированы на две подгруппы: с на-
личием сахарного диабета 2-го типа (СД) и без СД: ИГ 20 и 24 пациента, КГ 26 и 23 соответственно. Для выявления 
признаков вегетативных нарушений использовали опросник А. М. Вейна. Вегетативную дисфункцию диагности-
ровали, когда суммарный балл превышал число 15. Статистический анализ проводили с помощью программного 
обеспечения Microsoft Excel, применяя варианты статистического вычисления (среднее отклонение, среднее 
арифметическое, стандартную погрешность). Достоверность различий между сравнительными группами опре-
деляли с помощью параметрического критерия Стьюдента.

Результаты. По результатам анкетирования пациентов по стандартизированному опроснику А. М. Вейна 
было установлено, что у больных, находящихся на программном гемодиализе с СД в совокупности ответов боль-
ных признаки вегетативных расстройств оценивались (46,1±9,1) балла при минимально-максимальных значе-
ниях (19–58), тогда как в контрольной группе с СД (11,4±3,1) балла, при минимально-максимальных значениях 
(7–18), р<0,001. Такое же значение получено и при сравнении ИГ без СД (34,8±4,6) балла, при минимально макси-
мальных значениях (17–43) и КГ без СД (9,4±2,5) балла, при минимально максимальных значениях (7–15), р<0,001. 
Частота возникновения вегетативной дисфункции у ИГ с СД и ИГ без СД не имела статистически значимой раз-
ницы (р>0,05), но сама вегетативная дисфункция в группах отличалась по структуре.

Выводы. Проявления вегетативной дисфункции у пациентов с хронической болезнью почек с сахарным диа-
бетом 2-го типа отличаются по структуре от проявлений у больных с хронической болезнью почек без сахарного 

REFERENCES

1. (2018). Bulletin of the World Health Organization, 96, 
414-422D. DOI: http://dx.doi.org/10.2471/BLT.17.206441

2. Wang, H., Naghavi, M., Allen, C., Barber, R.M., Bhut-
ta, Z.A., & Carter, A., et al. (2016). Mortality and Causes of 
Death Collaborators. Global, regional, and national life ex-
pectancy, all-cause mortality, and cause-specific mortality 
for 249 causes of death, 1980-2015: a systematic analysis 
for the Global Burden of Disease Study 2015. Lancet, 388 
(10053), 1459-544. 

3. Liyanage, T., Ninomiya, T., Jha, V., Neal, B., Patrice, 
H.M., & Okpechi, I., et al. (2015). Worldwide access to treat-
ment for end-stage kidney disease: a systematic review. 
Lancet, 385 (9981), 1975-1982. 

4. Mehta, R.L., Cerdá, J., Burdmann, E.A., Tonelli, M., 
García-García, G., & Jha, V., et al. (2015). International Soci-
ety of Nephrology’s 0by25 initiative for acute kidney injury 
(zero preventable deaths by 2025): a human rights case for 
nephrology. Lancet, 385 (9987), 2616-2643. 

5. Obinna Onodugo, Ejikeme Arodiwe, Julius Okoye, 
Birinus Ezeala, Nkiru Onodugo, Ifeoma Ulasi, & Chinwuba 
Ijoma (2018). Prevalence of autonomic dysfunction among 

pre-dialysis chronic kidney disease patients in a tertiary 
hospital. South East Nigeria Afr. Health Sci., 18 (4), 950-957. 
DOI: 10.4314/ahs.v18i4.14

6. Israel dos Reis Santos, Aline Roberta Danaga, Isa-
bella de Carvalho Aguiar, Ezequiel Fernandes Oliveira, Is-
mael Souza Dias, Jessica Julioti Urbano, & Aline Almeida 
Martins, et.al. (2013). Cardiovascular risk and mortality 
in end-stage renal disease patients undergoing dialysis: 
sleep study, pulmonary function, respiratory mechan-
ics, upper airway collapsibility, autonomic nervous activ-
ity, depression, anxiety, stress and quality of life: a pro-
spective, double blind, randomized controlled clinical 
trial. BMC Nephrol., 14, 215. Published online 2013 Oct 8.  
DOI: 10.1186/1471-2369-14-215

7. Reulecke, S., Schulz, S., & Voss, A. (2012). Auto-
nomic regulation during quiet and active sleep states in 
very preterm neonates. Front. Physiol., 3, 61. 10.3389/
fphys.2012.00061

8. Vein, A.M. (Ed.). (1998). Vegetativnye rasstroystva. 
Klinika, diagnostika, lechenie [Autonomic disorders. Clinic, 
diagnosis, treatment]. Moscow: Meditsina [in Russian]



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 2160

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення
диабета. С ростом стадии хронической болезни почек у пациентов с сахарным диабетом и без сахарного диабета 
отмечалось увеличение проявлений вегетативной дисфункции, которые не устраняются проведением сеансов 
гемодиализа.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гемодиализ; почечная недостаточность; вегетативные расстройства.

PECULIARITIES OF THE COURSE OF VEGETATIVE DISORDERS IN PATIENTS  
WHO ARE ON PROGRAM HEMODIALYSIS, TAKING INTO ACCOUNT THE PRESENCE  

OF TYPE 2 DIABETES
©S. T. Rustamian, I. P. Katerenchuk

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

SUMMARY. The aim – to conduct a comparative analysis of clinical manifestations of autonomic disorders in patients 
undergoing programmed hemodialysis, taking into account the presence of type 2 diabetes mellitus.

Material and Methods. The study involved 93 patients who were treated in 2019 at the Center for Nephrology and 
Dialysis, Poltava. Depending on the stage of CKD, two groups of patients were identified – 44 patients (47.3 %) on 
program hemodialysis (experimental group – ЕG) and 49 patients (52.7 %) with CKD stage I–II (control group – CG), in 
each of which patients were stratified into two subgroups: with the presence of type 2 diabetes mellitus (DM) and 
without diabetes: ЕG 20 and 24 patients, CG 26 and 23, respectively. A questionnaire AM Wayne was used to identify 
signs of autonomic disorders. Autonomic dysfunction occurred when the total score exceeded 15. Statistical analysis was 
performed using Microsoft Excel software, using statistical calculation options (standard deviation, arithmetic mean, 
standard error). The probability of differences between the comparison groups was determined using the parametric 
Student’s test.

Results and Discussion. According to the results of questionnaires of patients according to the standardized ques-
tionnaire A.M. Wayne found that in patients on program hemodialysis with diabetes in the set of responses of patients 
signs of autonomic disorders were evaluated (46.1±9.1) points at minimum-maximum values (19–58), then as in the con-
trol group with diabetes (11.4±3.1) points, at the minimum-maximum values (7–18), p<0.001. The same value was ob-
tained when comparing ЕG without diabetes (34.8±4.6) points, at the minimum-maximum values (17–43) and CG without 
diabetes (9.4±2.5) points, at the minimum-maximum values (7–15), p<0.001. The incidence of autonomic dysfunction in 
EG with diabetes and EG without diabetes did not have a statistically significant difference (p>0.05), but the autonomic 
dysfunction in the groups differed in structure.

Conclusions. Manifestations of autonomic dysfunction in patients with chronic kidney disease with type 2 diabetes 
differ in structure from the manifestations in patients with chronic kidney disease without diabetes. With the increase in 
the stage of chronic kidney disease in patients with diabetes and without diabetes, there was an increase in the 
manifestations of autonomic dysfunction, which are not eliminated by hemodialysis sessions.

KEY WORDS: hemodialysis; renal failure; autonomic disorders.
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ЗМІНИ ТРОФОЛОГІЧНОГО СТАТУСУ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ 
ТА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 

©Є. С. Сірчак, В. Є. Барані, В. Ю. Коваль, З. Й. Фабрі, С. С. Сірчак 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РЕЗЮМЕ. Підшлункова залоза (ПЗ) виробляє більш ніж 20 травних ферментів за добу. При захворюваннях ПЗ 
ця функціональна активність знижується, внаслідок чого відбувається порушення травлення з розвитком трофо-
логічної недостатності. 

Мета – визначити особливості трофологічного статусу у хворих на хронічний панкреатит (ХП) та цукровий 
діабет (ЦД) 1-го та 2-го типів. 

Матеріал і методи. Обстежено 126 хворих на ХП та ЦД. Хворих на ХП поділено на 2 групи: в І групу увійшли 
62 хворих на ЦД 1-го типу, а ІІ групу склали 64 пацієнти з ЦД 2-го типу. Усім обстеженим пацієнтам проведені за-
гальноклінічні дослідження, а також біоімпедансометрія. 

Результати. Серед хворих І групи переважали пацієнти з нормальною вагою тіла та дефіцитом маси тіла 
(42,0 % та 29,0 %; р<0,01), тоді як серед пацієнтів з ХП та ЦД 2-го типу – особи з ожирінням І ст. та надмірною вагою 
тіла (31,2 % (р<0,01) та 28,1 % (р<0,05)). У хворих І групи встановлено дефіцит м’язової та кісткової маси, а також 
нестачу вмісту рідини в організмі, тоді як у хворих ІІ групи діагностовано виражене накопичення жирової маси в 
організмі та зниження м’язової маси, а також перевантаження організму вмістом рідини. 

Висновки. Антропометричне дослідження вказує на переважання пацієнтів з дефіцитом маси тіла та нор-
мальною вагою у групі хворих на ХП та ЦД 1-го типу, тоді як серед хворих на ХП та ЦД 2-го типу переважають осо-
би з ожирінням І ступеня та надмірною вагою. У хворих на ХП та ЦД 1-го типу дослідження складу тіла вказує на 
дефіцит м’язової та кісткової маси, а також відносне зменшення вмісту рідини, тоді як у хворих ІІ групи (поєднання 
ХП та ЦД 2-го типу) діагностовано збільшення жирової маси та рідинного компонента при тенденції до зменшення 
м’язової маси. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: хронічний панкреатит; цукровий діабет; трофологічний статус.

Вступ. Захворювання підшлункової залози 
(ПЗ), у тому числі хронічний панкреатит (ХП), за 
темпами розповсюдження, відсотком хворих, що 
тимчасово, а той і постійно втратили працездат-
ність можна віднести до вагомих медико-соціаль-
них проблем сучасності [1]. Часто трапляється гі-
пер- або гіподіагностика ХП, а іноді він має маски 
інших гастроентерологічних захворювань [2], особ-
ливо на фоні поліморбідної патології, до якої мож-
на віднести й ЦД, при якому одночасно стражда-
ють дві кардинально різні функції одного й того ж 
органа [3, 4]. 

ПЗ виробляє понад 20 травних ферментів та 
більше 2 л секрету за добу. При захворюваннях ПЗ 
ця функціональна активність знижується, внаслі-
док чого відбувається порушення травлення з роз-
витком мальдигестії, вторинної мальабсорбції і, як 
результат – трофологічної недостатності [5]. Отже, 
дослідження трофологічного статусу у хворих на 
ХП, особливо при його поєднанні з цукровим діа-
бетом 1-го чи 2-го типів, є актуальним питанням у 
хворих із поліморбідною патологією. 

Мета – визначити особливості трофологічно-
го статусу у хворих на хронічний панкреатит та 
цукровий діабет 1-го та 2-го типів.

Наукове дослідження є фрагметном держбюд-
жетної теми кафедри хірургічних хвороб та кафед-
ри пропедевтики внутрішніх хвороб медичного 
факультету ДВНЗ «УжНУ» № 851 «Механізми фор-

мування ускладнень при захворюваннях печінки 
та підшлункової залози, методи їх лікування та 
профілактики», номер державної реєстрації: 
0115U001103), а також наукової теми кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб «Поліморбідна 
патологія при захворюваннях органів травлення, 
особливості патогенезу, можливості корекції (но-
мер державної реєстрації 0118U004365).

Матеріал і методи дослідження. Під нашим 
спостереженням перебували 126 хворих на ХП та 
ЦД, які отримували стаціонарне лікування в ендо-
кринологічному та гастроентерологічному відді-
леннях КНП «ЗОКЛ імені А. Новака» ЗОД, та хворі, 
які перебували на амбулаторно-диспансерному 
спостереженні у дільничного сімейного лікаря за 
місцем проживання. 

Хворих на ХП було поділено на дві групи: до 
І групи увійшли 62 хворих на ЦД 1-го типу, а ІІ групу 
склали 64 пацієнти з ЦД 2-го типу. Серед обстеже-
них І групи чоловіків було 32 (51,6 %), жінок – 30 
(48,4 %). Середній вік становив (43,8±7,1) років. Се-
ред обстежених ІІ групи чоловіків було 34 (53,1 %), 
жінок – 30 (46,9 %). Середній вік становив (49,7± 
5,3) років. Контрольну групу склали 20 практично 
здорових осіб (11 чоловіків (55,0 %), 9 жінок (45,0 %). 
Середній вік становив (45,2±5,1) років.

Усі дослідження виконувались за згодою па-
цієнтів, а методика їх проведення відповідала 
Гельсінській декларації прав людини 1975 р. та її 
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перегляду 1983  р., Конвенції Ради Європи про 
права людини і біомедицину та законодавству 
України. 

Усім обстеженим пацієнтам проведено загаль-
ноклінічні, антропометричні, інструментальні та 
лабораторні методи дослідження. Для верифікації 
діагнозу звертали увагу на характер скарг, анамнез 
захворювання. Усім пацієнтам виконано ультра-
звукове дослідження (УЗД) органів черевної по-
рожнини (ОЧП) за загальноприйнятою методи-
кою. Проведено стандартні загальні та біохімічні 
дослідження сироватки крові з акцентом на показ-
ники вуглеводного обміну (глюкози, інсуліну, глі-
козильованого гемоглобіну (HbA1c, %), тесту на 
порушення толерантності до глюкози).

При антропометричному дослідженні визна-
чали зріст, вагу, обвід талії, а також розрахову-
вали індекс маси тіла (ІМТ). Згідно з рекомендаці-
ями ВООЗ, хворих поділили залежно від показни-
ка ІМТ, при якому ІМТ 16,0 і менше відповідав 
вираженому дефіциту маси тіла; 16,0–18,5 – недо-
статній масі тіла; 18,5–24,9 – нормальній масі; 
25,0–29,9 – надмірній масі; 30,0–34,9 – ожирінню 
І  ступеня; 35,0–39,9 – ожирінню ІІ ступеня; 40,0 і 
більше – ожирінню ІІІ ступеня [6].

Діагноз ХП встановлювали відповідно до мар-
сельсько-римських критеріїв (1989 р.) із доповнен-
нями Я. С. Циммермана (1995 р.) та уточненнями 
МКХ-10. Для вивчення зовнішньосекреторної 
функції (ЗСН) ПЗ проводили копрологічне дослі-
дження, визначали рівень амілази сироватки кро-
ві, а також використовували 13С-змішаний триглі-

церидний (13С-ЗТДТ) та 13С-амілазний дихальні тес-
ти (13С-АДТ). 

Надання медичної допомоги обстеженим хво-
рим на ЦД проводили згідно з клінічними прото-
колами МОЗ України та локальними протоколами. 
Діагноз ЦД 1-го типу встановили згідно з критері-
ми ВООЗ (1999 р.), а також із урахуванням критері-
їв уніфікованого клінічного протоколу (наказ МОЗ 
України від 29.12.2014 № 1021), а саме – концен-
трація глюкози, виміряна натще (не менше 8 годин 
після останнього прийому їжі) складала в венозній 
або капілярній крові більше 6,1 ммоль/л, у веноз-
ній плазмі крові – більше 7,0 ммоль/л; концентра-
ція глюкози, виміряна через 2 години після тесту 
на порушення толерантності до глюкози (або ви-
падкове визначення глікемії в будь-який час доби, 
незалежно від прийому їжі) складало в венозній 
крові більше 10,0 ммоль/л або в капілярній крові 
чи венозній плазмі крові більше 11,1 ммоль/л [7].

Діагноз ЦД 2-го типу встановлено згідно з ре-
комендаціями IDF (2005 р.), а також із урахуванням 
критеріїв уніфікованого клінічного протоколу (на-
каз МОЗ України від 21.12.2012 № 1118) [8, 9]. Сту-
пінь тяжкості ЦД 2-го  типу оцінювали за рівнем 
HbA1c (норма – до 6,0 %). 

Для дослідження складу тіла всім хворим 
була проведена біоімпедансометрія на аналізато-
рі Momert 7 (модель 5863) шляхом аналізу біо-
електричного опору (АБО). За допомогою АБО ви-
значали вміст жирової, м’язової, кісткової маси та 
рідини в організмі. За норму вважали показники, 
наведені у таблиці 1 окремо для чоловіків та жінок.

Таблиця 1. Нормальні показники біоімпедансометрії

Показник Чоловіки віком 40–60 років Жінки віком 40–60 років
ІМТ 20,0–24,9 20,0–24,9
Жирова маса,  % 11,0–22,0 23,0–35,0
М’язова маса, кг 39,0–50,0 29,0–36,0
Кісткова маса, % Більше 10,0 Більше 10,0
Вміст рідини 47,0–61,0 43,0–52,0

 Аналіз і обробку результатів обстеження хво-
рих здійснювали за допомогою комп’ютерної про-
грами STATISTICA 10.0 (фірми StatSoft Inc, USA) з 
використанням параметричних та непараметрич-
них методів оцінки отриманих результатів.

Результати й обговорення. У обстежених 
обох груп встановлено хронічне ураження ПЗ за 
даними результатів клініко-лабораторних та ін-
струментальних методів обстеження, що прояв-
лялось порушенням зовнішньосекреторної недо-
статності підшлункової залози (ПЗ) за даними ко-
прологічного дослідження, змінами рівня амілази 
у сироватки крові, а також даних 13С-ЗТДТ та 
13С-АДТ.

У всіх обстежених пацієнтів І групи діагносто-
вано ЦД 1-го типу легкого ступеня (відсутність ке-
тоацидозу та ком, мікро- та макросудинних усклад-
нень ЦД), а також середнього ступеня тяжкості (в 
анамнезі кетоацидоз, а також наявність проявів 
діабетичної ретинопатії, нефропатії чи ангіопатія). 
У обстежених нами пацієнтів ІІ групи також діаг-
ностовано ЦД 2-го типу переважно легкого та се-
реднього ступенів тяжкості, що характеризувалося 
відсутністю гіпоглікемічних реакцій, рівенем глю-
кози в крові натще до 8,5 ммоль/л, після їди – до 
10 ммоль/л, показник HbA1c не перевищував 7 %. 

Результати аналізу показників ІМТ вказують 
на відмінності між обстеженими хворими на ЦД 
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1-го та 2-го типів, а саме – в групі хворих на ЦД 1-го 
типу переважали пацієнти з нормальною вагою 
тіла та дефіцитом маси тіла (42,0 % та 29,0 % обсте-
жених відповідно; р<0,01), тоді як серед пацієнтів з 
ЦД 2-го типу – особи з ожирінням І ст. та надмірною 
вагою тіла (31,2 % (р<0,01) та 28,1 % (р<0,05) обсте-
жених відповідно). Слід зауважити, що серед хво-

рих на ЦД 1-го типу та ХП не виявлено пацієнтів з 
ожирінням ІІ та ІІІ ступенів, а серед обстежених з 
ЦД 2-го типу та ХП, навпаки, не визначали осіб з 
дефіцитом маси тіла (табл. 2). Також усім хворим 
на ЦД та ХП проведено біоімпедансне досліджен-
ня складу тіла з визначенням вмісту жирової, 
м’язової маси та вмісту рідини (табл. 3).

Таблиця 2. Розподіл обстежених хворих на хронічний панкреатит та цукровий діабет 1-го та 2-го типів  
залежно від індексу маси тіла

Показник
Обстежені хворі

І група (n=62)
хворі на ЦД 1-го типу, %

ІІ група (n=64)
Хворі на ЦД 2-го типу, %

Виражений дефіцит маси тіла 
(ІМТ менше 16,0)

11,3* _

Дефіцит маси тіла 
(ІМТ 16,0–18,5) 

29,0** _

Нормальна вага 
(ІМТ 18,5 – 24,9)

42,0** 15,6

Надмірна вага 
(ІМТ 25,0 – 29,9)

16,1 28,1 

Ожиріння І ступеня
(ІМТ 30,0 – 34,9)

1,6 31,2**

Ожиріння ІІ ступеня
(ІМТ 35,0 – 39,9)

_ 22,0*

Ожиріння ІІІ ступеня
(ІМТ 40,0 і більше)

_ 3,1

Примітка. Різниця між показниками хворих І та ІІ груп достовірна: * – р<0,05; ** – р<0,01.

Таблиця 3. Результати біоімпедансного дослідження у обстежених хворих на хронічний панкреатит  
та цукровий діабет

Показник
Обстежені хворі на ХП та ЦД

І група (n=62) ІІ група (n=64)
Жирова маса, % 18,54±2,38 48,15±2,14 **
М’язова маса, кг 25,41±1,12 33,23±2,51
Кісткова маса, % 9,48±0,77 13,56±0,87 *
Вміст рідини, % 35,22±2,67 53,41±2,26 *
ІМТ 30,38±1,87 47,15±2,14 **

Примітка. різниця між показниками у хворих І та ІІ груп достовірна: * – р<0,05; ** – р<0,01.

Як видно із наведених вище результатів біоім-
педансного обстеження, встановлено різницю у 
складі тіла у обстежених хворих на ХП залежно від 
форми ЦД. У хворих на ХП І групи (ЦД 1-го типу) 
встановлено дефіцит м’язової маси та кісткової 
маси, а також відносну нестачу вмісту рідини в ор-
ганізмі.

У хворих на ХП та ЦД 2-го типу (ІІ група) діаг-
ностовано виражене накопичення жирової маси 
в організмі та відносне зниження м’язової маси, 
а також перевантаження організму вмістом рі-
дини.

Отже, трофологічний статус у хворих на ХП 
має свої особливості залежно від форми ЦД, а 

саме – при ЦД 1-го типу дефіцит маси тіла та нор-
мальна вага проявляється зниженням м’язової та 
кісткової мас тіла, тоді як у хворих на ЦД 2-го типу 
при біоімпедансному дослідженні встановлено 
виражене збільшення жирової маси та вмісту ріди-
ни в організмі.

Висновки. 1. Антропометричне дослідження 
вказує на переважання пацієнтів з дефіцитом 
маси тіла та нормальною вагою у групі хворих на 
ХП та ЦД 1-го типу, тоді як серед хворих на ХП та 
ЦД 2-го типу переважають особи з ожирінням І 
ступеня та надмірною вагою.

2. У хворих на ХП та ЦД 1-го типу дослідження 
складу тіла вказує на дефіцит м’язової та кістко-
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вої мас, а також відносне зменшення вмісту ріди-
ни, тоді як у хворих ІІ групи (поєднання ХП та ЦД 
2-го типу) діагностовано збільшення жирової 
маси та рідинного компонента при тенденції до 
зменшення м’язової маси.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальше дослідження буде спрямовано на вивчен-
ня особливостей трофологічного статусу у хворих 
на ХП залежно від форми ЦД для розробки своє-
часних та ефективних схем їх корекції.
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ИЗМЕНЕНИЯ ТРОФОЛОГИЧЕСКОГО СТАТУСА У БОЛЬНЫХ ХРОНИЧЕСКИМ 
ПАНКРЕАТИТОМ И САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 

©Е. С. Сирчак, В. Е. Барани, В. Ю. Коваль, З. Й. Фабри, С. С. Сирчак 
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

РЕЗЮМЕ. Поджелудочная железа (ПЖ) продуцирует более 20 пищеварительных ферментов в сутки. При за-
болеваниях ПЖ эта функциональная активность снижается, в результате чего происходит нарушение пищеваре-
ния с развитием трофологической недостаточности. 

Цель – изучить особенности трофологического статуса у больных хроническим панкреатитом (ХП) и сахар-
ным диабетом (СД) 1-го и 2-го типов.

Материал и методы. Обследовано 126 больных ХП и СД. Больных ХП поделили на 2 группы: в I группу во-
шли 62 больных СД 1-го типа, а II группу составили 64 пациента с СД 2-го типа. Всем обследованным пациентам 
проведены общеклинические исследования, а также биоимпедансометрия. 

Результаты. Среди больных I группы преобладали пациенты с нормальной массой тела и дефицитом массы 
тела (42,0 % и 29,0 %; р<0,01), тогда как среди пациентов с ХП и СД 2-го типа – лица с ожирением I ст. и избыточной 
массой тела (31,2 % (р<0,01) и 28,1 % (р<0,05)). У больных I группы установлены дефицит мышечной и костной 
массы, а также нехватка содержания жидкости в организме, тогда как у больных II группы диагностировано вы-
раженное накопление жировой массы в организме и снижение мышечной массы, а также перегрузка организма 
содержанием жидкости. 

Выводы. Антропометрическое исследование указывает на преобладание пациентов с дефицитом массы 
тела и нормальным весом в группе больных ХП и СД 1-го типа, тогда как среди больных ХП и СД 2-го типа преоб-
ладают лица с ожирением I степени и избыточным весом. У больных ХП и СД 1-го типа исследования состава тела 
указывают на дефицит мышечной и костной массы, а также относительное уменьшение содержания жидкости, 
тогда как у больных II группы (сочетание ХП и СД 2-го типа) диагностировано увеличение жировой массы и жид-
костного компонента при тенденции к уменьшению мышечной массы.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: хронический панкреатит; сахарный диабет; трофологичний статус.

CHANGES IN TROPHOLOGICAL STATUS IN PATIENTS WITH CHRONIC PANCREATITIS  
AND DIABETES MELLITUS 

©Ye. S. Sirchak, V. Ye. Barani, V. Yu. Koval, Z. Yo. Fabri, S. S. Sirchak
Uzhhorod National University

SUMMARY. The pancreas (P) produces more than 20 digestive enzymes per day. In diseases of the pancreas, this 
functional activity is reduced, resulting in digestive disorders with the development of trophological insufficiency. 

The aim –  to determine the features of trophological status in patients with chronic pancreatitis (CP) and diabetes 
mellitus (DM) types 1 and 2. 

Material and Methods. 126 patients with CP and diabetes were examined. Patients with CP were divided into 
2 groups: the first group included 62 patients with type 1 diabetes, and the second group consisted of 64 patients with 
type 2 diabetes. All examined patients underwent general clinical studies, as well as bioimpedancemetry. 

Results and Discussion. Among patients of group I, there is a prevalation of patients with normal body weight and 
body weight deficit (42.0 % and 29.0 % – p <0.01), while among patients with CP and type 2 diabetes – obese people of 
the first degree and overweight (31.2 % (p <0.01) and 28.1 % (p <0.05)). Group I patients had a deficiency of muscle and 
bone mass, as well as a lack of fluid in the body, while patients of group II were diagnosed with a pronounced accumula-
tion of fat in the body and a decrease in muscle mass, as well as fluid overload. 

Conclusions. Anthropometric studies indicate a predominance of patients with weight loss and normal weight in 
the group of patients with CP and type 1 diabetes, while among patients with CP and type 2 diabetes is dominated by 
obese I degree and overweight. In patients with CP and diabetes mellitus type 1 study of body composition indicates a 
deficiency of muscle and bone mass, as well as a relative decrease in fluid content, while in patients of group II (combina-
tion of CP and type 2 diabetes) was diagnosed with an increase in fat mass and fluid component tendencies to decrease 
muscle mass.

KEY WORDS: chronic pancreatitis; diabetes mellitus; trophological status.
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ЗМІНИ РІВНЯ Р-СЕЛЕКТИНУ У СИРОВАТЦІ КРОВІ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ 
ЖИРОВУ ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ 

©Є. С. Сірчак, В. І. Грига, А. В. Стегура, А. І. Гольча 
ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РЕЗЮМЕ. Неалкогольна жирова хвороба печінки (НАЖХП) охоплює спектр захворювань, тісно пов’язаних із 
метаболічними факторами ризику. Внаслідок інсулінорезистентності (ІР) у хворих з метаболічним синдромом, 
цукровим діабетом (ЦД) 2-го типу, НАЖХП, формується дисфункція ендотелію (ДЕ). 

Мета – дослідити особливості зміни рівня Р-селектину в сироватці крові у хворих на НАЖХП залежно від на-
явності чи відсутності ЦД 2-го типу та порушення вгодованості. 

Матеріал і методи. Обстежено 104 хворих на НАЖХП. Хворих поділено наступним чином: в 1.1 підгрупу уві-
йшли 22 хворих на неалкогольний жировий гепатоз (НАЖГ) та ІР, 1.2 підгрупу склали 30 пацієнтів із НАЖГ та ЦД 
2-го типу; в 2.1 підгрупу увійшли 26 хворих на неалкогольний стеатогепатит (НАСГ) та ІР, а 2.2 підгрупу склали 
26 хворих на НАСТ та ЦД 2-го типу. Усім обстеженим пацієнтам проведено загальноклінічні дослідження, а також 
визначення рівня Р-селектину у сироватці крові. 

Результати. Встановлено підвищення рівня Р-селектину у всіх обстежених нами підгрупах пацієнтів. Виявле-
но стадійність підвищення його концентрації у сироватці крові із прогресуванням ураження печінки (від НАЖГ до 
НАСГ), а також його поєднання з ІР чи ЦД 2-го типу. Максимальний рівень Р-селектину визначено у хворих 2.2 під-
групи ((445,81±9,13) нг/мл, р<0,01), а мінімальний – у хворих 1.1 підгрупи ((226,14±7,56) нг/мл, р<0,05). 

Висновки. У хворих на НАЖХП встановлено підвищення рівня Р-селектину у сироватці крові, що має стадій-
ний характер, із максимальним його відхиленнями від норми при НАСГ у поєднанні з ЦД 2-го типу та мінімальни-
ми змінами у хворих з НАЖГ та ІР. У хворих на НАЖХП та порушення вуглеводного обміну (ІР чи ЦД 2-го типу) рі-
вень Р-селектину підвищується відповідно до збільшення індексу маси тіла із максимальними показниками у па-
цієнтів з ожирінням ІІ ступеня.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: неалкогольна жирова хвороба печінки; інсулінорезистентність; цукровий діабет; 
Р-селектин.

Вступ. Неалкогольна жирова хвороба печін-
ки (НАЖХП) охоплює спектр захворювань, тісно 
пов’язаних із метаболічними факторами ризику. 
На сьогодні доведена спільність патогенетичних 
механізмів для НАЖХП та метаболічного синдро-
му і стає очевидним їх зв’язок із цукровим діабе-
том (ЦД) 2-го типу, серцево-судинними захворю-
ваннями і тяжкими формами захворювання пе-
чінки, включно з цирозом і гепатоцелюлярною 
карциномою [1].

Вважають, що центральне місце у розвитку 
НАЖХП відіграє інсулінорезистентність (ІР) [2]. 
Унаслідок ІР у хворих з метаболічним синдромом, 
ЦД 2-го типу, НАЖХП тощо формується дисфунк-
ція ендотелію, а також судинна резистентність до 
інсуліну у поєднанні з метаболічною резистент-
ністю до інсуліну, що сприяє розвитку гіпертензії і 
серцево-судинних ускладнень [3].

Отже, дослідження різних біологічно актив-
них речових, які мають здатність впливати на стан 
судинного ендотелію у хворих на НАЖХП, особ-
ливо при його поєднанні з ІР та ЦД 2-го типу, є ак-
туальним питанням у хворих з поєднаною пато-
логією. 

Мета – дослідити особливості зміни рівня 
Р-селектину у сироватці крові у хворих на НАЖХП 
залежно від наявності чи відсутності ЦД 2-го типу 
та порушення вгодованості.

Наукове дослідження є фрагметном держ-
бюджетної теми кафедри хірургічних хвороб та 
кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб медич-
ного факультету ДВНЗ «УжНУ» № 851 «Механізми 
формування ускладнень при захворюваннях пе-
чінки та підшлункової залози, методи їх лікування 
та профілактики», номер державної реєстрації: 
0115U001103), а також наукової теми кафедри 
пропедевтики внутрішніх хвороб «Поліморбідна 
патологія при захворюваннях органів травлення, 
особливості патогенезу, можливості корекції (но-
мер державної реєстрації 0118U004365).

Матеріал і методи дослідження. На клінічній 
базі кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб ме-
дичного факультету ДВНЗ «УжНУ» (гастроенте-
рологічне та ендокринологічне відділення КНП 
«ЗОКЛ імені А. Новака» ЗОД) за 2016–2020 рр. об-
стежено 104 хворих на НАЖХП. Середній вік стано-
вив (49,5±8,3) років. Хворих поділено на дві групи 
залежно від стадії ураження печінки, а саме:

– в І групу увійшли 52 хворих на неалкоголь-
ний жировий гепатоз (НАЖГ) (серед них чоловіків 
було 31 (59,6  %), жінок 21 (40,4 %); середній вік 
становив (48,4±5,2) років)

– ІІ групу склали 52 хворих на неалкогольний 
стеатогепатит (НАСГ) (серед них чоловіків було 
32 (61,5 %), жінок 16 (38,5 %; середній вік стано-
вив (49,0±67,7) років). 
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Для вирішення поставленої мети хворих на 

НАЖХП по групах також поділили залежно від на-
явності ЦД 2-го типу (легкий ступінь тяжкості) чи 
ІР (рис. 1).

Рис. 1. Розподіл обстежених хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від наявності 
інсулінорезистентності або цукрового діабету 2-го типу.
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У контрольну групу ввійшли 20 практично 
здорових осіб (чоловіків було 12 (60,0 %), жінок – 
8 (40,0 %). Середній вік складав (47,6±5,8) років. 

Усі дослідження були виконані за згодою па-
цієнтів (від усіх хворих було отримано письмову 
згоду на проведення відповідних діагностично-
лікувальних заходів), а методика їх проведення 
відповідала Гельсінській декларації прав людини 
1975 р. та її перегляду 1983 р., Конвенції Ради Єв-
ропи про права людини і біомедицину та законо-
давству України.

Усіх пацієнтів обстежували з використанням 
загальноклінічних, антропометричних, інструмен-
тальних та лабораторних методів. Для верифікації 
діагнозу звертали увагу на характер скарг і анам-
нез захворювання. При антропометричному дослі-
дженні визначали зріст, вагу, обвід талії, а також 
розраховували індекс маси тіла (ІМТ) пацієнтів. 
Згідно з рекомендаціями ВООЗ, хворих поділили 
залежно від показника ІМТ – ІМТ 16,0 і менше від-
повідав вираженому дефіцитові маси тіла; 16,0–
18,5 – недостатній масі тіла; 18,0–24,9 – нормальній 
масі; 25,0–29,9 – надмірній масі; 30,0–34,9 – ожирін-
ню І ступеня; 35,0–39,9 – ожирінню ІІ ступеня; 40,0 і 
більше – ожирінню ІІІ ступеня [4].

Усім хворим виконано ультразвукове дослі-
дження органів черевної порожнини за загально-
прийнятою методикою. У сироватці крові прове-
дено стандартні загальні та біохімічні дослідження 
для визначення функціонального стану печінки, 
показників ліпідного обміну, вуглеводного обміну 
(глюкози, інсуліну, глікозильованого гемоглобіну 
(HbA1c, %).

Ультразвукове дуплексне сканування плечової 
артерії (ПА) виконували на апараті HDI–1500 (США) 

з використанням імпульсно-хвильового доплерів-
ського датчика 2,5 мГц і 5–10 мГц  – «Zonarae» 
(США). Ендотелійзалежну (ЕЗВД) та ендотелійне-
залежну (ЕНВД) вазодилатацію ПА вивчали за ме-
тодом, запропонованим D. Celermajer [5].

Діагноз НАЖХП встановлювали згідно з кри-
теріями уніфікованого клінічного протоколу (на-
каз МОЗ України від 06.11.2014 р. № 826) та клі-
нічними рекомендаціями EASL–EASD–EASO щодо 
діагностики та лікування НАЖХП [11]. Ступінь ура-
ження печінки розраховували з використанням 
сурогатних маркерів фіброзу за допомогою 
онлайн-калькуляторів NAFLD fibrosis score (NFS), 
Fibrosis 4 calculator (FIB-4), а також фібротесту.

Діагноз ЦД 2-го типу встановлено згідно з ре-
комендаціями IDF (2005 р.), а також із урахуванням 
критеріїв уніфікованого клінічного протоколу (на-
каз МОЗ України від 21.12.2012 № 1118) [6, 7]. Сту-
пінь тяжкості ЦД 2-го  типу оцінювали за рівнем 
HbA1c (норма – до 6,0 %). 

У всіх обстежених нами хворих на НАЖХП та 
ЦД 2-го типу в сироватці крові методом імунофер-
ментного аналізу проводили визначення показни-
ка Р-селектину з використанням тест-системи фір-
ми «eBioscience» (Австрія).

Аналіз і обробку результатів обстеження хво-
рих здійснювали за допомогою комп’ютерної про-
грами STATISTICA 10.0 (фірми StatSoft Inc, USA) з 
використанням параметричних та непараметрич-
них методів оцінки отриманих результатів.

Результати й обговорення. Результати ан-
тропометричного дослідження вказують на пору-
шення індексу маси тіла у переважної більшості 
обстежених пацієнтів з НАЖХП. При цьому, як на-
ведено у таблиці 1, як у групі хворих на НАЖГ, так і 
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серед обстежених із НАСГ у поєднанні з ІР (1.1 та 
2.1 підгрупи) переважали особи з надмірною ва-
гою тіла та ожирінням І ступеня. Слід зазначити, 
що на стадії ураження печінки, що відповідає НАСГ 
у поєднанні з ЦД 2-го типу, на 7,7 % частіше діаг-
ностовано ожиріння  І ст., ніж надмірна вага тіла, 
тоді як у підгрупі хворих з НАСГ та ІР на 23,6 % час-
тіше встановлену надмірну вагу, порівняно із ожи-
рінням І ст.  

У хворих 1.2 та 2.2 підгруп (НАЖГ та НАСГ у 
поєднанні з ЦД 2-го типу) частіше визначали ожи-

ріння І та ІІ ступенів. У цих підгрупах обстежених 
нормальна вага діагностована лише у 3,3 % та у 
3,8 % обстежених, а надмірна вага – у 20,0 % та 
15,4 % обстежених відповідно.

Визначення інструментальних показників по-
рушення стану ендотелію підтверджує факт його 
дисфункції (ДЕ) у хворих на НАЖХП. При цьому, 
зміни мають стадійний характер, тобто із прогре-
суванням ураження печінки, а також за її поєднан-
ня з ЦД 2-го типу, більш виражено змінюються по-
казники ЕЗВД та ЕНВД (табл. 2).

Таблиця 2. Зміни показників дисфункції ендотелію та Р-селектину в обстежених хворих  
на неалкогольну жирову хворобу печінки

Обстежені
Показник

ЕЗВД, % ЕНВД, % Р-селектин, нг/мл
Контрольна група 13,74±2,12 24,78±2,04 118,23±5,51
І група (n=52)
1.1 підгрупа (n=22) 11,22±0,50 18,44±1,06 226,14±7,56*
1.2 підгрупа (n=30) 10,71±0,52 17,79±1,12* 298,40±7,31*
ІІ група (n=52)
2.1 підгрупа (n=26) 9,51±0,44 16,01±1,23* 358,77±6,55**
2.2 підгрупа (n=26) 8,23±0,45* 15,35±1,01* 445,81±9,13**,+

Примітка. Відмінності між показниками контрольної групи та обстеженими пацієнтами достовірні: * – р<0,05; ** – р<0,01;  
різниця між показниками 2.1 та 2.2 підгруп достовірна: + – p<0,05.

Таблиця 1. Розподіл обстежених хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки залежно від показника  
індексу маси тіла

Показник

Обстежені хворі на НАЖХП
І група (n=52) ІІ група (n=52)

1.1 підгрупа
(n=22)

1.2 підгрупа
(n=30)

2.1 підгрупа
(n=26)

2.2 підгрупа
(n=26)

Нормальна вага, % 
(ІМТ 18,0 – 24,9)

13,6*,^ 3,3 7,6* 3,8%

Надмірна вага, %
(ІМТ 25,0 – 29,9)

40,9**,^ 20,0 30,8** 15,4%

Ожиріння І ст., % 
(ІМТ 30,0 – 34,9)

27,3 53,4**,++ 38,5^ 34,6%

Ожиріння ІІ ст., %
(ІМТ 35,0 – 39,9)

18,2 23,3 23,1% 26,2%

Примітка. Різниця між показниками у хворих І та ІІ груп по підгрупах достовірна: * – p<0,05; різниця між показниками 1.1 та  
2.1 підгруп достовірна: ^ – p<0,05; різниця між показниками 1.2 та 2.2 підгруп достовірна: + – p<0,05.

При характеристиці зміни рівня Р-селектину, 
як одного із лабораторних маркерів ДЕ, виявлено 
його підвищення у всіх обстежених нами підгрупах 
пацієнтів. Слід зауважити стадійність підвищення 
його концентрації у сироватці крові із прогресуван-
ням ураження печінки (від НАЖГ до НАСГ), а також 
його поєднання з ІР чи ЦД 2-го типу. Максималь-
ний рівень Р-селектину визначений у хворих 2.2 
підгрупи ((445,81±9,13) нг/мл, р<0,01), а мінімаль-
ний – у хворих 1.1 підгрупи ((226,14±7,56) нг/мл, 
р<0,05). Ми охарактеризували також залежність 
зміни рівня Р-селектину у хворих на НАЖХП та по-

рушення вуглеводного обміну від зміни вгодова-
ності у обстежених хворих (табл. 3).

Виявлена сильна кореляційна залежність між 
показником Р-селектину та надмірною вагою тіла 
у хворих на НАЖГ та НАСГ у поєднанні з ІР (r=0,78; 
р<0,01 та r=0,62; р<0,05 відповідно). При ожирінні 
І  ст. статистично достовірний зв’язок між збіль-
шенням рівня Р-селектину встановлено у хворих 
1.2 підгрупи, а також у хворих з НАСГ, як при поєд-
нанні його з ІР, так і з ЦД 2-го типу.

Аналіз отриманих даних вказує на підвищен-
ня концентрації Р-селектину у сироватці крові, як 
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одного із лабораторних маркерів ДЕ, в усіх групах 
обстежених нами пацієнтів. Як вказують отримані 
нами результати, максимальне відхилення показ-
ника даної біологічно активної речовини від нор-
ми встановлено у хворих із НАСГ у поєднанні з ЦД 
2-го типу та ожирінням різного ступеня вираже-
ності. 

Відомо, що Р-селектин «з’являється» при агре-
гації тромбоцитів у місцях пошкодження судинної 
стінки, а також збільшення його рівня в організмі 
пов’язане з вивільненням прозапальних цитокінів 
у тканинах внутрішніх органів. При метаболічно 
обумовлених захворюваннях, до яких належать 
перераховані вище патологічні стани, порушення 
цитокінової ланки організму є одним із компонен-
тів їх патогенезу, а також вказує на прогресування 
ускладнень при них. Активація Р-селектину, що ре-
гулює адгезію лейкоцитів, на нашу думку, відбува-
ється як відповідь на запалення в тканинах і на по-
чаткових стадіях патологічного процесу спрямо-
вана на збереження цілісності ендотеліальної 
вистилки судин внутрішніх органів. Якщо на почат-
кових етапах це відбувається як захисна реакція, 
то в подальшому, при вичерпанні компенсаторних 
резервів організму, ці активовані клітини адгезії 

(Р-селектин), сприяють розвитку/виникненню за-
пальних змін у внутрішніх органах. При цьому при-
єднується новий компонент, який відповідає за 
хронізацію ураження у внутрішніх органах – а саме 
формування дисфункції ендотелію, особливо при 
коморбідних метаболічно індукованих патологіч-
них станах, таких як НАЖХП, ЦД, ожиріння.

Висновки. 1. У хворих на НАЖХП встановлено 
підвищення рівня Р-селектину в сироватці крові, 
що має стадійний характер, із максимальним його 
відхиленнями від норми при НАСГ у поєднанні з 
ЦД 2-го типу та мінімальними змінами у хворих з 
НАЖГ та ІР.

2. У хворих на НАЖХП та порушення вуглевод-
ного обміну (ІР чи ЦД 2-го типу) рівень Р-селектину 
підвищується відповідно до збільшення ІМТ із 
максимальними показниками у пацієнтів з ожи-
рінням ІІ ступеня.

Перспективи подальших досліджень. По-
дальше вивчення змін рівнів біологічно активних 
речовин, у тому числі Р-селектину та його ролі у 
формуванні ускладнень у хворих на НАЖХП та по-
рушення вуглеводного обміну для розробки 
ефективних методів їх профілактики та ліку-
вання.

Таблиця 3. Зіставлення показників Р-селектину в сироватці крові з вираженістю порушення вгодованості  
в обстежених хворих

Показник

Обстежені хворі на НАЖХП
І група 
(n=52)

ІІ група 
(n=52)

1.1 підгрупа
(n=22)

1.2 підгрупа
(n=30)

2.1 підгрупа
(n=26)

2.2 підгрупа
(n=26)

Надмірна вага r=0,78; р<0,01 – r=0,62; р<0,05 –
Ожиріння І ст. – r=0,82; р<0,01 r=0,72; р<0,01 r=0,69; р<0,05
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ИЗМЕНЕНИЯ УРОВНЯ Р-СЕЛЕКТИНА В СЫВОРОТКЕ КРОВИ У БОЛЬНЫХ 
НЕАЛКОГОЛЬНОЙ ЖИРОВОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПЕЧЕНИ

©Е. С. Сирчак, В. И. Грига, А. В. Стегура, А. И. Гольча
ГВУЗ «Ужгородский национальный университет»

РЕЗЮМЕ. Неалкогольная жировая болезнь печени (НАЖБП) охватывает спектр заболеваний, тесно связан-
ных с метаболическими факторами риска. Вследствие инсулинорезистентности (ИР) у больных с метаболичес-
ким синдромом, сахарным диабетом (СД) 2-го типа, НАЖБП, формируется дисфункция эндотелия (ДЭ). 

Цель – изучить особенности изменения уровня Р-селектина в сыворотке крови у больных НАЖБП в зависи-
мости от наличия или отсутствия СД 2-го типа и нарушения упитанности. 

Материал и методы. Обследовано 104 больных НАЖБП. Больные распределены следующим образом: в 1.1 
подгруппу вошли 22 больных с неалкогольным жировым гепатозом (НАЖГ) и IP, 1.2 подгруппу составили 30 паци-
ентов с НАЖГ и СД 2-го типа; в 2.1 подгруппу вошли 26 больных неалкогольным стеатогепатитом (НАСГ) и IP, а 
2.2 подгруппу составили 26 больных НАСГ и СД 2-го типа. Всем обследованным пациентам проведены общекли-
нические исследования, а также определение уровня Р-селектина в сыворотке крови. 

Результаты. Установлено повышение уровня Р-селектина во всех обследованных нами подгруппах пациен-
тов. Выявлена стадийность повышения его концентрации в сыворотке крови в зависимости от прогрессирования 
поражения печени (от НАЖГ до НАСГ), а также его сочетания с IP или СД 2-го типа. Итак, максимальный уровень 
Р-селектина выявлен у больных 2.2 подгруппы ((445,81±9,13) нг/мл, р<0,01), а минимальный у больных 1.1 под-
группы ((226,14±7,56) нг/мл, р<0,05).

Выводы. У больных НАЖБП установлено повышение уровня Р-селектина в сыворотке крови, которое имеет 
стадийный характер, с максимальными его отклонениями от нормы при НАСГ в сочетании с СД 2-го типа и мини-
мальными изменениями у больных с НАЖГ и ИР. У больных НАЖБП и нарушениями углеводного обмена (ИР или 
СД 2-го типа) уровень Р-селектина повышается по мере увеличения индекса массы тела с максимальными пока-
зателями у пациентов с ожирением II степени.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: нелкогольная жировая болезнь печени; инсулинорезистентность; сахарный диабет; 
Р-селектин.

CHANGES IN P-SELECTIN LEVEL IN BLOOD SERUM IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC 
FATTY LIVER DISEASE

©Ye. S. Sirchak, V. I. Griga, A. V. Stegura, A. I. Holcha
Uzhhorod National University

SUMMARY. Non-alcoholic fatty liver disease (NAFLD) covers a range of diseases closely related to metabolic risk 
factors. As a result of insulin resistance (IR) in patients with metabolic syndrome, diabetes mellitus (DM) type 2, NAFLD, 
is forming endothelial dysfunction (DE). 

The aim – to investigate the peculiarities of changes in the level of P-selectin in the serum of patients with NAFLD 
depending on the presence or absence of type 2 diabetes and malnutrition.
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Material and Methods. 104 patients with NAFLD were examined. Patients were distributed as follows: subgroup 

1.1 included 22 patients with nonalcoholic fatty hepatosis (NAFH) and IR, subgroup 1.2 consisted of 30 patients with 
NAFH and type 2 diabetes; subgroup 2.1 included 26 patients with nonalcoholic steatohepatitis (NASH) and IR, and sub-
group 2.2 consisted of 26 patients with NAST and type 2 diabetes. All examined patients underwent general clinical 
studies, as well as determination of serum P-selectin levels. 

Results and Discussion. An increase in the level of P-selectin was found in all subgroups of patients examined by 
us. The stage of increase of its concentration in blood serum with progression of liver damage (from NAFH to NASH), as 
well as its combination with IR or type 2 diabetes was revealed. Therefore, the maximum level of P-selectin was deter-
mined in patients of subgroup 2.2 (445.81±9.13 ng/ml, p<0.01), and the minimum in patients of subgroup 1.1 (226.14± 
7.56 ng/ml, p<0.05). 

Conclusions. In patients with NAFLD, an increase in serum P-selectin levels was found, with its maximum deviations 
from the norm in NASH in combination with type 2 diabetes and minimal changes in patients with NAFH and IR. In pa-
tients with NAFLD and carbohydrate metabolism disorders (type 2 diabetes or diabetes mellitus), the level of P-selectin 
increases in accordance with the increase in body weight index with maximum values in patients with grade II obesity.

KEY WORDS: non-alcoholic fatty liver disease; insulin resistance; diabetes mellitus; P-selectin.

Отримано 17.05.2020
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АПРОКСИМАЦІЯ УРАЖЕННЯ НИРОК ЗА АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ З УРАХУВАННЯМ 
ПОЛІМОРФІЗМУ ГЕНА CYP11B2 (RS1799998)

©Л. П. Сидорчук, В. С. Джуряк, О. М. Іфтода, О. М. Коровенкова
ВДНЗ України "Буковинський державний медичний університет" МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Поєднання есенціальної артеріальної гіпертензії (ЕАГ) та цукрового діабету – провідна незалежна 
причина ураження нирок, на їх частку припадає 63 % усіх випадків хронічної хвороби нирок (ХХН).

Мета – оцінити кореляції та розробити моделі апроксимації появи ХХН у хворих на ЕАГ з урахуванням алель-
ного стану гена цитохрому 11b2 альдостерон-синтетази (CYP11B2, rs1799998).

Матеріал і методи. Скринінг пройшли 100 хворих на ЕАГ, яким виконали комплекс клінічно-лабораторних 
обстежень із наступним епідеміологічним, кореляційним та регресійним аналізом отриманих результатів. ХХН 
нирок визначали за швидкістю клубочкової фільтрації (ШКФ) за CKD-EPI (за креатиніном і цистатином-С крові з 
урахуванням статі), відповідно до рекомендацій KDIGO (2012). Контрольну групу склали 48 практично здорових 
людей, які вірогідно не відрізнялись за статевим розподілом і віком. У 72 хворих та у контрольній групі виконали 
дослідження поліморфізму гена CYP11B2 (rs1799998) методом ПЛР аналізу.

Результати. ШКФ, розрахована за креатиніном, незалежно від генотипів гена CYP11B2 (rs1799998) прямо 
корелює із показником ШКФЦистатин-С (r=0,82; p<0,001) та зворотно сильно залежить від концентрації креатиніну і 
цистатину-С крові, рівня глюкози крові у носіїв СС-генотипу (r=-0,53; p=0,042), а також віку (r=-0,51-0,54; p<0,05) і 
статі: у жінок із TC-генотипом ШКФКреатинін нижча, ніж у чоловіків (r=-0,38; p=0,02).

У хворих на ЕАГ ШКФ за цистатином-С, незалежно від генотипів гена CYP11B2 (rs1799998), негативно сильно 
корелює із креатиніном та цистатином-С крові (r=-0,96-0,98; p<0,001). У пацієнтів із ТТ-генотипом ШКФЦистатин-С по-
мірно зворотно залежить від показника співвідношення обводу талії / обводу стегон (r=-0,52; p<0,011). Залежність 
розвитку ХХН за ШКФКреатинін у обстеженій популяції хворих на ЕАГ для носіїв всіх поліморфних варіантів гена 
CYP11B2 (rs1799998), а за ШКФЦистатин-С для носіїв Т-алеля можна апроксимувати рівняннями логіт-регресії.

Висновок. Моделі апроксимації появи ХХН у хворих на ЕАГ є спроможними за ШКФКреатинін для всіх генотипів 
гена CYP11B2 (rs1799998), за ШКФЦистатин-С для носіїв Т-алеля даного гена. 

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гіпертензія; хронічна хвороба нирок; кореляція; апроксимація; моделі; ген 
CYP11B2(rs1799998). 

Вступ. За даними світових експертів міжна-
родних товариств ESC/ESH (2018), KDIGO (2012), 
ACC/AHA (2019) гіпертонічна хвороба є другою 
ключовою причиною хронічної хвороби нирок 
(ХХН) після цукрового діабету (ЦД) і може бути 
основною ознакою безсимптомного первинного 
захворювання нирок [1–6]. А комбінація есенці-
альної артеріальної гіпертензії (ЕАГ) та ЦД є про-
відною незалежною причиною ураження нирок, 
на їх частку припадає 63 % усіх випадків ХХН. Змі-
на ниркової функції найчастіше виявляється за 
підвищенням креатиніну в сироватці крові. Од-
нак, це недостатньо чутливий маркер порушення 
роботи нирок, оскільки значне зниження реналь-
ної функції може бути і до підвищення вмісту кре-
атиніну в крові. Тому відсутність ранньої діагнос-
тики ЕАГ призводить до безсимптомного гіпер-
тензивно-опосередкованого пошкодження орга-
нів (Hypertension-mediated organ damage – HMOD): 
гіпертрофії лівого шлуночка, ХХН, ураження су-
дин, сітківки ока тощо), що підвищує ризик серце-
во-судинних ускладнень (ССУ) і погіршує серцево-
судинний прогноз пацієнта [1, 7–11]. У осіб із тер-
мінальною стадією ниркової недостатності ризик 
серцево-судинної смерті у 15–30 разів вищий, ніж 
у загальній популяції.

Враховуючи високу смертність від ССУ та ін-
валідизуючі ураження органів-мішеней за ЕАГ по-
трібно покращити ефективність раннього прогно-
зування HMOD, несприятливого перебігу недуги 
та апроксимувати появу ХХН за ЕАГ, з метою ко-
рекції терапії та вторинної профілактики. 

Мета – оцінити кореляції та розробити моде-
лі апроксимації появи ХХН у хворих на ЕАГ з ура-
хуванням алельного стану гена цитохрому 11b2 
альдостерон-синтетази (CYP11B2, rs1799998).

Матеріал і методи дослідження. Відбір хво-
рих на ЕАГ здійснювали відповідно до протоколів і 
рекомендації вітчизняних та Європейських това-
риств кардіології та гіпертензії (Наказ МОЗ від 
24.05.2012 р. № 384; ESC, ESH 2018), KDIGO (2012), 
що описано у попередніх статтях [1, 2, 8, 12–14]. 
Етап скринінгу пройшли 100 пацієнтів із ЕАГ ІІ ста-
дії, 1–3-го ступенів підвищення артеріального тис-
ку, помірного, високого чи дуже високого серцево-
су динного ризику, які підписали інформовану зго-
ду на участь у дослідженні. Вік хворих коливався 
від 41 до 74 років (у середньому (59,87±8,02)  ро-
ків), серед них чоловіків було 25,0 %, жінок – 75,0  %. 
Комплексне обстеження включало загальноклі-
нічні, лабораторні (загальні аналізи крові і сечі, бі-
лок сечі, глюкоза венозної крові, біохімічні аналізи, 
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у тому числі креатинін крові, цистатин-С), інстру-
ментальні (ЕКГ у 12 відведеннях, ЕхоКГ, офісне ви-
мірювання систолічного і діастолічного АТ (САТ, 
ДАТ), УЗО нирок), а також консультації офтальмо-
лога і невролога. Всі обстежені мали об’єктивні 
ознаки ушкодження органів-мішеней без клініч-
них симптомів з їх боку чи порушення функції 
(ІІ стадія ЕАГ). У 37 осіб діагностовано ХХН відпо-
відно до рекомендацій Національної спілки нирок, 
США (KDIGO, 2012) [2], серед них 23 жінки і 14 чо-
ловіків). Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) 
розраховували за формулою CKD-EPI за креатині-
ном і цистатином-С (з урахуванням статі). За зни-
жений приймали показник ШКФ ≤60 мл/хв/1,73 м2, 
протягом ≥3 місяців із або без інших ознак уражен-
ня нирок, відповідно до рекомендацій KDIGO [2]. 
Контрольну групу склали 48 практично здорових 
людей (чоловіків 36,67 %, жінок 63,33 %) віком 
(47,21±7,22) років, що не відрізнялось за віком та 
статевим розподілом із групою хворих (р>0,05). 

Для дослідження SNP поліморфізму гена ци-
тохрому 11b2 альдостерон-синтетази (CYP11B2, 
rs1799998) виконали якісну полімеразну ланцю-
гову реакцію (ПЛР) в режимі реального часу (Real 
Time PCR). Матеріалом слугували лімфоцити пе-
риферійної венозної крові, стабілізованої ЕДТА. 
Ізоляцію та очищення ДНК лімфоцитів проводи-
ли відповідно до інструкції фірми-виробника 
(Thermo Fisher Scientific, USA). Ампліфікацію і ге-
нотипування виконали на приладі CFX96 Touch™ 
(Bio-Rad Laboratories, Inc., USA) із застосуванням 
специфічних комплементарних зондів TaqMan. 
Програмне забезпечення термоциклера CFX96 
фіксувало температуру плавлення зондів TaqMan 
з урахуванням флуоресцентних міток Fam (зраз-
ки, гомозиготні для C алеля гена CYP11B2 каналу 

Fam) та Hex (зразки, гомозиготні для алеля Т на 
каналі Hex).

Статистичну обробку проводили за допомо-
гою прикладних програм MS® Excel® 2003™, 
Primer of Biostatistics® 6.05 та Statistica® 7.0 
(StatSoft Inc., США). Зв'язок показників вивчали за 
допомогою парного лінійного параметричного 
коефіцієнта Пірсона та непараметричного ранго-
вого коефіцієнта Спірмена. Для уникнення хиб-
них результатів у випадку появи нелінійного 
зв'язку виконали регресійний багатофакторний 
кореляційний аналіз із вираховуванням коефіці-
єнта множинної кореляції (R2) та побудовою мо-
делей апроксимації появи ХХН з подальшою пе-
ревіркою спроможності моделей. Відмінності 
вважали достовірними за р<0,05. 

Результати й обговорення. Зв'язку ШКФКреатинін, 
а також ШКФЦистатин-С із показниками ліпідного 
профілю, альдостерону, індексу маси тіла (ІМТ), 
ЦД 2-го типу, курінням, САТ, ДАТ, рівнем білірубі-
ну, активністю ферментів аланін- та аспартатамі-
нотрансферази (АЛТ, АСТ) у хворих на ЕАГ не 
встановили.

Кореляційний аналіз засвідчив наявність тіс-
ного прямого зв'язку ШКФ, розрахованої за креа-
тиніном (CKD-EPI), незалежно від генотипів гена 
CYP11B2 (rs1799998) із показником ШКФЦистатин-С 
(r=0,82; p<0,001) та встановили зворотну сильну 
залежність від концентрації креатиніну і циста-
тину-С крові: у носіїв СС-генотипу r=-0,67 (p=0,006), 
TC-генотипу – r=-0,75 (р<0,001) і TT-генотипу –  
r=-0,70 (р<0,001), відповідно (рис. 1–3). Помірної 
сили негативний зв'язок виявили між ШКФ, роз-
рахованої за креатиніном, і рівнем глюкози крові 
для носіїв СС-генотипу (r=-0,53; p=0,042), а також 
за віком, незалежно від поліморфних варіантів 

Scatterplot CC-genotype CYP11B2 Gene 
GFRcreat-EPI vs Biochemical data
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 GFRcreat-EPI:Cystatin-C:   r = -0,6736; p = 0,0059
 GFRcreat-EPI:GFRcys-C:   r =  0,8156; p = 0,0002
 GFRcreat-EPI:SBP:   r = -0,3412; p = 0,2132
 GFRcreat-EPI:DBP:   r = -0,3321; p = 0,2265
 GFRcreat-EPI:Age:   r = -0,5367; p = 0,0391
 GFRcreat-EPI:Білірубін:   r =  0,4766; p = 0,0725
 GFRcreat-EPI:ALT:   r =  0,0645; p = 0,8194
 GFRcreat-EPI:AST:   r =  0,1612; p = 0,5659

 

Scatterplot TC-genotype CYP11B2 Gene
GFRcreat-EPI vs BP, Creatinin, Cystatin-C
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 GFRcreat-EPI:Creatinin:   r = -0,7487; p = 0,00000010
 GFRcreat-EPI:Cystatin-C:   r = -0,7487; p = 0,00000010
 GFRcreat-EPI:SBP:   r = -0,0386; p = 0,8204
 GFRcreat-EPI:DBP:   r = -0,1010; p = 0,5519

 

Рис. 1. Кореляції ШКФкреатинін із цистатином-С, 
ШКФцистатин-С, САТ, ДАТ, віком, рівнем загального біліру-
біну, активністю ферментів АЛТ, АСТ у хворих на ЕАГ 
носіїв СС-генотипу гена CYP11B2 (rs1799998).

Рис. 2. Кореляції ШКФкреатинін із креатиніном, 
цистатином-С, САТ, ДАТ крові у хворих на ЕАГ носіїв TС-
генотипу гена CYP11B2 (rs1799998).
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гена CYP11B2: для осіб із СС-генотипом – r=-0,54 
(p=0,039), для носіїв TC- і TT-генотипів – r=-0,32 
(p=0,052) і r=-0,51 (p=0,012) відповідно. Окрім того, 
встановили негативну кореляцію ШКФКреатинін зі 
статтю: у жінок із TC-генотипом ШКФКреатинін ниж-
ча, ніж у чоловіків (r=-0,38; p=0,02) (див. рис. 1–3).

У хворих на ЕАГ ШКФ за цистатином-С, неза-
лежно від генотипів гена CYP11B2 (rs1799998), не-

Рис. 4. Кореляції ШКФЦистатин-С із САТ, ДАТ, віком, рів-
нем білірубіну, активністю ферментів АЛТ, АСТ у хво-
рих на ЕАГ носіїв СС-генотипу гена CYP11B2 (rs1799998).

Рис. 6. Кореляції ШКФЦистатин-С із ІМТ, ОТ/ОС, глю-
козою крові, курінням і статтю у хворих на ЕАГ носіїв 
TT-генотипу гена CYP11B2 (rs1799998).

Scatterplot TT-genotype CYP11B1 Gene
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 GFRcreat-EPI:Creatinin:   r = -0,7007; p = 0,0002;  y = 124,1728 - 0,5576*x
 GFRcreat-EPI:Cystatin-C:   r = -0,7007; p = 0,0002;  y = 1,6339 - 0,0073*x
 GFRcreat-EPI:SBP:   r = 0,0320; p = 0,8849;  y = 156,4026 + 0,0243*x
 GFRcreat-EPI:DBP:   r = -0,0089; p = 0,9680;  y = 97,6451 - 0,0045*x
 GFRcreat-EPI:Age:   r = -0,5125; p = 0,0124;  y = 76,691 - 0,2372*x

 

Scatterplot CC-genotype CYP11B2 Gene
GFRcys-C vs BP, Boichemical Data
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AST = -2,1266+0,0616*x-0,0004*x^2

 GFRcys-C :SBP:   r = -0,3518; p = 0,1985
 GFRcys-C :DBP:   r = -0,4075; p = 0,1317
 GFRcys-C:Age:   r = -0,3202; p = 0,2446
 GFRcys-C :Білірубін:   r =  0,0962; p = 0,7331
 GFRcys-C :ALT:   r =  0,1478; p = 0,5990
 GFRcys-C :AST:   r =  0,1799; p = 0,5212

 

Scatterplot TC-genotype CYP11B2 Gene
GFRcys-C-EPI vs Creatinin,BP, Epid.data

Creatinin = 152,6415-1,2327*x+0,0029*x̂ 2
Cystatin-C = 2,0084-0,0162*x+3,8262E-5*x̂ 2

SBP = 174,9401-0,4835*x+0,002*x̂ 2
DBP = 116,9641-0,4921*x+0,0023*x^2
Age = 58,4408+0,0993*x-0,0012*x̂ 2
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 GFRcys-C:Creatinin:   r = -0,9772; p = 00,0000
 GFRcys-C:Cystatin-C:   r = -0,9772; p = 00,0000
 GFRcys-C:SBP:   r = -0,1742; p = 0,3025
 GFRcys-C:DBP:   r = -0,2247; p = 0,1812
 GFRcys-C:Age:   r = -0,2173; p = 0,1964

 

Scatterplot TT-genotype CYP11B1 Gene

BMI = 28,2005+0,2079*x-0,002*x^2
WC/HC = 1,2824-0,0064*x+2,4963E-5*x^2
Glucose = 26,3296-0,4508*x+0,0026*x^2
Smoking = -1,7707+0,0564*x-0,0004*x^2

Gender-F-1/M-0 = 1,0754-0,0164*x+0,0001*x^2

 BMI
 WC/HC
 Glucose
 Smoking
 Gender-F-1/M-0

40 50 60 70 80 90 100 110 120
GFRcys-C

0

 GFRcys-C:BMI:   r = -0,2553; p = 0,2398;  y = 39,407 - 0,0965*x
 GFRcys-C:WC/HC:   r = -0,5204; p = 0,0109;  y = 1,1418 - 0,0026*x
 GFRcys-C:Glucose:   r = -0,3053; p = 0,1566;  y = 11,9631 - 0,0606*x
 GFRcys-C:Smoking:   r = -0,0403; p = 0,8552;  y = 0,3512 - 0,0012*x
 GFRcys-C:Gender-F-1/M-0:   r = 0,1879; p = 0,3906;  y = 0,2543 + 0,0059*x

 

Для аналізу комплексного впливу потенцій-
них маркерів та предикторів на розвиток ХХН (за 
рівнем креатиніну та цистатину-С окремо) у хво-
рих на ЕАГ залежно від поліморфних варіантів 
гена CYP11B2 (rs1799998) виконали багатофактор-
ний покроковий регресійний аналіз. Для побудови 
дискретної математичної моделі обрали бінарні, 
порядкові чи кількісні відклики, залежно від по-
казників із поліноміальною лінією тренда (ступінь 

гативно сильно корелює із креатиніном та циста-
ти ном-С крові: у носіїв СС-генотипу – r=-0,96 
(p<0,001), у пацієнтів із TC- і TT-генотипами – r=-0,98 
(p<0,001) і r=-0,97 (p<0,001) відповідно (рис. 4–6). У 
пацієнтів із ТТ-генотипом ШКФЦистатин-С помірно зво-
ротно залежить від показника співвідношення 
обводу талії до обводу стегон (ОТ/ОС) (r=-0,52; 
p<0,011) (рис. 6).

Рис. 3. Кореляції ШКФКреатинін із креатиніном і 
цистатином-С крові, САТ, ДАТ, віком у хворих на ЕАГ но-
сіїв TT-генотипу гена CYP11B2 (rs1799998).

Рис. 5. Кореляції ШКФЦистатин-С із креатиніном і 
цистатином-С крові, САТ, ДАТ та віком у хворих на ЕАГ 
носіїв TС-генотипу гена CYP11B2 (rs1799998).

полінома 3). Отримані залежності описували рівнян-
нями логіт-регресії. У хворих на ЕАГ носіїв СС-гено-
типу гена CYP11B2 (rs1799998) множинний регре-
сійний аналіз розвитку ХХН за ШКФкреатинін (CKD-EPI) 
виявив дуже високу достовірність апроксимації 
поліноміальної лінії тренда за коефіцієнтом мно-
жинної кореляції R2=0,99, низьку стандартну помил-
ку оцінки моделі ε=0,0067, високий критерій зв'язку 
(F=3918Е3; р<0,001). Для носіїв СС-, TС- та TT-гено-



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 2 175

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення 

ЛІТЕРАТУРА

1. 2018 ESC/ESH Guidelines for the management of 
arterial hypertension. The Task Force for the management 
of arterial hypertension of the European Society of Car-
diology (ESC) and the European Society of Hypertension 
(ESH) / B. Williams, G. Mancia, W. Spiering [et al.] // Euro-
pean Heart Journal. – 2018. – Vol. 39 (33). – P. 3021–3104. 

2. Kidney Disease: Improving Global Outcomes (KDIGO) 
CKD Work Group. KDIGO 2012 Clinical Practice Guideline 
for the Evaluation and Management of Chronic Kidney Dis-
ease / A. Levin, P. E. Stevens, R. W. Bilous [et al.] // Kidney 
International Supplements. – 2013. – Vol. 3. – P. 1–150. 

3. 2019 ACC/AHA Guideline on the Primary Preven-
tion of Cardiovascular Disease. A Report of the American 
College of Cardiology/American Heart Association Task 
Force on Clinical Practice Guidelines / D. K. Arnett, R. S. Blu-
menthal, M. A. Albert [et al.] // J. Am. Coll. Cardiol. – 
2019.  – Vol. 74 (10). – P. 177–232.

4. Сидорчук Л. П. Фармакогенетика артеріальної 
гіпертензії / Л. П. Сидорчук. – Чернівці: Вид-во БДМУ, 
2011. – 532 с.

5. Наказ МОЗ України від 13.06.2016 № 564 "Уніфі-
кований клінічний протокол первинної, вторинної (спе-
ціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) ме-
дичної допомоги. Профілактика серцево-судинних за-
хворювань." – Київ : МОЗ, 2016. – 54 c. 

6. Patients with hypertensive nephropathy and chro-
nic kidney disease might not benefit from strict blood 

pressure control / S. Vettoretti, L. Caldiroli, F. Zanoni [et 
al.] // Kidney Blood Press. Res. – 2018. – Vol. 43. –  
P. 1706–1715.

7. Сидорчук Л. П. Показники ехокардіограми та гео-
метричні моделі міокарда лівого шлуночка у хворих на 
артеріальну гіпертензію залежно від поліморфізму 
п'ятьох генів / Л. П. Сидорчук // Український терапевтич-
ний журн. – 2008. – № 2. – С. 13–20.

8. Настанова та клінічний протокол надання ме-
дичної допомоги "Артеріальна гіпертензія" : наказ МОЗ 
України від 24.05.2012 №384 "Про затвердження та 
впровадження медико-технологічних документів зі 
стандартизації медичної допомоги при артеріальній гі-
пертензії". Робоча група з артеріальної гіпертензії Укра-
їнської асоціації кардіологів. – Київ : МОЗ, 2012. – 108 с.

9. Reduction in albuminuria translates to reduction in 
cardiovascular events in hypertensive patients: losartan 
intervention for endpoint reduction in hypertension 
study / H. Ibsen, M. H. Olsen, K. Wachtell [et al.] // Hyper-
tension. – 2005. – Vol. 45. – Р. 198–202.
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типів залежність розвитку ХХН за ШКФКреатинін 
можна апроксимувати наступними рівняннями ло-
гіт-регресії: 

YШКФ-CC-генотип=-414,28–53,31*Хжінки–2,64*Хкреатинін+ 
162,82*ХЦистатин-с + 16,45*ХТГ + 71,05*ХХС ЛПВЩ + 0,26* 
ХХС ЛПНЩ + 0,13*XСАТ + 0,13*XДАТ –58,64*XКуріння + 
32,20*ХОТ/ОС – 60,59*XАЛТ + 168,41*ХАСТ – 1,54*ХБілірубін;

YШКФ-TC-генотип = 110,85 + 0,52*ХКреатинін – 17,49*ХЖінки – 
0,49*ХВік + 0,11*ХСАТ – 0,17*ХДАТ;

YШКФ-TT-генотип = 47,62 – 0,88*ХКреатинін + 0,94*ХЦистатин – 
15,71*ХСтать – 0,34*ХВік,

де Х – факторна ознака.
Покроковий регресійний аналіз розвитку ХХН 

за ШКФЦистатин-с (CKD-EPI) засвідчив достовірну 
апроксимацію лінії тренда тільки для носіїв Т-алеля 
(TС- та TT-генотипів) гена CYP11B2 (rs1799998): 
R2=0,56 (р=0,029) та R2=0,61 (р=0,027) відповідно. 
Отримані моделі для носіїв TС- та TT-генотипів за 
цистатином-С можна апроксимувати наступними 
рівняннями логіт-регресії:

YШКФ-TC-генотип = 214,62 – 75,86*ХЦистатин-С – 
0,66*ХДАТ – 1,09*ХВік ;

YШКФ-TT-генотип = 220,62 – 0,88*ХКреатинін – 103,12*ХОТ/ОС,

де Х – факторна ознака.
За даними епідеміологічного аналізу циста-

тин-С крові, як маркер пошкодження нирок, має 
вищу чутливість за нижчої специфічності, ніж рі-
вень креатиніну крові (Se=0,55; 95 %CI Se: 0,37-0,71; 
p=0,013 проти Se=0,50; 95 %CI Se: 0,31-0,69; р<0,001), 

що асоціюється з більш ніж удвічі нижчим коефіці-
єнтом ймовірності Likelihood Ratio (LR) пошкоджен-
ня нирок (LR=2,04 проти 5,5) і засвідчує, що циста-
тин-С крові є більш чутливим маркером і раніше 
реагує на ураження нирок, аніж креатинін. 

Висновки. 1. ШКФ розрахована за креатиніном 
незалежно від генотипів гена CYP11B2 (rs1799998) 
прямо корелює із показником ШКФЦистатин-С (r=0,82; 
p<0,001) та зворотно сильно залежить від концен-
трації креатиніну і цистатину-С крові, рівня глюко-
зи крові у носіїв СС-генотипу (r=-0,53; p=0,042), а 
також віку (r=-0,51-0,54; p<0,05) і статі: у жінок із 
TC-генотипом ШКФКреатинін нижча, ніж у чоловіків 
(r=-0,38; p=0,02).

У хворих на ЕАГ ШКФ за цистатином-С, незалеж-
но від генотипів гена CYP11B2 (rs1799998), нега-
тивно сильно корелює із креатиніном та цистати-
ном-С крові (r=-0,96-0,98; p<0,001). У пацієнтів із 
ТТ-генотипом ШКФЦистатин-С помірно зворотно зале-
жить від показника співвідношення ОТ/ОС (r=-0,52; 
p<0,011).

Залежність розвитку ХХН за ШКФКреатинін у об-
стеженій популяції хворих на ЕАГ для носіїв всіх 
поліморфних варіантів гена CYP11B2 (rs1799998), 
а за ШКФЦистатин-С для носіїв Т-алеля можна апрок-
симувати рівняннями логіт-регресії.

Перспективи подальших досліджень поляга-
ють у розрахунку ризиків появи ХХН у хворих на АГ 
залежно від метаболічних та генетичних чинників.
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АППРОКСИМАЦИЯ ПОРАЖЕНИЯ ПОЧЕК ПРИ АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ  
С УЧЕТОМ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА CYP11B2 (RS1799998)

©Л. П. Сидорчук, В. С. Джуряк, О. Н. Ифтода, О. Н. Коровенкова
ВГУЗ Украины "Буковинский государственный медицинский университет" МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Сочетание эссенциальной артериальной гипертензии (ЭАГ) и сахарного диабета – ведущая неза-
висимая причина поражения почек, на их долю приходится 63 % всех случаев хронической болезни почек (ХБП).

Цель – оценить корреляции и разработать модели аппроксимации появления ХБП у больных ЭАГ с учетом 
аллельного состояния гена цитохрома 11b2 альдостерон-синтетазы (CYP11B2, rs1799998). 

Материал и методы. Скрининг прошли 100 больных ЭАГ, которым выполнили комплекс клинико-лабора-
торных обследований с последующим епидемиологическим, корреляционным и регрессионным анализом полу-
ченных результатов. ХБП почек определяли по скорости клубочковой фильтрации (СКФ) по формуле CKD-EPI (по 
креатинину и цистатину-С крови, с учетом пола), в соответствии с рекомендациями KDIGO (2012). Контрольную 
группу составили 48 практически здоровых людей, которые не отличались достоверно по половому распределе-
нию и возрасту. У 72 больных и в контрольной группе выполнили исследование полиморфизма гена CYP11B2 
(rs1799998) методом ПЦР анализа.

Результаты. СКФ, рассчитанная по креатинину, независимо от генотипов гена CYP11B2 (rs1799998), прямо 
коррелирует с показателем СКФЦистатин-С (r=0,82; p<0,001) и обратно сильно зависит от концентрации креатинина и 
цистатина-С крови, уровня глюкозы крови у носителей СС генотипа (r=-0,53; p=0,042), а также возраста (r=-0,51-
0,54; p<0,05) и пола: у женщин с TC-генотипом СКФКреатинин ниже, чем у мужчин (r=-0,38; p=0,02).

У больных ЭАГ СКФ по цистатину-С, независимо от генотипов гена CYP11B2 (rs1799998), отрицательно силь-
но коррелирует с креатинином и цистатином-С крови (r=-0,96-0,98; p<0,001). У пациентов с ТТ-генотипом 
СКФЦистатин-С умеренно обратно зависит от показателя соотношения окружности талии / окружности бёдер (r=-0,52; 
p<0,011). Зависимость развития ХБП по СКФКреатинин в обследованной популяции больных ЭАГ для носителей всех 
полиморфных вариантов гена CYP11B2 (rs1799998), а по СКФЦистатин-С для носителей Т-аллеля можно аппроксими-
ровать уравнениями логит-регрессии.

Вывод. Модели аппроксимации появления ХБП у больных ЭАГ являются дееспособными по СКФКреатинин для 
всех генотипов гена CYP11B2 (rs1799998), по СКФЦистатин-С для носителей Т-аллеля данного гена 
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APPROXIMATION OF KIDNEY INJURY IN PRESENCE OF ARTERIAL HYPERTENSION 
DEPENDING ON THE CYP11B2 GENE (RS1799998) POLYMORPHISM 
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SUMMARY. The combination of essential hypertension (EAH) and diabetes is the leading independent cause of 
kidney damage, accounting for 63 % of all cases of chronic kidney disease (CKD).

The aim – to evaluate correlations and develop the approximating models of the CKD occurrence in EAH patients, 
depending on the Cytochrome 11b2 Aldosterone Synthase Gene (CYP11B2, rs1799998) allelic state. 

Material and Methods. 100 hypertensive patients with hypertensive-mediated target-organ damaging (stage 2), 
moderate, high or very high cardiovascular risk were enrolled in the case-control study and underwent complex of clini-
cal-laboratory investigation with following epidemiological, correlation, regression analysis. Mean age (59.87±8.02) y.o. 
CKD was diagnosed according to the National Kidney Foundation recommendations (2012) after glomerular filtration 
rate (GFR) decline measured by CKD-EPI equations after Creatinine, or Cystatin-C blood level. Control group included 
48 practically healthy persons of relevant age. Gene's nucleotide polymorphism CYP11B2 (-344C/T) was examined by 
polymerase chain reaction in 72 EAH patients and in control group. 

Results. GFR calculated for creatinine regardless of CYP11B2 gene (rs1799998) genotypes correlates directly with 
GFRcystatin-C (r=0.82; p<0.001) and depends inversely on the creatinine and cystatin-C concentration in blood, glu-
cose blood level in C-genotype carriers (r= -0.53; p=0.042), as well as age (r=-0.51-0.54; p<0.05) and sex: in women with 
TC-genotype GFR creatinine is lower than in men (r= -0.38; p=0.02). In EAH patients GFR for cystatin-C regardless of 
CYP11B2 gene (rs1799998) genotypes correlates negatively strongly with creatinine and cystatin-C in the blood 
(r= 0.96-0.98; p<0.001). In patients with TT-genotype, GFR-cystatin-C is related moderately and inversely to the waist/hip 
circumference ratio (r= -0.52; p<0.011). The dependence of CKD development on GFR-creatinine in the examined popula-
tion of EAH patients for all polymorphic variants of the CYP11B2 gene (rs1799998), and on GFR-cystatin-C for T-allele 
carriers can be approximated by logit-regression equations.

Conclusion. Models for approximating the CKD development in EAH patients are capable for GFR-creatinine for all 
CYP11B2 gene genotypes of(rs1799998), for GFR-cystatin-C – only for T-allele carriers of this gene.

KEY WORDS: hypertension; chronic kidney disease; correlation; approximation; models; gene CYP11B2 (rs1799998). 
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ПОКАЗНИКИ ЛІПІДНОГО ОБМІНУ У ДІТЕЙ ТА ЇХ ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ІЗ ЗАБЕЗПЕЧЕНІСТЮ 
ВІТАМІНОМ D

©О. А. Строй, Л. В. Сліпачук
Національний медичний університет імені О. О. Богомольця

РЕЗЮМЕ. Доведено, що функції вітаміну D (VD) не обмежуються тільки контролем кальцій-фосфорного об-
міну, вивчаються його інші плейотропні ефекти.

Мета – вивчення VD-статусу і його впливу на ліпідний профіль у дітей з групи ризику розвитку дисліпопро-
теїнемії.

Матеріал і методи. Обстежено 30 дітей віком 6–7 років, які народилися у жінок з цукровим діабетом (ЦД). 
Контрольна група – 30 дітей від здорових матерів. Проводили оцінку фізичного розвитку з розрахунком індексу 
маси тіла (ІМТ). Досліджували показники ліпідного обміну – загальний холестерин (ХС), тригліцериди (ТГ), 
ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ (ммоль/л) у крові, індекс атерогенності (ІА). Усім дітям визначали вміст 25-ОН-Д в сироватці 
крові, рівень глюкози. 

Результати. 10 (33,3 %) дітей від матерів з ЦД мають надлишкову масу тіла, 5 (16,7 %) – ожиріння, що в 2 рази 
вище, ніж у контрольній групі. Рівень глюкози натще у всіх обстежених дітей від матерів з ЦД був у межах фізіоло-
гічних коливань. Рівень 25-ОН-Д у дітей від матерів з ЦД, у порівнянні з контрольною групою, був значно зниже-
ний.

У дітей від матерів з ЦД виявлено дисліпопротеїнемію: достовірне підвищення вмісту ТГ і ХС у сироватці кро-
ві, більш високі показники ХС ЛПНЩ і низькі показники ХС ЛПВЩ, ніж у контрольній групі (р<0,05), ІА був достовір-
но вище.

Висновки. Дефіцит VD в організмі обстежених може бути однією з причин виявленої у них дисліпідемії, крім 
того, надлишкова маса і ожиріння також є факторами ризику розвитку атеросклерозу, метаболічного синдрому.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: діти; цукровий діабет; дисліпопротеїнемія; ожиріння; холестерин; вітамін Д; індекс атеро-
генності.

Вступ. На сьогодні проведено багато дослі-
джень з вивчення забезпеченості організму люди-
ни вітаміном D (VD) та його біологічної ролі в орга-
нізмі.

Доведено, що функції VD не обмежуються 
тільки контролем кальцій-фосфорного обміну, 
вивчаються й інші його плейотропні ефекти [8].

Активна форма VD бере участь у регуляції клі-
тинної диференціації, проліферації, апоптозу, тим 
самим гальмує пухлинний ріст; стимулює синтез 
інсуліну β-клітинами підшлункової залози і збіль-
шує чутливість клітин організму людини до інсулі-
ну, регулює функцію Т- і В-лімфоцитів, макрофагів, 
прозапальних цитокінів. Результати масштабних 
наукових досліджень останніх років вказують на 
його важливу роль у розвитку метаболічного син-
дрому, ендокринних порушень, в тому числі цукро-
вого діабету 1 і 2 типів, алергічних, автоімунних, 
серцево-судинних захворювань у дітей [7].

Популяційні дослідження, що проводяться в 
світі, дозволили встановити, що поширення недо-
статності й дефіциту VD сягає епідемічного рівня. 
Так, при обстеженні дорослого населення України 
зазначено, що тільки 4,6 % жителів мають рівень 
VD в межах норми, у 13,6  % – недостатність, у 
81,1 % – дефіцит VD. Популяційних досліджень по-
ширеності дефіциту VD у дітей в Україні не прово-
дилося, але, за даними деяких авторів, його часто-
та становить 88,5 % у дітей шкільного віку [2].

З огляду на перераховане вище, подальше 
вивчення VD-статусу в дітей різного віку та його 
плейотропних ефектів є перспективним.

Метою нашого дослідження було вивчення 
VD-статусу і його можливого впливу на ліпідний 
профіль у дітей з групи ризику розвитку дисліпо-
протеїнемії.

Матеріал і методи дослідження. Ми комп-
лексно обстежили 30 дітей віком 6–7 років, які на-
родилися у жінок, що страждають на цукровий 
діабет (ЦД). В якості контрольної групи обстеже-
но 30 дітей, які народилися у здорових матерів.

Дітям проводили вимірювання антропомет-
ричних показників (зріст, маса), розрахунок індексу 
маси тіла за формулою: ІМТ = маса тіла, кг / зріст, м2. 
Антропометрію проводили за стандартною мето-
дикою з точністю до 0,1 см для зросту і 0,1 кг для 
маси тіла. ІМТ (кг/м2) оцінювали використовуючи 
перцентильні криві з урахуванням стандартних 
відхилень (СВ) для певного віку і статі. Ожиріння у 
дітей діагностували при ІМТ >95 перцентиля (від 
+2 до +3 СВ), надлишкову масу – при ІМТ у межах 
85–95 перцентиля (від +1 до +3 СВ).

У дітей вивчали показники ліпідного обміну – 
загальний холестерин (ХС), тригліцериди (ТГ), 
ХС ЛПВЩ, ХС ЛПНЩ (ммоль/л) в крові фермента-
тивно-колориметричним методом з використан-
ням наборів фірми Roche Diagnostics (Швейцарія) 
на аналізаторі Cobas 6000.
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Індекс атерогенності (ІА) визначали непря-

мим розрахунковим методом за формулою 
А. Н. Климова: ІА = (ХС – ХС ЛПВЩ) / ХС ЛПВЩ.

Якісна оцінка показників ліпідного профілю 
була проведена відповідно до адаптованих кри-
теріїв NCEP / ATP III і ADF.

Крім того, оцінювали стан вуглеводного обмі-
ну за рівнем глюкози в крові ферментним гексокі-
назним методом.

Вміст 25-ОН-Д у сироватці крові визначали іму-
ноферментним методом набором 25-ОН-Vitamin 
D-ELISA (BioVendor, Німеччина) відповідно до ін-
струкції фірми-виробника.

Результати й обговорення. При оцінці стану 
здоров’я дітей, які перебували під наглядом, вра-
ховували дані сімейного анамнезу, відомості про 
стан здоров’я, тяжкість ЦД у матері і ступінь ком-
пенсації вуглеводного обміну, а також особливос-
ті перебігу вагітності та пологів.

Відомо, що 16 (53,3  %) жінок страждали ЦД 
1-го типу, 12 (40 %) – 2-го типу, у 2 (6,6 %) був геста-
ційний ЦД. Обтяжений акушерсько-гінекологіч-
ний анамнез виявлено у 24 (80 %) жінок (мимовіль-
ний аборт, передчасні пологи, безпліддя, аборти 
за медичними показаннями, антенатальна заги-
бель плода). У всіх матерів обстежених дітей ЦД 
поєднувався з іншими хронічними захворювання-
ми – гіпертонічною хворобою, хронічним панкреа-
титом, холециститом, виразковою хворобою два-
надцятипалої кишки. Як показав аналіз історій 
розвитку дітей, 20 (66,6 %) дітей народилися шля-
хом кесарського розтину, 23 (76,6 %) – в легкій ас-
фіксії, 5 (16,7 %) – середній; у 4 (13,3 %) відзначався 
респіраторний дистрес-синдром на фоні ателекта-
зів легень, 7 (23,3 %) дітей народилися недоноше-
ними, всі діти мали ознаки діабетичної фетопатії.

Необхідно зазначити, що 80  % обстежених 
нами дітей часто хворіли на респіраторні вірусні 
інфекції – 10 і більше разів протягом року, мали 
ускладнення у вигляді синуситу, пневмонії, отиту. 
Більшу частину обстежених дітей становив контин-
гент з вогнищами хронічної інфекції – хронічний 
тонзиліт діагностований у 10 (33,3 %) дітей, адено-
їдні вегетації II–III ступеня – у 10 (33,3 %) дітей.

Як показали результати клінічних досліджень, 
серед усіх захворювань у дітей, які народилися від 
матерів з ЦД, високу питому вагу має патологія 
травної системи. У 80  % обстежених дітей була 
дисфункція біліарної системи, у 23,3 % – функціо-
нальна диспепсія.

Оцінка фізичного розвитку досліджуваних ді-
тей показала, що 10 (33,3 %) дітей від матерів із 
ЦД мають надлишкову масу тіла, 5 (16,7 %) – ожи-
ріння. Причому 23,3 % матерів обстежених дітей 
також страждали ожирінням, у багатьох дітей 
надлишкову масу також мали найближчі родичі 
по материнській лінії. Необхідно зазначити, що в 
контрольній групі кількість дітей з надмірною ма-
сою тіла була значно меншою, ніж у групі дітей від 
матерів з ЦД (всього 5 дітей – 16,7 %), ожиріння 
діагностовано у 2 дітей (6,6 %).

Нами було вивчено стан вуглеводного обміну 
у дітей від матерів з ЦД і у дітей контрольної гру-
пи. Рівень глюкози натще у всіх обстежених дітей 
від матерів з ЦД був у межах фізіологічних коли-
вань і не відрізнявся від такого у дітей здорових 
матерів.

Дослідження забезпеченості VD показало, що 
рівень його транспортної форми 25-ОН-Д у дітей 
від матерів з ЦД, порівняно з контрольною гру-
пою, був значно знижений і становив 19,63 нг/мл (у 
дітей здорових жінок – 32,3 нг/мл). Це вказує на ви-
ражений дефіцит цього активного метаболіту VD, 
його транспортної форми в організмі у дітей від 
матерів із ЦД.

Можливо, що дефіцит VD може бути резуль-
татом недостатності харчування, яке не відпові-
дає підвищеним потребам організму, що росте, 
зменшенням його синтезу в шкірі, порушень об-
міну в результаті функціональних змін в органах-
мішенях тощо. 

При дослідженні показників ліпідного обмі-
ну виявлено значне їх порушення в групі дітей 
від матерів із ЦД (табл. 1). Згідно з нашими дани-
ми, у обстежених дітей виявлено дисліпопро-
теїнемію: достовірне підвищення вмісту ТГ і ХС у 
сироватці крові в порівнянні з контрольною гру-
пою.

Таблиця 1. Показники ліпідного обміну у дітей віком 6–7 років, які народилися від матерів, хворих на цукровий 
діабет (M±m)

Показники
Діти від матерів з ЦД, 

n=30
Контрольна група,

n=30

Тригліцериди, ммоль/л 3,2±0,15* 1,9±0,12

ХС, ммоль/л 8,7±0,9* 5,1±0.8

ХС ЛПВЩ, ммоль/л 1,48±0,11* 2,07±0,16

ХС ЛПНЩ, ммоль/л 2,44±0,19* 1,46±0,13

ІА, ум. од. 4,8* 1,46

Примітка. Різниця достовірна (р<0,05).



ISSN 1811–2471. Здобутки клінічної і експериментальної медицини. 2020. № 2180

Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення
Аналіз ліпідного спектра сироватки крові по-

казав, що у дітей від матерів з ЦД вищі показники 
ХС ЛПНЩ і нижчі показники ХС ЛПВЩ, ніж у дітей 
з контрольної групи (р<0,05). ІА був достовірно 
вищим у групі дітей від матерів з ЦД.

Дослідження вмісту 25-ОН-Д у дітей від мате-
рів із ЦД виявило його дефіцит в сироватці крові, 
порівняно з контрольною групою.

Вивчення ліпідного обміну показало підви-
щення рівнів ТГ, ХС, ХС ЛПНЩ, а також зниження 
ХС ЛПВЩ.

На сьогоднішній час відомий регулюючий 
вплив VD на всі обмінні процеси в організмі, 
включаючи синтез білків, ліпідів, клітинних гор-
монів, в тому числі інсуліну. Крім того, VD пози-
тивно впливає на функціональну активність ряду 
тканинних ферментів і гормонів шляхом модифі-
кації ліпідного складу клітинних і субклітинних 
мембран [6].

Тому ми вважаємо, що дефіцит VD в організмі 
обстежених дітей може бути однією з причин ви-
явлених у них дисліпідемій. Згідно з результатами 
наших досліджень, у дітей від матерів з ЦД ми ді-
агностували надлишкову масу тіла в 2 рази часті-
ше, ніж у контрольній групі, а ожиріння – в 2,5 раза 
частіше, і це також може бути одним із факторів 
розвитку порушень ліпідного обміну. За даними 
літератури, ожиріння і надмірна маса тіла досто-
вірно збільшують ризик дисліпідемій, частіше у 
виг ляді зниження рівня ХС ЛПВЩ, що має місце у 
наших пацієнтів [1].

Відомо, що дисліпідемія супроводжується від-
кладанням холестерину, тригліцеридів в інтимі су-
дин, унаслідок чого формуються атероматозні 
бляшки. Атерогенні властивості мають ЛПНЩ, а 
також аполіпопротеїд В. ЛПВЩ, навпаки, беруть 
участь у так званому зворотному транспорті холе-
стерину, забираючи його з плазматичних мембран 
клітин і транспортуючи в печінку. Кінцевий же 
ефект буде залежати від співвідношення цих кла-
сів ліпопротеїдів, а точніше – від величини співвід-
ношення холестерину, який входить до складу 
ЛПВЩ і ЛПНЩ – так званий ІА. Високий вміст у си-
роватці крові ХС ЛПНЩ при низькому вмісті ХС 
ЛПВЩ є важливим фактором розвитку атероскле-
розу [3].

У нашому дослідженні ІА був достовірно ви-
щим у групі дітей від матерів із ЦД, що дозволяє 
віднести їх до групи ризику.

Ряд проведених досліджень останніх років де-
монструють зв’язок рівнів VD із несприятливими 
змінами ліпідного профілю. Встановлена пряма 
кореляція значень 25-ОН-Д з показниками ЛПВЩ, 
а також негативна – з рівнями ЛПНЩ і тригліцери-
дів. Дослідження останніх років свідчать про те, 
що високі рівні 25-ОН-Д обумовлюють знач не 
(р<0,05) зниження рівнів тригліцеридів та ІА [7].

Фармакотерапія дисліпідемій досить склад-
на. Існує безліч препаратів, які знижують рівень 
холестерину за рахунок впливу на різні ланки 
його обміну. Однак більшість цих препаратів не 
застосовується в дитячому віці через численні по-
бічні ефекти. З огляду на все вищевикладене ми 
вважаємо, що використання VD є перспективним 
для корекції дисліпідемій у дітей.

На сьогодні в світі тривають дослідження 
щодо можливостей використання VD в якості 
ад’ювантної терапії для пацієнтів з гіперхолесте-
ринемією [6]. Крім того, доведено, що VD регулює 
імунну запальну реакцію в інтимі судин, що також 
дозволяє використовувати його для профілакти-
ки атеросклерозу в групах ризику.

Добре відомо, що наявність ожиріння, гіпер-
ліпідемії, артеріальної гіпертензії і порушень вуг-
леводного обміну є складовими метаболічного 
синдрому в дітей, особливо на тлі обтяженої 
спадковості за ЦД 2-го типу [5]. Однак на ранніх 
етапах розвитку метаболічний синдром безсимп-
томний, метаболічні та функціональні зміни вияв-
ляють тільки при лабораторних та інструменталь-
них обстеженнях [4]. Тому важливим завданням 
сімейної медицини є рання діагностика доклініч-
них стадій метаболічного синдрому простими і 
доступними методами, особливо серед груп ри-
зику.

Висновки. 1. Діти, які народилися від матерів 
з ЦД, належать до групи ризику розвитку метабо-
лічного синдрому, атеросклерозу, ЦД.

2. Однією з причин виявлених порушень 
може бути дефіцит VD.

3. Дітям із групи ризику необхідні динамічне 
спостереження за антропометричними показни-
ками, контроль ІМТ, ліпідного і вуглеводного про-
філю крові, рівня 25-ОН-Д.

Перспективи подальших досліджень поля-
гають у вивченні можливості застосування VD 
для первинної профілактики і лікування метабо-
лічного синдрому, ЦД у дітей.
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ПОКАЗАТЕЛИ ЛИПИДНОГО ОБМЕНА У ДЕТЕЙ И ИХ ВЗАИМОСВЯЗЬ  
С ОБЕСПЕЧЕННОСТЬЮ ВИТАМИНОМ D

©Е. А. Строй, Л. В. Слипачук
Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца

РЕЗЮМЕ. Доказано, что функции витамина D (VD) не ограничиваются только контролем кальций-фосфор-
ного обмена, а именно изучаются его другие плейотропные эффекты.

Цель – изучение VD-статуса и его возможного влияния на липидный профиль у детей из группы риска по 
развитию дислипопротеинемий. Обследовано 30 детей в возрасте 6–7 лет, которые родились у женщин, страда-
ющих сахарным диабетом (СД). Контрольная группа – 30 детей от здоровых матерей. Проводили оценку физи-
ческого развития с расчетом индекса массы тела (ИМТ). Исследовали показатели липидного обмена – общий хо-
лестерин (ХС), триглицериды (ТГ), ХС ЛПВП, ХС ЛПНП (ммоль/л) в крови, индекс атерогенности. Всем детям опре-
деляли содержание 25-ОН-Д в сыворотке крови, уровень глюкозы.
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Результаты. 10 (33,3 %) детей от матерей с СД имеют избыточную массу тела, 5 (16,7 %) – ожирение, что в 

2 раза больше, чем в контрольной группе.
Уровень глюкозы натощак у всех обследованных детей от матерей с СД был в пределах физиологических 

колебаний. Уровень 25-ОН-Д у детей от матерей с СД, по сравнению с контрольной группой, был значительно 
снижен.

У детей от матерей з СД выявлена дислипопротеинемия: достоверное повышение содержания ТГ и ХС в сы-
воротке крови, более высокие показатели ХС ЛПНП и низкие показатели ХС ЛПВП, чем в контрольной группе 
(р<0,05), ІА был достоверно выше.

Выводы. Дефицит VD в организме обследованных может быть одной из причин виявленной у них дислипи-
демии, кроме того, избыточная масса и ожирение также являются факторами риска развития атеросклероза, 
метаболического синдрома.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дети; сахарный диабет; дислипопротеидемия; ожирение; холестерин; витамин Д; ин-
декс атерогенности.

INDICATORS OF LIPID METABOLISM IN CHILDREN AND THEIR RELATIONSHIP  
WITH VITAMIN D

©O. A. Strоy, L. V. Slipachuk
O. Bohomolets National Medical University

SUMMARY. It has been proven that the functions of vitamin D (VD) are not limited to the control of calcium-phos-
phorus metabolism, but its other pleiotropic effects are being studied.

The aim – to learn VD status and its effect on the lipid profile in children of risk group for the deve lopment of dys-
lipoproteinemia.

30 children aged 6–7 years who were born to women with diabetes were examined. The control group – 30 children 
6–7 years old from healthy mothers. As assessment of physical development was carried out with the calculation of body 
mass index. We studied lipid metabolism indicators – total cholesterol, triglycerides, high density lipoprotein cholesterol, 
low density lipoprotein cholesterol (mmol/l) in blood, atherogenic index. All children were determined with the content 
of 25-OH-D in the serum, the level of glucose. 

Results. 10 (33.3 %) children from mothers with diabetes were overweight, 5 (16.7 %) – obesity, which is 2 times 
higher than in the control group. 

The fasting glucose level in all the examined children from mothers with diabetes was within physiological fluctua-
tions. The level of 25-OH-D in children from mothers with diabetes mellitus, compared with the control group, was sig-
nificantly reduced. 

Dyslipoproteinemia was found in children from diabetes mothers: a significant increase in serum triglyceride and 
cholesterol levels higher levels of low-density lipoprotein cholesterol and lower levels of high-density lipoprotein cho-
lesterol than in the control group (p<0,05), atherogenic index was significantly higher.

VD deficiency in the body of the surveyed can be one of the causes of their dyslipidemia, in additions, overweight 
and obesity are also risk factors for the development of atherosclerosis, metabolic syndrome.

KEY WORDS: children; diabetes; dyslipoproteinemia; obesity; cholesterol; vitamin D; lipoproteins; atherogenic 
index.

Отримано 12.06.2020
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ХРОНІЧНИЙ БІЛЬ ПРИ ХВОРОБІ ПАРКІНСОНА: РЕЗУЛЬТАТИ АНАЛІЗУ РЕГІОНАЛЬНОГО 
РЕЄСТРУ

©І. В. Хубетова
Одеська обласна клінічна лікарня, Одеса

РЕЗЮМЕ. Метою дослідження була оцінка поширеності хронічного болю у хворих на хворобу Паркінсона 
(ХП) в Одеській області.

Матеріал і методи. Дослідження виконано на базі Обласної клінічної лікарні (м. Одеса). Проведений ретро-
спективний аналіз реєстру хворих (n=527) на ХП, створеного фахівцями обласного центру екстрапірамідної пато-
логії. Додатково проведене проспективне обстеження 50 хворих у віці 50–60 років з верифікованим діагнозом ХП. 
Оцінювали моторні та немоторні прояви захворювання, особливості його перебігу, приділяючи особливу увагу 
проявам больового синдрому в залежності від застосованої терапії.

Результати. Сумарна оцінка за шкалами KPPQ склала, в середньому, (26,9±2,0) балів. При цьому найвища ін-
тенсивність больового синдрому спостерігалася при болях, асоційованих з флуктуаціями – (20,5±6,1) балів та при 
нічних болях – (13,5±2,0) балів. При орофасціальному болю його інтенсивність складала (8,4±3,3) балів, а при ко-
рінцевому болю – (7,5±2,7) балів. При набряках та ознаках запалення інтенсивність болю відповідала (9,9±2,4) ба-
лів. При оцінці впливу лікування на вираження больового синдрому при проспективному спостереженні встанов-
лено, що інтенсивність болю за ВАШ зменшується через 3 місяці на 30–35 %.

Висновки. У 121 (23,0 %) пацієнта наявний больовий синдром різного ступеня вираженості. Найчастіше зу-
стрічалися нічний біль (21,5 %) та м’язово-скелетний біль, як ізольовані (23,1 %) так і в різних комбінаціях. Біль з 
флуктуаціями різної локалізації виявлено у 27 (5,1 % від загальної численності осіб у реєстрі (n=527)). Нічний біль 
зустрічався у 94 (17,8 %) випадків, орофасціальний – у 29 (5,5 %). Біль, пов’язаний із набряками та ознаками запа-
лення, був у 58 (11,0 %), корінцевий біль – у 37 (7,0 %). При застосуванні комбінованої протипаркінсонічної терапії 
інтенсивність болю за ВАШ зменшується через 3 місяці на 30–35 %.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: хвороба Паркінсона; хронічний біль; діагностика.

Вступ. Хвороба Паркінсона (ХП) – хронічне 
прогресуюче нейродегенеративне захворюван-
ня, яке характеризується ураженням нігрострі-
альної дофамінергічної системи [1, 2]. Її пошире-
ність у загальній популяції становить 0,1–0,3 % [3], 
зростаючи у осіб старше 65 років до 2 % [1, 3].

Основними клінічними проявами ХП є тре-
мор, ригідність, акінезія або брадикінезія, гіпокіне-
зія та постуральна нестабільність. Крім рухових по-
рушень, у хворих на ХП нерідко реєструються не-
моторні симптоми, в тому числі вегетативні, 
зокрема гіпергідроз, ортостатична гіпотензія, сек-
суально-сечова дисфункція, зміни терморегуляції, 
порушення серцево-судинної системи, периферій-
ні набряки, мідріаз, порушення сну, нервово-пси-
хічні проблеми у вигляді апатії, втоми, ангедонії, 
депресії, тривожності, панічних атак, деменції, рід-
ше психотичні стани [4, 5]. У багатьох пацієнтів ви-
никають різноманітні сенсорні порушення, в тому 
числі синдром неспокійних ніг, оніміння, паресте-
зії, зорові порушення та біль [4]. Біль спостеріга-
ється приблизно у 30–50 % хворих на ХП, проте 
деякі автори вказують на більш високу частоту ре-
єстрації болю – до 85 % [4, 6, 7]. Біль може з’явитися 
в будь-який час впродовж захворювання, а в окре-
мих випадках він турбує пацієнта до встановлення 
діагнозу [6]. Досі немає консенсусу щодо класифі-
кації та механізмів альгогенезу при ХП [8, 9].

Мета – оцінка поширеності хронічного болю 
у хворих на ХП в Одеській області.

Матеріал і методи дослідження. Досліджен-
ня проведене на базі Обласної клінічної лікарні 
(м.  Одеса). Проведений ретроспективний аналіз 
реєстру хворих на ХП, створеного фахівцями об-
ласного центру екстрапірамідної патології. На мо-
мент написання роботи в реєстрі було 527 пацієнтів.

Додатково проведене проспективне обсте-
ження 50 хворих у віці 50–60 років із верифікова-
ним діагнозом ХП. Оцінювали моторні та немотор-
ні прояви захворювання, особливості його перебі-
гу, приділяючи особливу увагу проявам больового 
синдрому в залежності від застосованої терапії.

Усі пацієнти проходили опитування за The 
King’s Parkinson’s Disease Pain Questionnaire (KPPQ) 
[10]. Оцінювали частоту хронічного болю, кваліфі-
куючи його види за класифікацією О. С. Левіна та 
С. О. Махнева [11]. Додатково оцінювали загальну 
суму балів за клінічною шкалою болю (КШБ) [12]. 

Статистичну обробку одержаних даних про-
водили за допомогою програмного комплексу 
TIBCO Statistica 13.5 (США) [13].

Результати й обговорення. При аналізі по-
ширеності больового синдрому у хворих на ХП, 
які увійшли до регіонального реєстру, встановле-
но, що у 121 (23,0 %) пацієнта мав місце больовий 
синдром різного ступеня вираження (табл. 1).
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Таблиця 1 Результати опитування за KPPQ (дані регіонального реєстру)

Особливості больового синдрому Абс. %

Нічний, м’язово-скелетний 17 14,0
М’язово-скелетний (ізольований) 28 23,1
Хронічний, м’язово-скелетний 5 4,1
Нічний 26 21,5
М’язово-скелетний, корінцевий, орофасціальний 1 0,8
Змішаний 7 5,8
М’язово-скелетний; зміна кольору, набряк 4 3,3
М’язово-скелетний, корінцевий 3 2,5
М’язово-скелетний, нічний біль, біль, пов’язаний з флуктуаціями 3 2,5
Біль, пов’язаний з флуктуаціями; зміна кольору, набряк 2 1,7
Хронічний, м’язово-скелетний, нічний 2 1,7
Біль, пов’язаний з флуктуаціями, нічний 3 2,5
М’язово-скелетний; нічний; зміна кольору, набряк 1 0,8
Нічний орофасціальний 2 1,7
М’язово-скелетний, біль, пов’язаний із флуктуаціями 2 1,7
Нічний корінцевий 1 0,8
Біль, пов’язаний з флуктуаціями, змішаний 1 0,8
Нічний, зміна кольору, набряк 1 0,8
Зміна кольору, набряк 2 1,7
Орофасціальний; м’язово-скелетний 3 2,5
Орофасціальний, м’язово-скелетний, нічний 1 0,8
Хронічний 1 0,8
Біль, пов’язаний із флуктуаціями 2 1,7
Біль, пов'язаний із флуктуаціями, орофасціальний біль 1 0,8
М’язово-скелетний біль, біль центрального характеру 1 0,8
Орофасціальний 1 0,8
ВСЬОГО 121 100,0

Найчастіше зустрічалися нічний (21,5 %) та 
м’язово-скелетний біль, як ізольований (23,1 %), 
так і в різних комбінаціях. В цілому біль з флуктуа-
ціями різної локалізації зустрічався у 27 (5,1 % від 
загального числа осіб у реєстрі (n=527)). Нічний 
біль зустрічався у 94 (17,8 %) випадках, орофасці-
альний – у 29 (5,5 %). Біль, пов’язаний із набряками 
та ознаками запалення, був у 58 (11,0 %), корінце-
вий біль – у 37 (7,0 %).

Найчастіше хворі описували біль як своєрідні 
відчуття без чіткої локалізації або болю в прокси-
мальних відділах кінцівок, зазвичай на боці більш 
виражених симптомів паркінсонізму. Біль частіше 
мав глибинний, тупий, ниючий, стискаючий або 
сверблячий характер з локалізацією в шиї, спині 
та кінцівках. В окремих випадках біль мав яскра-
ве вегетативне забарвлення, хворі описували 
його як «пекучі», «колючі» відчуття, які виникали 
в різних ділянках тіла, в тому числі в порожнині 
рота і в ділянці геніталій. Найчастішими словами-
дескрипторами, якими пацієнти описують біль, 
були: «тупі», «гризучі» і «обпалюючі». Рідше хворі 
описували відчуття поколювання й оніміння в 
дистальних відділах кінцівок.

Деякі автори повідомляють про наявність 
прямого зв'язку між виразністю болю і стадією 
хвороби Паркінсона, починаючи з дебюту захво-
рювання, коли больовий синдром виникає на 
тому ж боці, де в подальшому маніфестують мо-
торні прояви ХП. Цікаво, що при симультанному 
виникненні болю та екстрапірамідної рухової 
симптоматики або на фоні вже сталої симптома-
тики ХП, його локалізація також збігається [6, 8, 
11, 14].

Дані щодо вираження болю (рис. 1) були 
вельми варіабельні. Загалом інтенсивніcть болю 
корелювала із тривалістю захворювання (r=0,59) 
та стадією ХП (r=0,64).

Сумарна оцінка за шкалами KPPQ склала в се-
редньому (26,9±2,0) балів. При цьому найвища ін-
тенсивність больового синдрому спостерігала-
ся при болю, асоційованому з флуктуаціями – 
(20,5±6,1) балів, та при нічному болю – (13,5± 
2,0) балів. Натомість, при орофасціальному болю 
його інтенсивність складала (8,4±3,3) балів, а при 
корінцевому болю – (7,5±2,7) балів. При набряках 
та ознаках запалення інтенсивність болю відпові-
дала (9,9±2,4) балів.
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При оцінці впливу лікування на вираження 
больового синдрому при проспективному спо-
стереженні встановлено, що інтенсивність болю 
за ВАШ зменшується через 3 місяці на 30–35 %. 
Наше спостереження збігається з даними інших 
дослідників, які зазначають, що корекція симпто-
мів паркінсонізму і моторних флуктуацій зі збіль-
шенням добової дози і кратності прийому лево-
допи приводить до зменшення болю в більшості 
хворих. Найкраща відповідь на збільшення дози 
леводопи встановлена при больових синдромах, 
пов’язаних з флуктуаціями, локальним або реґіо-
нарним підвищенням м’язового тонусу, а також 
при больовому синдромі центрального ґенезу. 

ХП як мультифокальне нейродегенеративне 
прогресуюче захворювання може впливати на 
ноцицепцію на декількох рівнях, починаючи від 
передачі болю від периферійних структур до ви-
щих центрів, які забезпечують перцепцію та ін-
терпретацію больових імпульсів. У пацієнтів з ХП 
зменшується кількість вільних та інкапсульова-
них нервових закінчень (тільця Мейснера), що 
призводить до периферійної деаференціації. По-
чинаючи з ранніх стадії ХП дегенеративні зміни 
можуть відбуватися і в спинному мозку. Певні 
втрати нейронів спостерігаються в постеромаргі-
нальному ядрі (I пластинка за B. Rexed) заднього 
рогу спинного мозку [6, 14, 15].

Braak H. et al. (2003) поділив хворобу на 6 пе-
ріодів [16]. Зміни, характерні для передмоторно-

го періоду, починаються в нюховій цибулині і по-
ступово просуваються до нижньої ділянки стов-
бура мозку (включаючи довгастий мозок та міст) 
з накопиченням тілець Леві (1 та 2 стадії). У на-
ступні симптоматичні періоди патологічні зміни 
відбуваються в середньому мозку, включаючи 
substantia nigra (стадія 3), мезокортексу (стадія 4) 
і, нарешті, неокортексу (стадія 5–6) [16]. Ноцицеп-
тивна інформація не може передаватися безпосе-
редньо від спинного мозку до вищих центрів [15, 
16], оскільки він модулюється низхідними шляха-
ми, які залучають різні ядра стовбура. Деякі з цих 
ядер уражаються вже на початку ХП [16–18]. Ця 
класифікація на 6 періодів може бути корисною 
для розуміння змін, які відбуваються в анатоміч-
ній структурі болю, пов'язаного з вищими центра-
ми на різних етапах перебігу ХП.

Таким чином, зменшення інтенсивності бо-
льового синдрому при застосуванні лікарських 
засобів з допамінергічною активністю є відобра-
женням суттєвих змін аферентації больових ім-
пульсів та їх перцепції у структурах ЦНС при ХП. 

Висновки. 1. У 121 (23,0 %) пацієнта наявний 
больовий синдром різного ступеня вираження.

2. Найчастіше зустрічалися нічний (21,5 %) та 
м’язово-скелетний біль, як ізольований (23,1 %), 
так і в різних комбінаціях. 

3. Біль з флуктуаціями різної локалізації зу-
стрічався у 27 пацієнтів (5,1 % від загальної чи-
сельності осіб у реєстрі (n=527)). 

Рис. 1. Вираження больового синдрому у пацієнтів з хворобою Паркінсона.
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4. Нічний біль зустрічався у 94 (17,8 %) випад-

ках, орофасціальний – у 29 (5,5 %). Біль, пов’язаний 
із набряками та ознаками запалення, був у 58 
(11,0 %), корінцевий біль – у 37 (7,0 %).

5. При застосуванні комбінованої протипар-
кінсонічної терапії інтенсивність болю за ВАШ че-
рез 3 місяці зменшується на 30–35 %.
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ХРОНИЧЕСКАЯ БОЛЬ ПРИ БОЛЕЗНИ ПАРКИНСОНА: РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА 
РЕГИОНАЛЬНОГО РЕЕСТРА

©И. В. Хубетова
Одесская областная клиническая больница, г. Одесса

РЕЗЮМЕ. Целью исследования была оценка распространенности хронической боли у больных болезнью 
Паркинсона в Одесской области.

Материал и методы. Исследование проведено на базе Областной клинической больницы (г. Одесса). Про-
веден ретроспективный анализ реестра больных (n=527) ХП, созданного специалистами областного центра 
экстрапирамидной патологии. Дополнительно проведено проспективное обследование 50 больных в возрасте 
50–60 лет с верифицированным диагнозом ХП. Оценивали моторные и немоторные проявления заболевания, 
особенности его течения, уделяя особое внимание проявлениям болевого синдрома в зависимости от применен-
ной терапии.

Результаты. Суммарная оценка по шкалам KPPQ составила, в среднем, (26,9±2,0) баллов. При этом самая 
высокая интенсивность болевого синдрома наблюдалась при боли, ассоциированной с флуктуациями – 
(20,5±6,1) баллов и при ночной боли – (13,5±2,0) баллов. При орофасциальной боли ее интенсивность составляла 
(8,4±3,3) баллов, а при корешковой боли – (7,5±2,7) баллов. При отеках и признаках воспаления интенсивность 
боли отвечала (9,9±2,4) баллов. При оценке влияния лечения на выраженность болевого синдрома при проспек-
тивном наблюдении установлено, что интенсивность боли по ВАШ уменьшается через 3 месяца на 30–35 %.

Выводы. У 121 (23,0 %) пациента имеет место болевой синдром различной степени выраженности. Наибо-
лее часто встречалась ночная (21,5 %) и мышечно-скелетная боль, как изолированно (23,1 %), так и в различных 
комбинациях. Боль с флуктуациями различной локализации встречалась у 27 пациентов (5,1 % от общей числен-
ности лиц в реестре (n=527)). Ночная боль встречалась у 94 (17,8 %) больных, орофасциальная – у 29 (5,5 %). Боль, 
связанная с отеками и признаками воспаления, была у 58 (11,0 %), корешковые боли – у 37 (7,0 %) пациентов. При 
применении комбинированной противопаркинсонической терапии интенсивность боли по ВАШ уменьшается че-
рез 3 месяца на 30–35 %

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: болезнь Паркинсона; хроническая боль; диагностика.
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CHRONIC PAIN IN PARKINSON’S DISEASE: RESULTS OF REGIONAL REGISTRY ANALYSIS
©I. V. Khubetova 

Odesa Regional Clinical Hospital

SUMMARY. The aim – was to assess the prevalence of chronic pain in patients with Parkinson's disease (PD) in 
Odesa region

Material and Methods. The study was conducted on the basis of the Regional Clinical Hospital (Odesa). A retro-
spective analysis of the registry of patients (n=527) of PD, created by specialists of the regional center of extrapyramidal 
pathology. Additionally, a prospective examination of 50 patients aged 50–60 years with a verified diagnosis of PD was 
carried out. We evaluated the motor and non-motor manifestations of the disease, especially its course, paying particu-
lar attention to the manifestations of pain, depending on the therapy used.

Results. The total score for KPPQ flares averaged (26.9±2.0) points. The highest intensity of the pain syndrome was 
observed for pain associated with fluctuations – (20.5±6.1) points and for night pain – (13.5±2.0) points. With orofascial 
pain, its intensity was (8.4±3.3) points, and with radicular pain – (7.5±2.7) points. With edema and signs of inflammation, 
the intensity of the pain responded (9.9±2.4) points. When assessing the effect of treatment on the severity of pain 
during prospective observation, it was found that the intensity of pain according to VAS decreases after 3 months by 
30–35 %.

Conclusions. In 121 (23.0 %) patients, pain syndrome of varying severity occurs. The most common were night pains 
(21.5 %) and musculoskeletal pains, both isolated (23.1 %) and in various combinations. Pain with fluctuations of various 
localization occurred in 27 (5.1 % of the total number of persons in the registry (n = 527)). Night pains occurred in 94 
(17.8 %) cases, orofascial – in 29 (5.5 %). Pain associated with edema and signs of inflammation were observed in 58 
(11.0 %), radicular pain – in 37 (7.0 %). When using combined antiparkinsonian therapy, the intensity of pain according to 
VAS decreases after 3 months by 30–35 %

KEY WORDS: Parkinson’s disease; chronic pain; diagnosis.
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ВПЛИВ ПСИХОСОМАТИЧНИХ ФАКТОРІВ НА КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ КОМОРБІДНОГО 
ПЕРЕБІГУ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ ТА ПРИХИЛЬНІСТЬ ДО АНТИГІПЕРТЕНЗИВНОЇ 

ТЕРАПІЇ У МІСЬКИХ І СІЛЬСЬКИХ ЖИТЕЛІВ
©М. П. Черкун, І. П. Катеренчук

Українська медична стоматологічна академія, Полтава

РЕЗЮМЕ. Мета – визначити значимість впливу психосоціальних факторів, а саме тривоги та депресії, на клі-
нічний перебіг гіпертонічної хвороби в умовах коморбідності та прихильність до антигіпертензивної терапії у сіль-
ських та міських жителів.

Матеріал і методи. Обстежено та проаналізовано лікування 152 хворих на гіпертонічну хворобу, які пере-
бували на стаціонарному лікуванні в Полтавському обласному медичному клінічному кардіоваскулярному центрі 
протягом 2018–2020 років. Пацієнти були поділені на групи залежно від ізольованого чи поєднаного перебігу гі-
пертонічної хвороби, а також від місця проживання, за віковими і ґендерними ознаками. Наявність тривоги та 
депресії визначали шляхом використання госпітальної шкали тривоги і депресії (HADS). Прихильність до антигі-
пертензивної терапії визначали за допомогою розширеного і модифікованого опитувальника Моріски–Грін.

Результати. Достовірно встановлено прямий кореляційний зв’язок (р>0,05) між наявністю в однієї досліджу-
ваної особи і тривоги і депресії та наявністю коморбідної патології і відсутність залежності від територіальної на-
лежності (р<0,001) досліджуваних пацієнтів. Незалежно від територіальної належності жінки більше, ніж чолові-
ки, схильні до проявів тривоги або/і депресії, майже на 20,0 %. Зниження рівня прихильності мало зворотну коре-
ляційну залежність зі зростанням коморбідної патології, наявністю та ступенем вираженості тривоги та/або де-
пресії у порівнюваних групах.

Висновки. Ізольований перебіг гіпертонічної хвороби у меншій мірі поєднується з такими психосоціальними 
факторами як тривога та/або депресія, тоді як зі зростанням коморбідності у перебігу ГХ прослідковується пря-
мий кореляційний зв’язок між зростанням тривожно-депресивної симптоматики та супутніми ІХС та ЦД 2-го типу. 
У всіх досліджуваних групах виявлена більша схильність міських жителів до розвитку тривоги та депресії, порів-
няно з сільськими жителями. Низька прихильність до лікування асоціювалася зі зростанням коморбідної патоло-
гії та наявністю клінічно вираженої тривоги та депресії.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гіпертонічна хвороба; тривога; депресія; психосоціальні фактори.

Вступ. На захворювання системи кровообігу 
припадає 35,6 % у структурі смертності українців 
вікової групи до 65 років [1, 2]. До основних кори-
гованих факторів ризику кардіоваскулярної пато-
логії (КВП) відносять наявність шкідливих звичок, 
надлишкової ваги тіла та/або ожиріння, низьку 
фізичну активність, нездорове харчування, психо-
соціальний стрес [1, 3–5].

За результатами стандартизованого дослі-
дження INTERHEART, до якого було залучено 
52  країни світу, доведено, що можливість виник-
нення інфаркту міокарда в осіб, які перебувають в 
умовах психосоціального стресу, в 2,67 раза вища, 
ніж у популяції [1, 6]. Сучасними науковцями дове-
дено, що основними психосоціальними фактора-
ми ризику КВП є тривога, депресія та надмірний 
вплив стресу на індивіда в умовах нинішнього часу. 
Встановлена і наявність спільних ланок у патогене-
зі та фізіологічних механізмах розвитку депресії та 
КВП, а саме порушення регуляції на рівні гіпотала-
мо-гіпофізарно-адреналової, імунної, метаболіч-
ної систем. Перебування в умовах постійного стре-
су є незалежним предиктором виникнення як сер-
цево-судинних захворювань (ССЗ), так і депресії. 
Внаслідок даної дизрегуляції та дії стресу розвива-
ється активація симпатичної нервової системи, що 

впливає на виникнення і прогресування гіперто-
нічної хвороби (ГХ) [3, 7]. Достовірно підтвердже-
ним є факт зниження якості життя та підвищення 
рівня смертності від ССЗ, що відбувається саме в 
коморбідності з тривогою та депресією. Ці обста-
вини дають підставу провідним науковцям відно-
сити депресію до первинних факторів ризику роз-
витку ССЗ [3, 8, 9]. 

Дані Всесвітньої організації охорони здоров’я 
(ВООЗ) свідчать про зростання депресивної симп-
томатики на 5,7 %, яка вже у 2020 році може стати 
другою причиною інвалідизації населення світу 
після ішемічної хвороби серця (ІХС) [7]. Згідно з да-
ними статистики, близько 7  % нашого населення 
мають депресію і не знають про це, депресія є у 
22–33 % осіб із соматичною патологією і в близько 
половини пацієнтів, які перенесли інфаркт міокар-
да [7, 10]. Депресія є обтяжуючим фактором в діаг-
ностиці, клінічному перебігу та погіршує прогноз 
соматичної патології щодо отримання позитивно-
го ефекту від лікування та одужання. Вплив на пси-
хічну складову психосоматичних хвороб, за дани-
ми різних авторів, може подовжити життя пацієн-
тів на 6–7 років [3, 7].

Тривога – ще одне з найпоширеніших психіч-
них захворювань популяції всіх країн світу, що та-
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кож обтяжує соматичну патологію та знижує якість 
життя пацієнтів [11, 12]. Також наявні дослідження, 
що підтверджують зв’язок тривоги з гіпертоніч-
ною хворобою. Встановлено, що особи з тривогою 
мають більший ризик виникнення і розвитку ГХ, 
ніж пацієнти без підтверджених ознак наявності 
тривоги, і навпаки, пацієнти з вже встановленим 
діагнозом ГХ більш схильні до виникнення три-
вожних розладів, ніж без гіпертензії [11, 13].

Мета – визначити значимість впливу психосо-
ціальних факторів, а саме тривоги та депресії, на 
клінічний перебіг гіпертонічної хвороби в умовах 
коморбідності, а також прихильність до антигіпер-
тензивної терапії у сільських та міських жителів.

Матеріал і методи дослідження. Обстежено 
та проаналізовано результати лікування 152 паці-
єнтів, хворих на гіпертонічну хворобу, які перебу-
вали на стаціонарному лікуванні в Полтавському 
обласному медичному клінічному кардіоваску-
лярному центрі протягом 2018–2020 років.

Пацієнти були поділені на групи залежно від 
ізольованого чи поєднаного перебігу гіпертоніч-
ної хвороби та залежно від місця проживання. Ха-
рактеристика пацієнтів залежно від супутньої ко-
морбідної патології та територіальної належності 
наведена в таблиці 1. 

Розподіл пацієнтів за віковими та гендерни-
ми ознаками наведено в таблиці 2.

Таблиця 1. Характеристика груп хворих залежно від коморбідного перебігу гіпертонічної хвороби  
та територіальної належності

Групи хворих
Міські жителі

(n=84)
Сільські жителі

(n=68)
І ГХ (абс., %) 26 (31,0) 19 (27,9)
ІІ ГХ в поєднанні з ІХС (абс., %) 34 (40,5) 34 (50,0)
ІІІ ГХ в поєднанні з ІХС та ЦД 2-го типу (абс., %) 24 (28,5) 15 (22,1)

Таблиця 2. Характеристика груп хворих залежно від віку, статі та територіальної належності

Ознака
Групи хворих

І (n=45) ІІ (n=68) ІІІ (n=39)
Територіальна належність міські 

жителі
сільські 
жителі

міські 
жителі

сільські 
жителі

міські 
жителі

сільські 
жителі

Середній вік пацієнтів, років 52,6±2,1 47,9±2,8 57,6±1,4 58,0±1,7 67,0±1,6 65,3±1,9
Пацієнти чоловічої статі (абс., %) 18 (69,2 %) 7 (36,8 %) 11 (32,4 %) 16 (47,1 %) 11 (45,8 %) 7 (46,7 %)
Пацієнти жіночої статі (абс., %) 8 (30,8 %) 12 (61,2 %) 23 (67,6 %) 18 (52,9 %) 13 (54,2 %) 8 (53,3 %)

Групи були зіставні за віком, статтю, територі-
альною належністю та за перебігом гіпертонічної 
хвороби.

Наявність тривоги та депресії визначали шля-
хом використання госпітальної шкали тривоги і 
депресії (HADS) [7]. Ця шкала містить 7 запитань 
для визначення тривоги та 7 запитань для визна-
чення депресії, кожному запитанню відповідає 
4  варіанти відповіді з відповідною кількістю ба-
лів. Пацієнтів, які набрали від 0 до 7 балів, вважа-
ли такими, що не мають достовірно виражених 
симптомів тривоги та депресії. Наявність субклі-
нічно вираженої тривоги та депресії підтверджу-
валась у пацієнтів, котрі набрали від 8 до 10 балів. 
Клінічно виражена тривога та депресія мала міс-
це у пацієнтів, що набирали 11 і вище балів. 

Прихильність до антигіпертензивної терапії 
визначали за допомогою розширеного і модифі-
кованого опитувальника Моріски–Грін, що вклю-
чав у себе 8 запитань (MMAS-8), за кожне з яких 
прихильний до лікування пацієнт міг отримати по 
1 балу. Згідно з цим опитувальником, пацієнти 
мали високий, середній та низький рівні прихиль-

ності. Пацієнти, які набрали 8 балів, мали високий 
рівень, 6–7 балів – середній рівень, менше 6 балів – 
низький рівень прихильності [14]. Вплив тривоги 
та депресії на сільських та міських жителів, а також 
на прихильність до лікування, аналізували за до-
помогою статистичної обробки даних з викорис-
танням програми Microsoft Office Excel 2010 на 
базі MS Windows 10. Оцінку статистичної значущос-
ті результатів проводили за методом (χ2) Пірсона.

Результати й обговорення. У групі з ізольова-
ним перебігом гіпертонічної хвороби (контрольна 
група) не мали достовірно виражених симптомів 
тривоги та депресії 55,6 % пацієнтів, тоді як 45,4 % 
мали субклінічно чи клінічно виражені ознаки три-
воги та/або депресії. При цьому жителі міста даної 
групи були більш схильні до субклінічно вираже-
ної депресії у 15,4 % випадків та клінічно вираже-
ної тривоги у 7,7 % випадків, ніж жителі сільської 
місцевості. Натомість у жителів сільської місцевос-
ті найчастіше виявляли прояви субклінічної триво-
ги (21,1 %).

У групі пацієнтів з коморбідним перебігом гі-
пертонічної хвороби та ІХС відсутність достовірно 
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виражених симптомів тривоги та депресії конста-
тували у 44,1 % пацієнтів. Прояви депресії у цих па-
цієнтів майже не виявляли. Проте прояви тривоги 
були наявні у 26,5 % пацієнтів сільської місцевості 
та у 32,3 % міських мешканців. Субклінічно та клі-
нічно виражені ознаки тривоги і депресії разом 
проявлялися частіше у жителів міста (20,6 % про-
ти 26,5 %). 

У третій групі, з коморбідним перебігом гіпер-
тонічної хвороби, ІХС та цукрового діабету (ЦД) 

2-го типу, ознак тривоги та депресії не спостеріга-
ли у 13,3 % сільських пацієнтів та у 8,3 % міських. 
Ізольовано субклінічних проявів депресії не спо-
стерігали, тоді як клінічно депресія проявлялася у 
2 (13,3 %) пацієнтів сільської місцевості та 2 (8,3 %) 
міської місцевості. Прояви тривоги відмічали у 
20,0 % сільських жителів та 20,8 % містян. Одночас-
но прояви депресії та тривоги визначалося у 8 
(53,3  %) сільських та 15 (62,5  %) міських жителів 
(табл. 3).

Таблиця 3. Прояви тривоги та депресії у порівнюваних групах

У групі хворих з коморбідним перебігом гі-
пертонічної хвороби, ІХС та цукрового діабету 
(ЦД) 2-го типу встановлена достовірно більша 
кількість випадків субклінічно та/або клінічно ви-
раженої тривоги і депресії, порівняно з досліджу-
ваними попередніх двох груп – 91,7 % у жителів 
міста та 86,7  % – жителів сільської місцевості 
(р>0,05).

Достовірно встановлено прямий кореляцій-
ний зв’язок (р>0,05) між наявністю в однієї дослі-

джуваної особи і тривоги, і депресії, та наявністю 
коморбідної патології, який не залежить від тери-
торіальної належності (р<0,001) досліджуваних 
пацієнтів. Незалежно від територіальної належ-
ності жінки більше, ніж чоловіки, схильні до про-
явів тривоги або/і депресії, майже на 20,0 %. 

Прихильність до антигіпертензивної терапії, 
визначена у відсотковому співвідношенні по гру-
пах пацієнтів, представлена у таблиці 4. Зниження 
рівня прихильності мало зворотну кореляційну 

Таблиця 4. Залежність прихильності до лікування від територіальної належності пацієнтів

Рівень 
прихильності

Групи порівняння
І ІІ ІІІ

міські жителі сільські жителі міські жителі сільські жителі міські жителі сільські жителі
Високий  
абс., %

3 (11,5) 2 (10,5) 6 (17,6) 5 (14,7) 2 (8,3) 1 (6,7)

Середній
абс., %

6 (23,1) 6 (31,6) 9 (26,5) 8 (23,5) 3 (12, 5 (33,3)

Низький 
абс., %

17 (65,4) 11 (57,9) 19 (55,9) 21 (61,8) 19 (79,2) 9 (60,0)

І група (n=45) ІI група (n=68) ІII група (n=39)

сільські жителі 
(n=19)

міські жителі 
(n=26)

сільські жителі 
(n=34)

міські жителі 
(n=34)

сільські жителі 
(n=15)

міські жителі 
(n=24)

чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін. чол. жін.
абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. % абс. %

Від-
сутність 
депресії і 
тривоги

6 31,6 6 31,6 9 34,6 4 15,4 12 35,3 5 14,7 5 14,7 8 23,5 2 13,3 0 0 2 8,3 0 0

Субклі-
нічно  
виражена 
депресія

1 5,3 0 0 3 11,5 1 3,8 0 0 1 2,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Клінічно 
виражена 
депресія

0 0 0 0 0 0 2 7,7 0 0 0 0 0 0 1 2,9 1 6,6 1 6,6 2 8,3 0 0

Субклі-
нічно  
виражена 
тривога

1 5,3 3 15,8 2 7,7 0 0 2 5,9 2 5,9 4 11,8 6 17,6 1 6,6 1 6,6 1 4,2 2 8,3

Клінічно 
виражена 
тривога

0 0 1 5,3 2 7,7 0 0 2 8,8 2 5,9 0 0 1 2,9 0 0 1 6,6 1 4,2 1 4,2

Наявність 
тривоги і 
депресії

0 0 1 5,3 2 7,7 1 3,8 6 2,9 6 17,6 2 5,9 7 20,9 3 20,0 1 33,3 1 20,8 10 41,7
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залежність зі зростанням коморбідної патології 
та наявністю і вираженістю тривоги та/або депре-
сії у порівнюваних групах.

Висновки. 1. Ізольований перебіг гіпертоніч-
ної хвороби у меншій мірі поєднується з такими 
психосоціальними факторами як тривога та/або 
депресія, тоді як зі зростанням коморбідності у пе-
ребігу ГХ прослідковується прямий кореляційний 

зв’язок між зростанням тривожно-депресивної 
симптоматики та супутніми ІХС та ЦД 2-го типу.

2. У всіх досліджуваних групах виявлена біль-
ша схильність міських жителів до розвитку триво-
ги та депресії, порівняно з сільськими жителями.

3. Низька прихильність до лікування асоцію-
валася зі зростанням коморбідної патології та на-
явністю клінічно вираженої тривоги та депресії.
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ВЛИЯНИЕ ПСИХОСОМАТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА КЛИНИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
КОМОРБИДНОГО ТЕЧЕНИЯ ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ И ПРИВЕРЖЕННОСТЬ  

К АНТИГИПЕРТЕНЗИВНОЙ ТЕРАПИИ ГОРОДСКИХ И СЕЛЬСКИХ ЖИТЕЛЕЙ
©М. П. Черкун, И. П. Катеренчук

Украинская медицинская стоматологическая академия, Полтава

РЕЗЮМЕ. Цель – определить значимость влияния психосоциальных факторов, а именно тревоги и депрес-
сии, на клиническое течение гипертонической болезни в условиях коморбидности и приверженность к антиги-
пертензивной терапии у сельских и городских жителей.

Материал и методы. Обследовано и проанализировано лечение 152 больных гипертонической болезнью, 
которые находились на стационарном лечении в Полтавском областном медицинском клиническом кардио-
васкулярном центре в период 2018–2020 годов. Пациенты были поделены на группы в зависимости от изолиро-
ванного или сочетаного течения гипертонической болезни, а также от места проживания, по возрастным и ген-
дерным признакам. Наличие тревоги и депрессии определяли путем использования госпитальной шкалы трево-
ги и депрессии (HADS). Склонность к антигипертензивной терапии определяли с помощью расширенного и моди-
фицированного опросника Мориски–Грин.

Результаты. Достоверно установлена прямая корреляционная связь (р>0,05) между наличием у одного ис-
следуемого пациента и тревоги, и депрессии, с наличием коморбидной патологии, и отсутствие зависимости от 
территориальной принадлежности (р<0,001) исследуемых пациентов. Независимо от территориальной принад-
лежности женщины больше склонны к проявлениям тревоги и/или депрессии почти на 20,0 %, по сравнению с 
мужчинами. Снижение уровня приверженности имело обратную корреляционную зависимость с ростом комор-
бидной патологии, наличием и степенью выраженности тревоги и/или депрессии в исследуемых группах.

Выводы. Изолированное течение гипертонической болезни в меньшей степени сочетается с такими психо-
социальными факторами как тревога и/или депрессия, тогда как с ростом коморбидности в течении ГБ просле-
живается прямая корреляционная связь между ростом тревожно-депрессивной симптоматики и сопутствующи-
ми ИБС и СД 2-го типа. Во всех исследуемых группах обнаружена большая склонность городских жителей к раз-
витию тревоги и депрессии, по сравнению с сельскими. Низкая приверженность к лечению ассоциировалась с 
ростом коморбидной патологии и наличием клинически выраженной тревоги и депрессии.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: гипертоническая болезнь; тревога; депрессия; психосоциальные факторы.
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INFLUENCE OF PSYCHOSOMATIC FACTORS ON THE CLINICAL FEATURES OF COMORBID 
HYPERTENSION AND ADHERENCE TO ANTIHYPERTENSIVE THERAPY IN URBAN  

AND RURAL RESIDENTS
©M. P. Cherkun, I. P. Katerenchuk

Ukrainian Medical Stomatological Academy, Poltava

SUMMARY. The aim – to determine the significance of the influence of psychosocial factors, namely anxiety and 
depression on the clinical course of hypertension in conditions of comorbidity and adherence to antihypertensive therapy 
in rural and urban residents.

Material and Methods. We examined and analyzed the treatment of 152 patients with hypertension who were on 
inpatient treatment at the Poltava Regional Medical Clinical Cardiovascular Center during 2018–2020. Patients were 
divided into groups depending on the isolated or combined course of hypertension, as well as on the place of residence, 
by age and gender. The presence of anxiety and depression was determined by using the hospital scale of anxiety and 
depression (HADS). Adherence to antihypertensive therapy were determined using the extended and modified the 
questionnaire Morisky-Green.

Results. A direct correlation was established (p>0.05) between the presence of anxiety and depression in one study 
group and the presence of comorbid pathology and does not depend on the territorial affiliation (p<0.001) of the studied 
patients. Based on gender characteristics, it was found that regardless of territorial affiliation, women are more likely 
than men to manifest anxiety or/and depression by almost 20.0 %. The decrease in the level of adherence had an inverse 
correlation with the growth of comorbid pathology and the presence and severity of anxiety and/or depression in the 
compared groups.

Conclusions. An isolated course of hypertension is less associated with psychosocial factors such as anxiety and/or 
depression, whereas with an increase in comorbidity during HD, there is a direct correlation between the growth of 
anxiety-depressive symptoms and concomitant CAD and type 2 diabetes. In all the studied groups, the tendency of urban 
residents to develop anxiety and depression in comparison with rural residents was revealed. Low adherence to 
treatment was associated with an increase in comorbid pathology and the presence of clinically expressed anxiety and 
depression.

KEY WORDS: hypertension disease; anxiety; depression; psychosocial factors.
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ГОСТРОГО ІНФАРКТУ МІОКАРДА У ХВОРИХ  
З МЕТАБОЛІЧНИМ СИНДРОМОМ

©М. І. Швед, І. О. Ястремська 
Тернопільський національний медичний університет імені І. Я. Горбачевського МОЗ України

РЕЗЮМЕ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) продовжує займати головне місце в структурі захворюваності і є од-
нією з провідних причин смертності та інвалідизації населення. 

Мета – дослідити особливості перебігу інфаркту міокарда на фоні метаболічного синдрому та встановити 
предиктори порушення метаболізму і патогенетичні механізми взаємообтяжуючого впливу вказаних патологіч-
них процесів. 

Матеріал і методи. В дослідження було включено 87 хворих на гострий інфаркт міокарда з елевацією сег-
мента ST, з них у 59 пацієнтів, які склали дослідну групу, діагностовано МС. Групу контролю становили 28 хворих 
на ІМ без МС. Діагноз гострого ІМ верифікували згідно з рекомендаціями ESC. Діагностику МС проводили згідно з 
рекомендаціями Міжнародної діабетологічної федерації (ІDF, 2016). Інсулінорезистентність визначали за допо-
могою індексу НОМА.

Результати. Наявність МС суттєво впливає на клінічний перебіг патологічного процесу, що проявилось роз-
витком ІМ у осіб молодшого віку, а сама хвороба характеризувалась достовірно тривалішим больовим синдро-
мом, частішими рецидивами, а також значно більше вираженими проявами резорбтивно-некротичного синдро-
му, що свідчить про більшу зону ураження міокарда у хворих з метаболічним синдромом. Одночасно у цієї катего-
рії хворих діагностується суттєво більша частота розвитку ускладнень у гострому періоді захворювання, що про-
явилося частішими порушеннями ритму і провідності та ознаками гострої серцевої недостатності. Аналіз даних 
ліпідограми дозволяє стверджувати, що інфаркт міокарда у хворих з метаболічним синдромом перебігає на тлі не 
лише порушень вуглеводного обміну, але й прогностично несприятливих показників ліпідного спектра крові. 

Висновки. Слід відмітити кумуляцію в групі хворих на інфаркт міокарда з метаболічним синдромом прогнос-
тично несприятливих характеристик – більш низькі значення фракції викиду лівого шлуночка, порушення проце-
сів ремоделювання, збільшення індексу порушення локальної скоротливості міокарда, прогностично несприят-
ливих показників ліпідного спектра крові з більш вираженими прозапальними змінами і порушеннями вуглевод-
ного обміну, що супроводжується схильністю даної категорії хворих до розвитку ускладнень у гострому періоді 
захворювання.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: гострий інфаркт міокарда; метаболічний синдром; ожиріння; інсулінорезистентність. 

Вступ. Ішемічна хвороба серця (ІХС) продов-
жує займати головне місце в структурі захворюва-
ності і є однією з провідних причин смертності та 
інвалідизації населення [1]. Близько третини всіх 
гострих коронарних подій виникає внаслідок Q-ін-
фаркту міокарда (ІМ), при якому смертність скла-
дає 18,5 на 100 тис. населення. Щорічно в Україні 
реєструють понад 50 тисяч нових випадків інфарк-
ту міокарда [1, 3]. 

Встановлено також, що основними фактора-
ми ризику ішемічної хвороби серця та її загрозли-
вого прояву – інфаркту міокарда, є ожиріння, арте-
ріальна гіпертензія, дисліпопротеїнемія, інсуліно-
резистентність, цукровий діабет, які в сукупності 
можуть бути складовими метаболічного синдрому 
(МС), який діагностують у 28–35   % хворих на ін-
фаркт міокарда [1, 4, 13]. Актуальність виявлення 
МС насамперед зумовлена його високою пошире-
ністю до 20 % в загальній популяції, а в певних со-
ціальних групах (гіподинамія, любителі «fast food», 
курці тощо) до 50 % і вище [3, 4, 7, 14]. Більшість 
дослідників наголошують, що МС є зворотним па-
тологічним станом, що принципово важливо в за-
побіганні розвитку ІХС, ЦД, АГ [5, 9]. Причини МС, 

зокрема інсулінорезистентність, гіперінсулінемія, 
хронічне запалення одночасно запускають і під-
тримують на високому рівні атерогенез, ендотелі-
альну дисфункцію, провокують нестабільність ко-
ронарної бляшки, процеси тромбоутворення [6–8]. 
Тому доцільно дослідити механізми й ступінь вза-
ємообтяжуючого впливу цих факторів на перебіг 
ІМ на фоні МС. Виявлення предикторів порушення 
метаболізму та патогенетичних механізмів розвит-
ку ІМ у хворих на МС дозволить розробити адекват-
ну тактику лікування цього коморбідного захво-
рювання. 

Мета – дослідити особливості перебігу інфарк-
ту міокарда на фоні метаболічного синдрому та 
встановити предиктори порушення метаболізму 
й патогенетичні механізми взаємообтяжуючого 
впли ву цих патологічних процесів. 

Матеріал і методи дослідження. В дослі-
дження було включено 87 хворих на гострий ін-
фаркт міокарда з елевацією сегмента ST, з них у 
59 пацієнтів, які склали дослідну групу, діагносто-
вано МС. Групу контролю становили 28 хворих на 
ІМ без МС. Групи були зіставними за віком, локалі-
зацією ГІМ та наявністю факторів ризику. Серед 
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обстежених переважали чоловіки (87,5 %) праце-
здатного віку – в середньому (57,54±8,02) років. Усі 
хворі отримували стандартне лікування відповід-
но до протоколів МОЗ України [8]. 

Діагноз гострого ІМ верифікували згідно з ре-
комендаціями ESC [2] при наявності типового ангі-
нозного нападу, динаміки специфічних змін кривої 
електрокардіограми (реципрокне зміщення сег-
мента ST) та ознак резорбтивно-некротичного 
синдрому. Підтвердження діагнозу проводили за 
допомогою лабораторних та інструментальних 
методів обстеження. Досліджували показники за-
гального аналізу крові та визначали рівень МВ 
фракції креатинфосфокінази (КФК-МВ) за допомо-
гою автоматичного біохімічного аналізатора фір-
ми «Roche» (Швейцарія) – Cobas integra 400 plus. 
Показник вмісту КФК-МВ понад 25,0 Од/л свідчив 
про високу ймовірність пошкодження серцевого 
м’яза. Кількісне визначення тропоніну Т здійсню-
вали електрохемілюмінесцентним біохімічним 
аналізатором Elecsys 2010 фірми «Roche Нitachi» 
(Швейцарія). Показник тропонінового тесту понад 
референтне значення 14,0 нг/л оцінювали як пози-
тивний. Діагностику МС проводили згідно з реко-
мендаціями Міжнародної діабетологічної федера-
ції (ІDF, 2016).

Електрокардіограму (ЕКГ) реєстрували шести-
канальним електрокардіографом фірми «ЮТАС» у 
12 стандартних та W. Nehb та AVL - W. Nehb відве-
деннях. Ехокардіоскопію (ЕхоКС) проводили на 
апараті Рhilips HD11ХЕ, номер датчика S 4-2 в доп-
лерівському режимі. Порушення систолічної функ-
ції ЛШ діагностували при зниженні ФВ <50 %. Гост-
ру серцеву недостатність (ГСН) у обстежуваних 
хворих визначали під час госпіталізації за шкалою 
Killip і відносили до ІІ–IV класу. 

Кров на аналізи для вимірювання ліпідного 
спектра крові (загального холестерину, ХС ЛПВЩ, 
ХС ЛПНЩ і ТГ) брали після 12-годинного голоду-
вання. Рівень глюкози в крові натще визначали на 
4–5 дні після надходження, оскільки гострий мета-
болічний стрес через ГІМ може впливати на рівні 

глюкози в крові і ліпідів. Наявність гіперглікемії на-
тще та підвищення показника глікозильованого 
гемоглобіну понад 6,5 % точно пророкує рівень 
глюкози в наступні 3 місяці і є раннім маркером по-
рушення толерантності до глюкози або цукрового 
діабету [4]. Інсулінорезистентність визначали за 
допомогою індексу НОМА.

Статистичну обробку отриманих результатів 
виконували за допомогою пакета статистичних 
програм «Statistica 10.0» та програми «Microsoft 
Exel-2013». Для оцінки даних використовували не-
параметричні методи статистики – Манна-Уїтні 
U-тест для порівняння показників у двох групах 
(р<0,05).

Результати й обговорення. Отримані в ході 
дослідження результати цілком узгоджуються з 
наявними в літературі даними про високу частоту 
МС у пацієнтів з ГІМ [3–7]. З 87 пацієнтів, які пере-
несли ГІМ, у 59 (67,8 %) був виявлений МС. При ви-
вченні можливого впливу МС на перебіг ІМ ми 
встановили, що при вказаній коморбідності ІМ 
проявлявся тривалішим больовим синдромом (на 
1,37±0,28 год), частіше виникали рецидиви (у 
2,3 рази) і ІМ розвивався у молодшому віці (51,6±4,7 
проти 62,9±5,8 років).

Показники загального (лейкоцити, ШОЕ) і біо-
хмічного (тропоніни, КФК-МВ) аналізу крові у хво-
рих з поєднаною патологією значно перевищува-
ли такі показники у хворих без МС. Встановлено 
більш виражені прояви резорбтивно-некротично-
го синдрому в хворих на ІМ з МС в порівнянні з гру-
пою контролю, що могло свідчити про більший 
об’єм ураження міокарда у хворих з МС. Слід вка-
зати, що високі пікові рівні КФК-МВ корелювали з 
достовірно більш високими рівнями тропоніну у 
хворих з МС, що дає підставу для повноцінного 
діаг ностичного використання обох показників.

Особливості вуглеводного обміну в дослідній 
групі хворих характеризуються достовірно більш 
високими значеннями рівнів глюкози і глікозильо-
ваного гемоглобіну (HbA1с), порівняно з групою 
контролю (рис. 1). Індекс НОМА у 100 % хворих до-

Рис. 1. Показники вуглеводного обміну в обстежених групах хворих.
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слідної групи був вищий за норму (>2,7), тоді як у 
контрольній групі – лише у 25 %. Ці дані свідчать 
про порушення вуглеводного обміну у хворих із 
коморбідним МС, що проявляються у вигляді ін су-
лінорезистентності та, згодом, компенсаторної гі-
перінсулемії, яка, у свою чергу, активує симпа-
тоадре налову і ренін-ангіотензин-альдостеронову 
системи, що й викликає гіпертрофію міоцитів і 
гладких м’язів судин, дисфункцію ендотелію.

Аналіз даних ліпідограми (табл. 1) дозволяє 
стверджувати, що інфаркт міокарда у хворих з ме-
таболічним синдромом перебігає на тлі прогнос-
тично несприятливих показників ліпідного спект-
ра крові. У цих пацієнтів достовірно частіше вияв-
ляли гіпертригліцеридемію, підвищення холесте-
рину ліпопротеїдів низької щільності (ХС ЛПНЩ), 
зниження фракції холестерину ліпопротеїдів висо-
кої щільності (ХС ЛПВЩ). Це можна пояснити тим, 

що у жировій тканині через зниження дії інсуліну 
відбувається надмірний розпад жирових частинок 
з масивним викидом у кров вільних жирних кис-
лот [27]. Підвищене надходження вільних жирних 
кислот (ВЖК) у печінку й інсулінорезистентність 
гепатоцитів призводять до збільшення синтезу ТГ і 
ЛПДНЩ печінкою. Порушується кліренс ЛПДНЩ і 
ЛПНЩ унаслідок зниження активності ліпопроте-
їдліпази, яка контролюється інсуліном. Порушення 
кліренсу ЛПДНЩ призводить до зниження ЛПВЩ, 
так як вони утворюються в процесі гідролізу 
ЛПДНЩ і ЛПНЩ. Більше того, відомо, що гіперінсу-
лінемія сприяє катаболізму ЛПВЩ. З’являються 
структурні зміни ЛПНЩ, вони стають більш дріб-
ними і щільними, з високим вмістом аполіпопро-
теїну-В і низьким вмістом ефірів холестерину. Такі 
ЛПНЩ характеризуються високим ступенем ате-
рогеності [7, 12].

Таблиця 1. Частота дисліпопротеїдемій в обстежених хворих на інфаркт міокарда з та без метаболічного 
синдрому

Показники Параметри
ІМ з МС
(n=59)

ІМ без МС
(n=28)

р

↑ ХС ЛПНЩ вище референтної 
норми

↑3,5 ммоль/л 43 (72,88 %) 9 (32,14 %) <0,05

↓ХС ЛПВЩ нижче референтної 
норми

↓ 0,9 ммоль/л 45 (76,27 %) 7 (25 %) <0,05

↑ ТГ вище референтної норми ↑ 1,8 ммоль/л 49 (83,05 %) 9 (32,14 %) <0,05

Таблиця 2. Частота розвитку ускладнень інфаркту міокарда у хворих залежно від наявності або відсутності 
метаболічного синдрому

Ускладнення ІМ ІМ з МС (n=44) ІМ без МС (n=9)

Порушення ритму, n (%) 25 (42,38)* 5 (17,85)
Порушення провідності, n (%) 23 (38,96)* 4 (14,28)
Фібриляція шлуночків, n (%) 4 (6,78) –
Постінфарктна стенокардія, n (%) 9 (15,26)* 1 (3,57)
Синдром Дресслера, n (%) 3 (5,09) –
Аневризма ЛШ, n (%) 17 (28,86) 5(17,85)
Набряк легень, n (%) 15 (25,43)* 2 (7,14)
Кардіогенний шок, n (%) 4 (6,78) –

Примітка. *– достовірність різниці в порівнянні з групою контролю (р<0,05).

При вивченні можливого впливу МС на роз-
виток ускладнень ІМ встановлено, що у дослідній 
групі достовірно частіше спостерігався ускладне-
ний перебіг ГІМ – у 44 (74,58 %) хворих дослідної 

групи проти 9 (32,14 %) пацієнтів у групі контро-
лю. Розподіл хворих у досліджуваних групах за-
лежно від типу розвитку ускладнення інфаркту 
міокарда представлено в таблиці 2.

З наведених даних видно, що у хворих на ІМ в 
поєднанні з МС достовірно частіше діагностували 
такі життєво загрозливі ускладнення ІМ як пору-
шення ритму і провідності (в тому числі фібриля-
цію шлуночків) та гострої серцевої недостатності, 
яка проявлялася набряком легень, кардіогенним 
шоком. Отримані результати можна пояснити 
особливостями перебігу метаболічних процесів у 

хворих ІМ при наявності у них МС, які супрово-
джуються суттєвими змінами електролітної ста-
більності серця, що сприяє виникненню життєво 
небезпечних порушень ритму та провідності.

Аналізуючи результати ехокардіографії (табл. 3) 
можна відзначити, що фракція викиду лівого шлу-
ночка у пацієнтів дослідної групи була достовірно 
нижчою, порівняно з пацієнтами групи контролю 
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((48,65±1,1) %, проти (53,3±1,05) % при p=0,05), і це 
супроводжувалося збільшенням ІПЛСМ (індекс 
порушення локальної скоротливості міокарда) 
у дослідній групі, який склав 0,92±0,05, проти 
0,64±0,07 в групі контролю (p=0,002). Цей показник 
свідчить про більший об’єм ураження міо карда і, 
отже, про більший розмір інфаркту міокарда у хво-
рих з МС. Також зазначимо, що у дослідній групі 
достовірно частіше спостерігається ремоделюван-

ня серця у вигляді збільшення МШП і КДР ЛШ, це 
може бути пов’язано з активацією симпатоадрена-
лової і ренін-ангіотензин-альдостеронової систем, 
які можуть викликати гіпертрофію міоцитів і глад-
ких м’язів судин, підвищення резорбції натрію і 
води нирками, накопичення в клітинах гладких 
м’язів іонів натрію і кальцію й підвищення чутли-
вості до пресорної дії катехоламінів і ангіотензину 
II з розвитком АГ [10].

Таблиця 3. Зміни показників ехокардіограми у хворих на інфаркт міокарда з та без метаболічного синдрому

Показник ІМ з МС (n=59) ІМ без МС (n=28) р

Ао, см 3,58±0,02 3,40±0,05 <0,05
ЛП, см 3,89±0,08 3,66±0,07 >0,05
КДР ЛШ, см 5,78±0,03 4,90±0,03 <0,05
МШП, см 1,17±0,02 1,08±0,02 <0,05
ІПЛСМ 0,92±0,05 0,64±0,07 <0,05
ФВлш, % 48,65±1,1 52,38±1,05 <0,05
ПШ, см 2,14±0,03 2,10±0,03 >0,05

У дослідній групі достовірно частіше спостері-
гався більший розмір Ао, порівняно з групою 
контролю, що, на нашу думку, може бути пов’язано 
з більш вираженою дисліпідемією і атеросклеро-
тичним ураженням аорти у хворих з МС, що зго-
дом може слугувати дифузному ослабленню су-
динної стінки з наступним розширенням судини і 
формуванням аневризми. 

Результати й обговорення. Таким чином, за 
результатами дослідження встановлено, що наяв-
ність МС суттєво впливає на клінічний перебіг па-
тологічного процесу, що проявилось розвитком ІМ 
в осіб молодшого віку, а сама хвороба характери-
зувалась достовірно тривалішим больовим син-
дромом, частішими рецидивами, а також значно 
вираженішими проявами резорбтивно-некротич-
ного синдрому, що свідчило про більшу зону ура-
ження міокарда в хворих із метаболічним синдро-
мом. Одночасно у цієї категорії хворих діагносту-
ється суттєво більша частота розвитку ускладнень 
у гострому періоді захворювання, що проявилося 
частішими порушеннями ритму і провідності та 
ознаками гострої серцевої недостатності. Перева-
жання саме цих ускладнень у хворих на ІМ в поєд-
нанні з МС можна пояснити особливостями вугле-
водного обміну у хворих МС, які проявляються на-
явністю інсулінорезистентності і компенсаторної 
гіперінсулінемії, що активує симпатоадреналову 
систему, а також поєднанням цього патогенетич-
ного механізму з іншими патогенетичними факто-
рами ішемії (посилення перекисного окиснення 
ліпілів, ендотеліальної дисфункції), які призводять 
до вираженого зниження скоротливої функції міо-
карда та суттєвих змін електролітної стабільності 
серця, що сприяє виникненню небезпечних для 

життя порушень ритму та провідності на фоні не-
стабільності гемодинаміки [9, 11]. Крім того, аналіз 
даних ліпідограми дозволяє стверджувати, що ін-
фаркт міокарда у хворих з метаболічним синдро-
мом перебігає на тлі не лише порушень вуглевод-
ного обміну, а й прогностично несприятливих по-
казників ліпідного спектра крові. У цих пацієнтів 
розвивається змішана дисліпідемія – підвищення 
концентрації холестерину ЛПНЩ та тригліцеридів 
на фоні зниження рівня холестерину ЛПВЩ [9, 12].

Загалом в групі хворих на інфаркт міокарда з 
метаболічним синдромом слід відмітити кумуля-
цію прогностично несприятливих характеристик – 
більш низькі значення фракції викиду лівого шлу-
ночка, порушення процесів ремоделювання, 
збільшення індексу порушення локальної скорот-
ливості міокарда, прогностично несприятливих 
показників ліпідного спектра крові з більш вира-
женими прозапальними змінами і порушеннями 
вуглеводного обміну, що супроводжувались схиль-
ністю цієї категорії хворих до розвитку ускладнень 
у гострому періоді захворювання, які й визначали 
високий ризик несприятливих наслідків ІМ і суттє-
во гірший прогноз.

Висновки. 1. Наявність МС суттєво впливає 
на клінічний перебіг ІМ, який виникає у осіб мо-
лодшого віку, а сама хвороба характеризується 
достовірно тривалішим больовим синдромом, 
значно вираженішими проявами резорбтивно-
некротичного синдрому та схильністю хворих до 
розвитку у гострому періоді захворювання таких 
ускладнень як порушення ритму і провідності (в 
тому числі фібриляції шлуночків) та гострої сер-
цевої недостатності (набряку легень і кардіоген-
ного шоку). 
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2. Інфаркт міокарда у хворих з метаболічним 

синдромом перебігає на тлі прогностично неспри-
ятливих показників вуглеводного (гіперглікемія, 
інсулінорезистентність) та ліпідного спектра крові 
(гіпертригліцеридемія, підвищення фракції ХС 
ЛПНЩ, зниження фракції ХС ЛПВЩ), які суттєво по-
рушують процеси ремоделювання інфарктного міо-

карда, що призводить до послаблення скоротли-
вої функції серця та його електричної стабільності. 

Перспективи подальших досліджень. 
Отримані результати підтверджують важливість 
проблеми МС при ГІМ і необхідність проведення 
досліджень, спрямованих на оптимізацію ліку-
вання та профілактики цієї коморбідної патології.
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 ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ОСТРОГО ИНФАРКТА МИОКАРДА У БОЛЬНЫХ  
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ

©Н. И. Швед, И. А. Ястремская
Тернопольский национальный медицинский университет имени И. Я. Горбачевского МОЗ Украины

РЕЗЮМЕ. Ишемическая болезнь сердца (ИБС) продолжает занимать главное место в структуре заболевае-
мости и является одной из ведущих причин смертности и инвалидизации населения. 

Цель – изучить особенности течения инфаркта миокарда на фоне метаболического синдрома и установить 
предикторы нарушения метаболизма и патогенетические механизмы взаимообременения влияния данных 
патологических процессов.

Материал и методы. В исследование было включено 87 больных острым инфарктом миокарда с элевацией 
сегмента ST, из них у 59 пациентов диагностирован МС, которые составили исследовательную группу. Группу 
контроля составили 28 больных ИМ без МС. Диагноз острого ИМ верифицировали согласно рекомендациям ESC. 
Диагностику МС проводили согласно рекомендациям Международной диабетологической федерации (ИDF, 
2016). Инсулинорезистентность определяли с помощью индекса НОМА.

Результаты. Установлено, что наличие МС существенно влияет на клиническое течение патологического 
процесса, что проявилось развитием ИМ у лиц молодого возраста, а сама болезнь характеризовалась достоверно 
более длительным болевым синдромом, частыми рецидивами, а также значительно выраженными проявлениями 
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резорбтивно-некротического синдрома, что в целом свидетельствовало о большей зоне поражения миокарда у 
больных с метаболическим синдромом. Одновременно у данной категории больных диагностируется сущест-
венно большая частота развития осложнений в остром периоде заболевания, что чаще проявилось нарушениями 
ритма и проводимости и признаками острой сердечной недостаточности. Анализ данных липидограммы 
позволяет утверждать, что инфаркт миокарда у больных с метаболическим синдромом протекает на фоне не 
только нарушений углеводного обмена, но и прогностически неблагоприятных показателей липидного спектра 
крови.

Выводы. Следует отметить кумуляцию в группе больных инфарктом миокарда с метаболическим синдромом 
прогностически неблагоприятных характеристик – более низкие значения фракции выброса левого желудочка, 
нарушение процессов ремоделирования, увеличение индекса нарушения локальной сократимости миокарда, 
прогностически неблагоприятных показателей липидного спектра крови с выраженными провоспалительными 
изменениями и нарушениями углеводного обмена, что сопровождается склонностью данной категории больных 
к развитию осложнений в остром периоде заболевания .

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: острый инфаркт миокарда; метаболический синдром; ожирение; инсулинорезис-
тентность.

FEATURES OF ACUTE MYOCARDIAL INFARCTION COURSE IN PATIENTS  
WITH METABOLIC SYNDROME

©M. I. Shved, I. O. Yastremska
I. Horbachevsky Ternopil National Medical University 

SUMMARY. Coronary heart disease continues to play a major role in the structure of morbidity and is one of the 
leading causes of death and disability. 

The aim – to investigate the features of the course of myocardial infarction on the background of metabolic 
syndrome and to establish predictors of metabolic disorders and pathogenetic mechanisms of the aggravating effect of 
these pathological processes.

Material and Methods. The study included 87 patients with acute myocardial infarction with ST-segment elevation, 
of whom 59 patients were diagnosed with MS, who formed the experimental group. The control group consisted of 
28  patients with MI without MS. The diagnosis of acute myocardial infarction was verified according to ESC 
recommendations. Diagnosis of MS was performed according to the recommendations of the International Diabetes 
Federation (IDF, 2016). Insulin resistance was determined using the HOMA index.

Results. It was found that the presence of MS significantly affects the clinical course of the pathological process, 
which manifested itself in the development of myocardial infarction in young people, and the disease itself was 
characterized by significantly longer pain, more frequent recurrences, and much more pronounced manifestations of 
resorptive-necrotic syndrome about a larger area of myocardial damage in patients with metabolic syndrome. At the 
same time, this category of patients is diagnosed with a significantly higher frequency of complications in the acute 
period of the disease, which manifested itself in more frequent arrhythmias and conduction and signs of acute heart 
failure. Analysis of lipid profile data suggests that myocardial infarction in patients with metabolic syndrome occurs 
against the background of not only disorders of carbohydrate metabolism, but also prognostically unfavorable indicators 
of the blood lipid spectrum.

Conclusions. It should be noted the accumulation in the group of patients with myocardial infarction with metabolic 
syndrome prognostically unfavorable characteristics – lower values of the left ventricular ejection fraction, violation of 
remodeling processes, increasing the index of local myocardial contractility, prognostic unfavorable indicators of lipid 
spectrum disorders accompanied by the predisposition of this category of patients to the development of complications 
in the acute period of the disease.

KEY WORDS: аcute myocardial infarction; metabolic syndrome; obesity; insulin resistance.
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ІНТЕРНЕТ-ПРОГРАМА «РАДНИК ДОКАЗОВОЇ ПРОФІЛАКТИКИ ТА СКРИНІНГУ»  
ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ ОБІЗНАНОСТІ ТА ПРИХИЛЬНОСТІ ПАЦІЄНТІВ  

ДО ДОКАЗОВОГО СКРИНІНГУ. ПРОЕКТ ПІЛОТНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ
©І. В. Шушман, П. О. Колесник

ДВНЗ «Ужгородський національний університет»

РЕЗЮМЕ. Мета – оцінити, яким скринінговим дослідженням віддають перевагу мешканці Ужгорода та чи 
може веб-ресурс, що дозволяє сформулювати персоніфіковані доказові методики скринінгу, змінити їх вибір.

Матеріал і методи. Ми плануємо провести пілотне дослідження на базі амбулаторій ЗПСМ шляхом опиту-
вання мешканців Ужгорода щодо пріоритетних для них обстежень з профілактичною метою. Після введення де-
яких персональних даних, використовуючи розроблений нами веб-ресурс, пацієнт матиме можливість отримати 
перелік доказових скринінгових досліджень, рекомендованих особам з аналогічними даними у більшості країн 
Європи і США. На завершення пацієнту необхідно буде повторно пройти аналогічне початковому опитування, що 
дасть нам можливість порівняти зміни у виборі пацієнта.

Результати. База даних буде генеруватися і оброблятися статистично (частота вибору кожного методу скри-
нінгу до і після отримання доказових рекомендацій).

Висновки. Апробація електронної системи скринінгових рекомендацій допоможе оцінити зміну ставлення 
пацієнтів до необхідних їм профілактичних заходів, і в «транзитний» період, поки вітчизняної програми зі скринін-
гу не створено, вберегти їх від проходження науково не обґрунтованих методів обстежень.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: скринінг; сімейна медицина; Інтернет-ресурси.

Вступ. Загальновідомим є те, що профілакти-
ка – основа здоров’я [1]. Сьогодні, в світлі погля-
дів на це питання з позицій WONCA, розрізняють 
чотири види (етапи) профілактики [1]. При цьому 
своєчасне виявлення захворювання, другий етап 
профілактики, збільшує шанси на вилікування, 
уникнення ускладнень та покращення прогнозу і 
якості життя для пацієнта [2]. Цього можна досяг-
ти шляхом проведення доказового скринінгу на-
селення [2]. 

При розробці державних скринінгових про-
грам необхідно враховувати всі медичні, психо-
логічні, соціально-економічні фактори місцевого 
населення тощо та обґрунтування вибору мето-
дів скринінгу на основі принципів доказової ме-
дицини [3–5]. На жаль, Україна має обмежені фі-
нансові ресурси для дослідження локальних до-
казових рекомендацій щодо скринінгу [6–7]. 
Рекомендації щодо скринінгу, з високим рівнем 
доказовості (зазначені як докази рівнів А та В) у 
настановах США та рекомендовані у програмах 
скринінгу більшості розвинених європейських 
країн, тому їх можна вважати гарним прикладом 
для подальшої розробки української державної 
системи скринінгу [8–11].

Наказом МОЗ України від 19.03.2018 №  504 
«Про затвердження Порядку надання первинної 
медичної допомоги» було відмінено Наказ МОЗ 
України від 27.08 2010 р. № 728 «Про диспансери-
зацію населення», ряд рекомендацій якого не ба-
зувались на належних доказових даних і включа-
ли багато низькоінформативних досліджень (зо-
крема, загальний аналіз крові, аналіз сечі тощо 

[12–13]. Проте, нової стратегії, яка би ґрунтувала-
ся на доказових рекомендаціях, до цього часу так 
і не вироблено. Тому деякі організовані групи на-
селення (зокрема вчителі, медичний персонал 
тощо) ще й досі вимушені проходити ряд низько-
інформативних методів дослідження під час що-
річних медичних оглядів [14]. 

В Україні довіра населення до Інтернет-ре-
сурсів як джерела інформації в сфері охорони 
здоров’я зростає [15]. Тому здається цікавим, чи 
може електронний спосіб донесення інформації 
стати засобом впливу на адекватний вибір па-
цієнта щодо доказових скринінгових обстежень 
[3, 4, 8].

Мета – оцінити, яким скринінговим дослі-
дженням віддають перевагу мешканці м. Ужгород, 
та чи може веб-ресурс (який дозволяє сформулю-
вати персоніфіковані доказові методики скринін-
гу) змінити їх вибір.

Матеріал і методи дослідження. Авторами 
колективу навчально-наукового тренінгового цен-
тру сімейної медицини ФПО УжНУ розроблено 
онлайн-ресурс на основі доказової програми 
USPTFS та узагальнених рекомендацій європей-
ських країн під назвою «Радник доказової профі-
лактики та скринінгу», який, залежно від особис-
тих даних пацієнта (вік, стать, зріст, вага, наявність 
шкідливих звичок та сексуальна активність), надає 
перелік доказових скринінгових рекомендацій. 
Наше дослідження буде проводитися на базі му-
ніципальних і приватних сімейних амбулаторій 
м.  Ужгород. У дослідження планується залучати 
пацієнтів старше 18 років.
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Дизайн дослідження. 
1. Оцінка обізнаності пацієнта. На початку до-

слідження пацієнтам, які відвідують заклади 
ПМСД міста, буде запропоновано відповісти на 
запитання: «Які з перерахованих нижче обсте-
жень, на Вашу думку, є найдоцільнішими для Вас 
в якості скринінгу (із доданого списку)?

Пацієнту буде запропоновано декілька варі-
антів зі списку скринінгових досліджень (включа-
ючи традиційні заходи диспансеризації та сучасні 
західні рекомендації щодо скринінгу). 

2. Пацієнт-орієнтовані рекомендації «Радника 
скринінгу». Після внесення пацієнтом певних пер-
сональних даних розроблена програма надасть 
йому інформацію щодо скринінгових рекоменда-
цій (рівнів доказовості А і В), що пропонуються 
більшістю західних протоколів пацієнтам з анало-
гічними параметрами. 

3. Оцінка змін мотивації пацієнта. Після того, 
як пацієнт отримає інформацію «Радника», йому 
потрібно буде відповісти на запитання, зазначені 
в пункті 1, повторно. 

4. Аналіз отриманих результатів. Після завер-
шення опитування у нас буде можливість порів-
няти результати відповідей пацієнта до та після 
отримання ряду доказових рекомендацій.

5. Віддалений контроль результатів. Через 
3–6 місяців планується оцінити, чи виконали па-

цієнти рекомендації «Радника» (чи пройшли вони 
запропоновані програмою доказові дослі-
дження).

Результати дослідження. На основі відпові-
дей пацієнтів на запитання до та після прийняття 
персоналізованого списку рекомендацій скринін-
гу, заснованих на доказах, база даних буде генеру-
ватися та оброблятися статистично (частота вибо-
ру кожного методу скринінгу до та після отриман-
ня доказових рекомендацій).

Висновки. Україна переживає період транс-
формації системи охорони здоров’я і всі її сфери 
зазнають змін, зокрема, необхідно забезпечити 
передумови для створення програми державного 
скринінгу. 

Апробація запропонованої авторами електрон-
ної системи скринінгу може допомогти оцінити та 
змінити ставлення пацієнтів до необхідних їм про-
філактичних заходів, і у «транзитний» період, поки 
вітчизняної програми не створено, уберегти їх від 
проходжень науково необґрунтованих методів об-
стежень. 

Перспективи подальших досліджень. Впро-
вадження даної програми може бути пілотним 
кроком для зміни суспільної думки в напрямку до-
казової профілактики. В подальшому планується 
вивчити відмінності у виборі пацієнтів у різних ре-
гіонах держави. 
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ИНТЕРНЕТ-ПРОГРАММА «СОВЕТНИК ДОКАЗАТЕЛЬНОЙ ПРОФИЛАКТИКИ  
И СКРИНИНГА» КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ОСВЕДОМЛЕННОСТИ  
И ПРИВЕРЖЕННОСТИ ПАЦИЕНТОВ К ДОКАЗАТЕЛЬНОМУ СКРИНИНГУ.  

ПРОЕКТ ПИЛОТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
©И. В. Шушман, П. О. Колесник
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РЕЗЮМЕ. Цель – оценить, какие скрининговые исследования предпочитают жители Ужгорода и может ли 
веб-ресурс, позволяющий сформулировать персонифицированные доказательные методики скрининга, изме-
нить их выбор.
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Материал и методы. Мы планируем провести пилотное исследование на базе амбулаторий ЗПСМ путем 

опроса ужгородцев относительно приоритетных для них методов обследований при прохождении профилакти-
ческих осмотров. При введении некоторых персональных данных, используя разработанный нами веб-ресурс, 
пациент будет иметь возможность получить перечень доказательных скрининговых исследований, рекомендо-
ванных лицам с аналогичными данными, в большинстве стран Европы и США. В завершение пациенту необходи-
мо будет повторно пройти аналогичный опросник, как в начале исследования, что даст нам возможность срав-
нить изменения в выборе пациента.

Результаты. База данных будет генерироваться и обрабатываться статистически (частота выбора каждого 
метода скрининга до и после получения доказательных рекомендаций).

Выводы. Апробация электронной системы скрининговых рекомендаций поможет оценить изменения в от-
ношении пациентов к необходимым им профилактическим мероприятиям, и в «транзитный» период, пока оте-
чест венная программа не создана, уберечь их от назначений научно не обоснованных методов обследований.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: скрининг; семейная медицина; Интернет-ресурсы

AN INTERNET PROGRAM "ADVISER OF EVIDENCE BASED PREVENTION AND SCREENING" 
AS A TOOL FOR RAISING PATIENTS’ AWARENESS AND ADHERENESS TOWARDS EVIDENCE 

BASED SCREENING. PROJECT OF A PILOT STUDY
©I. V. Shushman, P. O. Kolesnyk

Uzhhorod National University

SUMMARY. The aim – to assess which screening methods Uzhhorod residents prefer and whether a web resource 
that formulates a list of personalized evidence based screening methods can change their choices.

Material and Methods. We plan to conduct a pilot study on the basis of Family medicine clinics by interviewing Uzhho-
rod residents about important for them personally methods of examinations during preventive examinations. Using deve-
loped by us the web resource, after entering some personal data, the patient will be able to obtain a list of evidence-based 
screening studies recommended for individuals with similar data in majority of European countries and the USA. At the end, 
the patient will need to repeat the same questionnaire as at the beginning of the study, which will allow us to compare the 
results before and after familiarizing the patient with the evidence.

Results. The database will be generated and processed statistically (frequency of selection of each screening me-
thod before and after receiving evidence recommendations)

Conclusions. Approbation of electronic screening system recommendations can help assess changes of patients’ 
attitude to the preventive measures they need, and in the "transit" period, until the domestic program is created, pro-
tect them from prescribing unnecessary methods of examination.

KEY WORDS: screening; family medicine; I-net resources. 

Отримано 7.05.2020
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ПАТОЛОГИЧЕСКИЙ РЕЦИДИВИРУЮЩИЙ ПНЕВМОТОРАКС КАК СИМПТОМ  
БУЛЛЕЗНОЙ БОЛЕЗНИ ЛЕГКИХ: СЛУЧАЙ ИЗ ПРАКТИКИ

 ©И. В. Авраменко
ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины»

РЕЗЮМЕ. Спонтанный пневмоторакс (СП) – это самостоятельное заболевание или осложнение у пациентов 
с буллезной болезнью легких, проявляющееся скоплением воздуха в плевральной полости вследствие возник-
новения патологического сообщения плевральной полости с воздухоносными путями. Эпидемиология СП в 
Украине, как и в мире, представлена ограниченными данными. Например, в Великобритании распространен-
ность СП составляет 16,8 на 100 тыс. в год (24 – для мужчин и 9,8 – для женщин); частота первичного СП среди 
мужчин в США составляет 7,4 на 100 тыс., а в Швеции – 18–28 на 100 тыс. Актуальным вопросом клинической 
практики остается вопрос соблюдения алгоритма верификации причины спонтанного пневмоторакса, в частнос-
ти, как первого проявления буллезной болезни легких, и необходимость проведения дифференциальной диаг-
ностики причин СП. В статье на примере клинического случая пациента 30 лет без сопутствующей патологии со 
стажем курения 13 лет (1 пачка ежедневно) описываются особенности диагностики буллезной болезни легких в 
динамике прогрессирования симптоматики в течение 3 лет с момента первых клинических симптомов, первич-
ным проявлением которой был СП. Представлен анализ особенностей диагностической тактики ведения этих 
пациентов на амбулаторном этапе, разобраны типичные диагностические ошибки в оценке жалоб и диагностике 
буллезной болезни легких, первым клиническим проявлением которой был СП. Акцентируется вопрос значимос-
ти семейного врача в вопросах сопровождения и наблюдения пациентов со спонтанным пневмотораксом. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: клинический случай; рецидивирующий спонтанный пневмоторакс; буллезная болезнь 
легких.

Вступление. Клиническая значимость спон-
танного пневмоторакса, как визитной карточки 
буллезной болезни легких, варьирует от бессимп-
томных рентгенологических находок до тяжелых 
инвалидизирующих и жизнеугрожающих состоя-
ний. Несмотря на значимый прогресс пульмоно-
логии сегодня, развитие лучевых и торакоскопи-
ческих технологий, до сих пор нет единого мне-
ния по вопросам этиологии, патогенеза, клиники, 
диагностики и методов лечения буллезной бо-
лезни легкого, осложненной спонтанным пнев-
мотораксом [1]. 

По данным литературы, у 12 % населения 
старше 30 лет имеются буллезные изменения [2]. 
Терминологически различают буллезную болезнь 
легких (ББЛ) и буллезную эмфизему легких (БЭЛ). 
Под ББЛ понимают наличие одной или большего 
числа булл в структуре неизмененной легочной 
ткани. Некоторые авторы выделяют первичную 
ББЛ у пациентов с дифференцированной соеди-
нительнотканной дисплазией (СТД), в частности, 
синдромы Марфана и Элерса–Данло [1], когда 
спонтанный пневмоторакс, апикальные буллы и 
другие дисморфии легких рассматриваются как 
внутренние легочные фены СТД.

Иная патологическая основа у БЭЛ, которая 
рассматривается как вариант диффузной эмфи-
земы легких, что сопровождается деструкцией 
альвеолярных стенок с образованием полостей 
(булл) больше 1 см на фоне других первичных за-
болеваний легких (чаще всего ХОЗЛ). 

Спонтанный пневмоторакс (СП) – осложнение, 
которое достаточно часто возникает у пациентов с 
ББЛ и БЭЛ, проявляющееся скоплением воздуха в 
плевральной полости вследствие формирования 
патологического сообщения плевраль ной полос-
ти с воздухоносными путями [3]. В Великобрита-
нии распространенность СП регистрируется 16,8 
на 100 тыс. в год (24 – для мужчин и 9,8 – для жен-
щин). По данным L. J. Melton et al., частота первич-
ного СП среди мужчин в США составляет 7,4 на 
100  тыс; эпидемиологические данные аналогич-
ных исследований в Швеции по частоте первично-
го СП среди мужчин оцениваются как 18–28 на 
100 тыс. Истинная распространенность первично-
го СП в мире неизвестна, так как в ряде случаев 
болезнь может протекать бессимптомно [4].

По данным литературы, одной из ведущих 
причин развития ББЛ у молодых пациентов явля-
ется курение, а предрасполагающим фактором 
развития булл – недостаточность α1-антитрипсина 
[1, 5]. ББЛ может протекать бессимптомно до мо-
мента развития СП. На момент появления первых 
клинических симптомов заболевания среди ос-
новных жалоб пациентов – приступ кашля с по-
следующими болями в груди на стороне пневмо-
торакса, внезапный приступ боли в грудной клет-
ке и одышка. При физикальном обследовании 
при буллах больших размеров могут регистриро-
ваться тимпанический перкуторный звук и ослаб-
ление дыхания в области буллы. Известно, что 
одни буллы могут со временем увеличиваться в 
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размерах, другие остаются стабильными; следу-
ет также помнить, что буллы и пневмоторакс мо-
гут рецидивировать после буллэктомии, нередко 
образование новых булл регистрируется в кон-
тралатеральном легком [6].

Презентация клинического случая. История 
болезни. Пациент А., мужчина, 1989 года рожде-
ния (30 полных лет), полицейский, проживающий 
в г.  Днепр, 09 апреля 2017 года обратился к се-
мейному врачу с жалобами на боль в правой по-
ловине грудной клетки, которая возникла после 
интенсивного бега, и появление «неприятных 
ощущений» во время физической нагрузки. 

Из анамнеза известно: курит 13 лет приблизи-
тельно по 1 пачке в день. В 2015 и 2016 годах дваж-
ды лечился по поводу внегоспитальной пнев-
монии. 

При физикальном обследовании органов груд-
ной клетки патологических изменений не выявле-
но. При осмотре – температура тела 36,8 °С, ЧД – 
20, перкуторно – ясный легочной звук, аускульта-
тивно – везикулярное дыхание, хрипов нет. Па-
циенту было назначено и в тот же день проведено 
рентгенологическое обследование органов груд-
ной полости (Ro-ОГП). 

Предварительный диагноз – межреберная 
нев ралгия; даны рекомендации повторной кон-
сультации на следующий день для оценки резуль-
татами Ro-ОГП, назначен нимесулид. 

Комментарии по ведению и оценке пациен-
та во время первичного визита. Зачастую паци-

енты не умеют правильно описывать свои симпто-
мы. В данном случае формулировку «неприятные 
ощущения» следует трактовать не только как под-
тверждение наличия боли, но и, возможно, как 
проявления одышки. Для подтверждения или 
опро вержения этого суждения необходимо задать 
прямой вопрос с пояснением сущности симптома, 
а также предложить пройти нагрузочные тесты 
(например, 6-минутный тест с ходьбой). Вторым 
значимым упущением тактики врача является ре-
комендация о консультации на следующий день, 
отсутствие оценки результатов Ro-ОГП по факту 
ее проведения в тот же день и недооценка отяго-
щенного пульмонологического анамнеза пациен-
та, что должно настораживать в отношении воз-
можности развития атипичного старта заболева-
ний легких. 

История болезни (продолжение). Второй ви-
зит состоялся на следующий день, 10 апреля 
2017  года. Спустя сутки от начала заболевания у 
пациента появляются жалобы на выраженную 
одышку при физической нагрузке, боль в правой 
половине грудной клетки, боль в области сердца. 
Объективно: периоральный цианоз, над легкими 
перкуторно – коробочный звук над правой поло-
виной грудной клетки, аускультативно – справа ос-
лабление везикулярного дыхания (более выра-
женное над верхушкой). Заключение Ro-ОГП – 
плащевой пневмоторакс. Пациент ургентно на-
правлен на компьютерную томографию ОГП 
(КТ-ОГП) (рис. 1).

Рис. 1. Заключение компьютерной томографии органов грудной полости (а, б). Легкие: солитарный микро-
узелок в переднем отделе ЅЗ правого легкого полигональной формы до 3×4 мм. Преимущественно в верхних 
отделах легких небольшие участки парасептальной буллезной эмфиземы до 15×12 мм. Признаки пневмоторакса.

а б
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С диагнозом «Спонтанный пневмоторакс» па-

циент был направлен в торакальное отделение, 
где ему провели торакоцентез, дренирование пра-
вой плевральной полости. Через 11 дней (21.04.17) 
пациент выписан из хирургического стационара с 
диагнозом «Спонтанный пневмоторакс» под на-
блюдение семейного врача, у которого получены 
рекомендации: не пользоваться авиатранспор-
том, не нырять с аквалангом.

Комментарии по ведению пациента. Для 
постановки диагноза СП достаточно заключения 
Ro-ОГП, а назначение КТ-ОГП не входит в пере-
чень обязательного обследования для верифика-
ции СП. По международным рекомендациям, про-
ведение КТ-ОГП рекомендовано через 1–2  ме ся-
ца после лечения СП для выявления признаков 
ББЛ (сформированных булл), которые могут быть 
не видны в остром состоянии. Согласно протоко-
лу наблюдения пациентов со СП, эти больные 
должны наблюдаться у семейного врача, в переч-
не обязательных мероприятий по ведению – пол-
ный отказ от курения, вакцинация от гриппа, ре-
комендации по исследованию дефицита α1-
антитрипсина.

История болезни (продолжение). Через 
2  года 8 месяцев, в декабре 2019 года, пациент 
повторно обратился к семейному врачу с жалоба-
ми на боль в правой половине грудной клетки, 
которая возникла после физической нагрузки. 
Учитывая анамнез болезни и жизни (пациент про-
должает курить), врач сразу же направил пациен-
та на КТ-ОГП. Заключение: ограниченный право-
сторонний пневмоторакс. Семейным врачом, 
совместно с торакальным хирургом, по согласова-
нию тактики ведения пациента было принято ре-

шение о консервативном ведении заболевания, 
учитывая ограниченный объем поражения, уста-
новлен диагноз «Спонтанный пневмоторакс». 

Комментарии по ведению пациента. При 
повторном эпизоде СП необходимо было устано-
вить диагноз «Рецидивирующий ограниченный 
правосторонний пневмоторакс» и провести диф-
диагностический поиск ББЛ или БЭЛ, при необхо-
димости направить на консультацию к пульмоно-
логу. На данном этапе амбулаторного ведения 
пациента необходимо было вновь провести кон-
сультирование по необходимости модификации 
образа жизни, отказе от курения, дать полную 
информацию о факторах риска, возможной про-
лонгации и развитии болезни. 

История болезни (продолжение).  Через 
пять месяцев, 02.05.2020 пациент доставлен ма-
шиной скорой помощи в отделение торакальной 
хирургии с жалобами на выраженную одышку 
при незначительной физической нагрузке, боль в 
правой половине грудной клетки, которая воз-
никла внезапно утром при резком подъеме с кро-
вати, выраженную слабость. В стационаре вери-
фицирован диагноз «Буллезная болезнь правого 
легкого. Патологический рецидивирующий пнев-
моторакс».

В этот же день, 02.05.2020, ургентно прове-
ден торакацентез и дренирование правой плев-
ральной полости; 06.05.2020 – оперативное лече-
ние: Видеоассистированная торакотомия справа. 
Атипичная резекция верхней доли (рис. 2). Пато-
гистологическое заключение: ткань легкого с 
признаками хронического неспецифического вос-
паления, умеренным диффузно-очаговым фибро-
зом, формированием булл. 

Рис. 2. Фото операционного поля: изменение легочной ткани по типу «грозди винограда».

Пациент выписан через 16 дней стационар-
ного лечения, 18.05.2020, под наблюдение се-
мейного врача. Даны рекомендации: строгий за-
прет курения, КТ-контроль через 3 месяца, иссле-
дование уровня α1-антитрипсина. 

На примере данного клинического случая по-
казано, что основными стратегическими ошиб-
ками в тактике ведения данного пациента были 
недооценка прогностической важности первых 
симптомов, неверный классификационно-диаг-
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ностический подход к верификации нозологичес-
кой формы заболевания, неправильная тактика 
выбора сроков проведения диагностических ме-
роприятий (КТ), и, что самое главное, отсутствие 
консультирования по рискам курения и прогнозу 
основного заболевания при отказе от модифика-
ции образа жизни.

Выводы. 1. В алгоритме диагностического по-
иска причин впервые возникшего СП необходимо 
исключать /подтверждать ББЛ или БЭЛ.

2. Для подтверждения диагноза СП достаточ-
но проведения Ro-ОГП 

3. Модификация образа жизни пациентов, в 
частности отказ от курения – основа консультиро-
вания пациентов со СП в анамнезе.
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ПАТОЛОГІЧНИЙ РЕЦИДИВНИЙ ПНЕВМОТОРАКС ЯК СИМПТОМОМ БУЛЬОЗНОЇ 
ХВОРОБИ ЛЕГЕНЬ: ВИПАДОК З ПРАКТИКИ

©І. В. Авраменко
ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»

РЕЗЮМЕ. Спонтанний пневмоторакс (СП) – це самостійне захворювання або ускладнення у пацієнтів з бу-
льозною хворобою легень, що проявляється скупченням повітря в плевральній порожнині внаслідок виникнення 
патологічного сполучення плевральної порожнини з повітроносними шляхами. Епідеміологія СП в Україні, як і в 
світі, представлена обмеженими даними. Наприклад, у Великобританії поширеність СП становить 16,8 на 100 тис. 
щорічно (24 – для чоловіків і 9,8 – для жінок); частота первинного СП серед чоловіків в США становить 7,4 на 
100  тис., а в Швеції – 18–28 на 100 тис. Актуальним питанням клінічної практики залишається питання дотримання 
алгоритму верифікації причини спонтанного пневмотораксу, зокрема, як першого прояву бульозної хвороби ле-
гень, і необхідність проведення диференційної діагностики причин СП. У статті на прикладі клінічного випадку 
пацієнта 30 років без супутньої патології зі стажем куріння 13 років (1 пачка щодня) описуються особливості діаг-
ностики бульозної хвороби легень у динаміці прогресування симптоматики протягом 3 років з моменту перших 
клінічних симптомів, первинним проявом якої був СП. Представлений аналіз особливостей діагностичної тактики 
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ведення цих пацієнтів на амбулаторному етапі, розібрані типові діагностичні помилки в оцінці скарг та діагностиці 
бульозної хвороби легень, першим клінічним проявом якої був СП. Акцентується питання значущості сімейного 
лікаря в питаннях супроводу та спостереження пацієнтів зі спонтанним пневмотораксом.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: клінічний випадок; рецидивний спонтанний пневмоторакс; бульозна хвороба легень.

PATHOLOGICAL RECURRENT PNEUMOTHORAX AS A SYMPTOM OF BULLOUS LUNG 
DISEASE: THE PRACTICAL CASE 

©I. V. Avramenko 
Dnipropetrovsk Medical Academy 

SUMMARY. Spontaneous pneumothorax (SP) is an independent disease or complication in patients with the lung 
bullous disease, manifested by the accumulation of air in the pleural cavity due to the occurrence of pathological com-
munication of the pleural cavity with airways. Epidemiology of SP in Ukraine, as well as in the world, is presented by 
limited data, so in the UK the prevalence of SP is 16.8 per 100 thousand per year (24 – for men and 9.8 – for women); the 
frequency of primary SP among men in the U.S., is 7.4 per 100 thousand, and in Sweden – 18–28 per 100 thousand. An 
actual issue of clinical practice is the question of compliance with the verification algorithm of the cause of spontaneous 
pneumothorax, in particular, as the first manifestation of pulmonary disease and the need for differential diagnosis of 
the causes of SP. The article describes the peculiarities of diagnostics of the lung bullous disease in the dynamics of 
symptomatology progression within 3 years from the moment of the first clinical symptoms, the primary manifestation 
of which was SP, by the example of the clinical case of the patient 30 years without accompanying pathology with the 
experience of smoking for 13 years (1 pack daily). The analysis of features of diagnostic tactics of these patients at the 
outpatient stage is presented, typical diagnostic errors in the evaluation of complaints and diagnostics of the lung bul-
lous disease, the first clinical manifestation of which was SP, are analyzed. The issue of importance of a family doctor in 
accompanying and monitoring patients with spontaneous pneumothorax is emphasized. 

KEY WORDS: clinical case; recurrent spontaneous pneumothorax; bullous lung disease.
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AN ANTIBIOTIC DRUG-INDUCED ALLERGIC REACTION IN A PATIENT  
WITH MULTIPLE COMORBIDITIES. CLINICAL CASE 

©G. E. Kuodza, P. O. Kolesnyk
Uzhhorod National University

SUMMARY. Drug induced allergic reactions due to antibiotics rarely occur. Penicillin is the antibiotic class that is 
mostly commonly associated with drug induced allergic reactions (10 %). They are followed by quinolones (2 %) which 
will be discussed in this case based review. Fluoroquinolones allergic reactions can either present as an immediate reac-
tion which requires urgent medical attention or a delayed reaction. Among the antibiotics of this class, moxifloxacin has 
been reported as the drug which is likely to result in occurrence of an allergic reaction. Some of the dermatologic erup-
tions that could manifest include maculopapular exanthema, urticarial, Steven Johnson Syndrome, fixed drug eruptions 
and drug rash with eosinophilia and systemic symptoms (DRESS). The diagnosis needs a thorough history and physical 
examination, skin test, in vitro testing and drug provocation tests. Management includes discontinuation of the provoking 
agent and administration of antihistamines or corticosteroids depending on the situation. 

The case of the 75 year old lady who had an allergic reaction following administrations of ciprofloxacin and follow 
up management plan is described in the article. The case illustrates and urgent necessity of quaternary prevention in 
primary care to avoid harming patients while choosing the best and safe therapy.

KEY WORDS: antibiotic allergic reaction; fluoroquinolones; primary care; comorbidities; maculopapular exanthema.

Introduction. Drug induced allergic reactions 
due to antibiotics rarely occur. Penicillin is the 
antibiotic class that is mostly commonly associated 
with drug induced allergic reactions (10 %). They are 
followed by quinolones (2 %) which will be discussed 
in this case based review. Fluoroquinolones allergic 
reactions can either present as an immediate reaction 
which requires urgent medical attention or a delayed 
reaction. Among the antibiotics of this class, moxi-
floxacin has been reported as the drug which is likely 
to result in occurrence of an allergic reaction. Some of 
the dermatologic eruptions that could manifest in-
clude maculopapular exanthema, urticarial, Steven 
Johnson Syndrome, fixed drug eruptions and drug 
rash with eosinophilia and systemic symptoms 
(DRESS). The diagnosis needs a thorough history and 
physical examination, skin test, in vitro testing and 
drug provocation tests. Management includes discon-
tinuation of the provoking agent and administration 
of antihistamines or corticosteroids depending on the 
situation. 

Case report. A 75-old year female presented to 
the clinic complaining of a rash. Her rash was maculo-
papular which was distributed on the truncal region 
and the back. The pink-red erythematous lesions were 
non-pruritic and non-painful. She had no fever, no blis-
ters or pustules. The rash started 24 hours after oral 
administration of ciprofloxacin 500  mg which had 
been prescribed for a possible urinary tract infection. 
Her urinary tract infection was questionable at this 
stage as she had cervical polyps and she had an epi-
sode of haematuria a few days back. In relation to her 
haematuria she admitted to painful burning urination 
which also started a few days back but she denied any 

fever chill or nausea in relation to this episode. On 
assessment of her past medical history it revealed 
that she had arterial hypertension which had been 
diagnosed in 1995 but had been uncontrolled of late. 
She also suffers from sub-compensated type 2 diabe-
tes for the past 15 years. Due to her diabetes she has 
diabetic polyneuropathy, diabetic foot and peripheral 
artery disease. She had previously been admitted in 
hospital due to an acute exacerbation of bronchial 
asthma during her childhood. However at this stage it 
was in remission. 10 years back she was diagnosed 
with cervical polyps. For the past 8 years she has been 
suffering from ischemic heart disease and dyslipid-
emia. In her past surgical history she had a previous 
hysterectomy which was performed in 2000 and an 
intracerebral tumour which was operated in 2010 this 
was later complicated by osteomyelitis of the frontal 
bone which resulted in resection of the bone the 
same year. Following these procedures she had an al-
lergic reaction to ceftriaxone. Her drug history has 
the following drugs Amlodipine 5 mg OD, Nebivolol 
2,5 mg OD in the morning, Azilsartan 40 mg OD, Chlor-
talidone 12.5  mg OD, rosuvastatin 10  mg OD, Insu-
lin (Khumodar) 22 + 22 once daily, metformin 1000 mg 
BID, Clopidogrel 75 mg OD. 

The patient reported that she did not abuse any 
illicit drugs. She also mentioned that she neither 
smokes nor drinks alcohol.

Physical examination revealed a well-nourished 
lady who was in no distress. She was pale, was afe-
brile, conscious and well-orientated to place and time. 
Her BMI was 32 kg/m2. The pulse rate was regular 69 
per minute, blood pressure 165/85 mm Hg, and respi-
ratory rate 18 per minute. Physical examination of the 
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rash revealed a bilateral symmetrical erythematous 
maculopapular rash that was evenly distributed on 
the back and the trunk. Her skin was dry and she had 
a purpuric lesion on the extensor surface of her hand. 
However there was no mucosal involvement of the 
rash. All other systems were normal.

Lab results
HbA1c 7.9 % measured 3  months ago (normal 

range: <5.9 %; target: <7 %) 
Urine analysis – Epithelial cells 4-6 Leucocytes 

20–22 erythrocytes 1–5 
CBC WBC 8.7 *109/L RBC 3,58* 1012/L Haemo-

globin 99 g/L MCV 89.8 fL MCH 27.6 pg platelets 126 
*109/L

Lipid profile – total cholesterol-5,3 mmol/L LDL-
3,2 mmol/L HDL-0,9 mmmol/L

Her liver enzymes AST 81,0U/L ALT 56,0U/L Uric 
acid 386,5 micromol/L

Creatinine 10,3 micromol/L
ECG taken in January showed normal sinus 

rhythm, with left ventricular hypertrophy, discordant 
changes ST segment depression in V4-V6 and ST-seg-
ment elevation in V1-V3, as well as left axis deviation.

Assessment
Drug Induced allergic reaction 
Possible urinary tract infection
Cervical polyps, status unknown
Uncontrolled stage 2 hypertension despite anti-

hypertensive
Dyslipidemia, elevated LDL cholesterol despite 

statin therapy
Sub-compensated type 2 diabetes despite the-

rapy
Anaemia of Chronic Disease 
Thrombocytopenia of unknown aetiology
Ischemic heart disease, stable
Bronchial Asthma, stable
Obesity, stable
Post-operative frontal craniotomy, stable
Cervical polyps, status unknown
Low socio-economic status with unstable in-

come from caregivers
Discussion. To summarize we have a 75 year old 

lady with comorbidities who presented with a drug 
induced allergic reaction following administration of 
ciprofloxacin. This patient was challenging for us be-
cause this patient was very ill, meaning that all the 
medication she was taking was necessary for her sur-
vival. We managed to rule out other possible causes 
related to a maculopapular rash and concluded it was 
a drug eruption due to antibiotic allergy [1][2][3]. Ac-
cording to the management of drug eruptions the 

main therapy involves discontinuing the offending 
agent and then providing the patient with either cor-
ticosteroids or antihistamine [4]. The corticosteroids 
can be given as systemic corticosteroids or topical 
corticosteroids. Upon thoughtful consideration it was 
better not to use corticosteroids in this case, this is 
because the glucocorticoids could potentially worsen 
her hypertension which was already uncontrolled at 
this stage. If that occurred this could lead to complica-
tions such as cerebrovascular accident which could be 
fatal considering her post-operative history and age. 
The second problem that could possibly occur was 
that administration of corticosteroids would result in 
elevation of her blood glucose which could possibly 
put her at risk of getting acute complications such as 
hyperosmolar hyperglycaemic state. Thirdly in an im-
munocompromised individual adding corticosteroids 
can only supplement a cascade of problems that 
could arise as a result of a weak immune system. A 
weakened immune system could result in worsening 
of her urinary tract infection and it would make her 
more susceptible to new infections such as SARS-
CoV-2. Based on this corticosteroids were definitely 
not the option for her hence it was best to provide 
her with antihistamine therapy instead. The drug of 
choice that was selected in this case desloratadine 
which is a second generation antihistamine. In addi-
tion to desloratadine she was instructed to stop the 
offending agent. The treatment regime 5 mg four 
times daily and she was instructed to come back for 
follow-up [5]. 

In respect to her other comorbidities that man-
agement was as follow, a dose of amlodipine was 
increased to 10 mg as she complained that her blood 
pressure mostly increased at night. Her dose of rosu-
vastatin was increased as well as she still had uncon-
trolled LDL.

Outcomes 
The patient returned to the clinic a week later 

her rash had resolved. However her blood pressure 
had not reached the target, we decided to wait for 
3 more weeks as the therapeutic effect would be ex-
pected in 4 weeks.

Conclusion. Although not common drug allergic 
reactions to antibiotics due to quinolones have been 
increasing and Family Doctors need to be aware of 
the presentations and possible complications that 
could possibly occur. 

It is paramount for all physicians as well to be 
able to consider risks and benefits in every clinical 
scenario as that would assist in directing the choice 
of therapy. 
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АЛЕРГІЧНА РЕАКЦІЯ, СПРИЧИНЕНА ПРИЙОМОМ АНТИБІОТИКА,  
У ПАЦІЄНТКИ З ПОЛІМОРБІДНОЮ ПАТОЛОГІЄЮ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК

©Дж. Е. Куодза, П. О. Колесник
Ужгородський національний університет

PЕЗЮМЕ. Алергічні реакції, спричинені лікарськими засобами, зокрема антибіотиками, трапляються нечас-
то. Пеніцилін – це клас антибіотиків, який, як правило, асоціюється з алергічними реакціями, спричиненими лікар-
ськими засобами (10 %). Наступними за частотою алергічних реакцій є фторхінолони (2 %), що описано у статті. 
Алергічні реакції на фторхінолони можуть бути негайного типу, що вимагають термінової медичної допомоги, або 
сповільненого типу. Серед антибіотиків цього класу моксифлоксацин описаний як препарат, який, ймовірно, може 
спричинити виникнення алергічної реакції. Деякі дерматологічні прояви таких реакцій включають макулопапу-
льозну екзантему, кропив’янку, синдром Стівена–Джонсона, локальну реакцію на введення медикаменту з еози-
нофілією та системними проявами (DRESS). Встановлення діагнозу вимагає ретельного збору анамнезу та фізи-
кального обстеження, проведення шкірних тестів, тестування in vitro та провокаційними тестами на медикамен-
ти. Ведення пацієнтів вимагає негайного припинення дії провокуючого агента та прийом антигістамінних препа-
ратів або кортикостероїдів, залежно від ситуації. 

У статті описано клінічний випадок 75-річної жінки, яка мала алергічну реакцію після прийому ципрофлокса-
цину, з характеристикою її подальшого ведення з врахуванням поліморбідної патології. Цей випадок ілюструє 
нагальну необхідність у дотриманні четвертинної профілактики в первинній медичній практиці з метою уникнен-
ня шкоди пацієнтам шляхом вибору найкращої і безпечної терапії.

KЛЮЧОВІ СЛОВА: алергічна реакція на антибіотики; фторхінолони; первинна допомога; супутні захворю-
вання; макулопапульозна екзантема.
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АЛЛЕРГИЧЕСКИЕ РЕАКЦИИ, ВЫЗВАННЫЕ ПРИЕМОМ АНТИБИОТИКОВ,  

У ПАЦИЕНТКИ С ПОЛИМОРБИДНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ. КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
©Дж. Э. Куодза, П. А. Колесник

Ужгородский национальный университет

PЕЗЮМЕ. Аллергические реакции, вызванные лекарственными средствами, в частности антибиотиками, 
встречаются редко. Пенициллин – это класс антибиотиков, который, как правило, ассоциируется с аллергически-
ми реакциями, вызванными лекарственными средствами (10 %). Следующие по частоте аллергических реакций 
фторхинолоны (2 %), что описано в статье. Аллергические реакции на фторхинолоны могут быть немедленного 
типа, требующие срочной медицинской помощи, или замедленного типа. Среди антибиотиков этого класса мок-
сифлоксацин описан как препарат, который, вероятно, может вызвать аллергическую реакцию. Некоторые дер-
матологические проявления таких реакций включают макулопапулезную экзантему, крапивницу, синдром Сти-
вена–Джонсона, локальную реакцию на введение медикамента с эозинофилией и системными проявлениями 
(DRESS). Установление диагноза требует тщательного сбора анамнеза и физикального обследования, проведе-
ния кожных тестов, тестирования in vitro и провокационными тестами на медикаменты. Ведение пациентов тре-
бует немедленного прекращения действия провоцирующего агента и приема антигистаминных препаратов или 
кортикостероидов, в зависимости от ситуации.

В статье описан клинический случай 75-летней женщины, которая имела аллергическую реакцию после при-
ема ципрофлоксацина, с характеристикой дальнейшего ее ведения с учетом полиморбидной патологии. Этот 
случай иллюстрирует настоятельную необходимость в соблюдении четвертичной профилактики в первичной 
медицинской практике во избежание вреда пациентам путем выбора лучшей и безопасной терапии.

KЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аллергическая реакция на антибиотики; фторхинолоны; первичная помощь; сопутству-
ющие заболевания; макулопапулезная сыпь.

Отримано 12.05.2020
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ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ ЗОВНІШНЬОГО ДИФУЗНОГО ОТИТУ ПРИ АТОПІЧНОМУ 
ДЕРМАТИТІ

©О. Є. Кононов, І. Я. Пугач
Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

РЕЗЮМЕ. Дифузне запалення зовнішнього слухового проходу – дифузний зовнішній отит (ДЗО) досить по-
ширене захворювання вуха. З ним стикаються як лікарі-отоларингологи, так і лікарі загального профілю. Етіоло-
гічні чинники можуть бути різноманітними: аеробна, анаеробна флора, гриби. Іноді ДЗО бувають на тлі атопічного 
дерматиту (АД) у дітей. АД пов’язаний з підвищеною бактеріальною колонізацією та інфекцією шкіри. Захворю-
вання має двобічну локалізацію, рецидивний перебіг та залежить від загострення атопічного дерматиту. Бактері-
альні посіви виділень виявляють постійну зміну флори, залежно від проведеного лікування. Ми обстежили і про-
лікували 2 хворих на поєднану патологію. В обох випадках проведено лікування місцевими комбінованими пре-
паратами. Отже, своєчасна діагностика цього різновиду дифузного зовнішнього отиту на тлі атопічного дерматиту 
дозволяє провести адекватну терапію.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: дифузний зовнішній отит; атопічний дерматит; сімейний лікар; діти.

Вступ. Дифузне запалення зовнішнього слу-
хового проходу – дифузний зовнішній отит (ДЗО) – 
досить поширене захворювання вуха [1, 2]. З ним 
cтикаються як лікарі-отоларингологи, так і лікарі 
загального профілю. Етіологічні чинники можуть 
бути різноманітними: аеробна, анаеробна флора, 
гриби. Захворювання частіше трапляється у теп-
лий період року, після купання у забрудненій 
воді [3]. Клініка зазвичай досить типова: гіперемія, 
набряк шкіри, звуження слухового проходу, наяв-
ність виділень у ньому. Хворі часто скаржаться на 
сильний біль, зниження слуху. Іноді, при тривалому 
перебігу, підвищується температура тіла до суб-
фебрильних цифр [4, 5]. Іноді ДЗО бувають тлі ато-
пічного дерматиту (АД) у дітей. АД пов’язаний з 
підвищеною бактеріальною колонізацією та ін-
фекцією шкіри. Двобічність процесу обов’язкова. 
Біль та підвищення температури тіла відсутні на-
віть при довготривалому перебігу. Дитина не має 
скарг або є невеликий свербіж. Діагноз встанов-
люють при випадковому огляді сімейного лікаря 
або ЛОР-лікаря у зв’язку зі скаргами з боку інших 
ЛОР-органів. Іноді батьки звертають увагу на виді-
лення з вух у дітей. Захворювання має двобічну 
локалізацію, рецидивний перебіг та залежить від 
загострення атопічного дерматиту. Бактеріальні 
посіви виділень виявляють постійну зміну флори, 
залежно від проведеного лікування. При отоскопії 
барабанна перетинка має червоний колір, потов-
щена, мутна, світловий конус вкорочений. Тому по-
трібно проводити диференційну діагностику з гост-
рим середнім перфоративним отитом. У загально-
му аналізі крові відсутні ознаки бактеріального 
або вірусного запалення. Іноді є еозинофілія [6, 7].

Приклад 1. Хворий О., 1 рік 1 міс., батьки звер-
нулися 16.04.2019 р. зі скаргами на гнійні виділен-
ня з обох вух та неспокій дитини. Температура тіла 

не підвищувалась, нежить та кашель були відсутні. 
Дитина мала супутній діагноз атопічний дерматит 
та перебувала на лікуванні у алерголога. При ото-
скопії AD=AS: шкіра зовнішнього слухового прохо-
ду потовщена, гіперемійована, велика кількість 
рідкого гнійного вмісту. Після туалету слухового 
проходу 3 % розчином перекису водню барабанна 
перетинка гіперемійована, потовщена, не перфо-
рована, світловий конус не визначається. Риноско-
пія та фарингоскопія без патології. Аналіз крові: 
Нb – 126 г/л, е – 4,1×1012 кл/л, тр – 330×109 кл/л, л – 
6,3×109 кл/л, п – 2 %, с – 37 %, е – 2 %, л – 51 %, м – 
8  %. При бактеріологічному посіві виділень з вух 
висіяний St.aureus. Діагноз: гострий двостороній 
зовнішній отит, гострий двостороній мірингіт. 

Приклад 2. Хвора Г., 14 років. Направлена до 
отоларинголога сімейним лікарем після профілак-
тичного огляду. Скарги на невеликий свербіж вух. 
В анамнезі наявний атопічний дерматит. При ото-
скопії АD=AS: зовнішній слуховий прохід звуже-
ний, гіпермійований, щільно заповнений білими 
масами. При промиванні розчином антисептика 
вимита значна кількість білувато-сірих виділень з 
різким неприємним запахом. Барабанна перетин-
ка мала червоний колір, мутна, світловий конус 
вкорочений. Риноскопія та фарингоскопія без па-
тології. Аналіз крові: Нb – 110г/л, е – 4,5×1012 кл/л, 
тр – 320×109 кл/л , л – 5,4×109 кл/л, п – 3 %, с – 38 %, 
е – 12%, л – 43 %, м – 4 %. При бактеріологічному 
посіві виділень з вух висіяні Kl. pneumoniae та Asper-
gillus. Діагноз: гострий двостороній зовнішній отит, 
гострий двостороній мірингіт. 

В обох випадках проведено лікування місце-
вими комбінованими препаратами. Отже, своєчас-
на діагностика цього різновиду дифузного зов-
нішнього отиту на тлі атопічного дерматиту дозво-
ляє провести адекватну терапію.
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ОСОБЕННОСТИ ТЕЧЕНИЯ ВНЕШНЕГО ДИФФУЗНОГО ОТИТА ПРИ АТОПИЧЕСКОМ 
ДЕРМАТИТЕ

©А. Е. Кононов, И. Я. Пугач
Национальная медицинская академия последипломного образования имени П. Л. Шупика

РЕЗЮМЕ. Диффузное воспаление наружного слухового прохода – диффузный наружный отит (ДЗО) доста-
точно распространенное заболевание уха. С ним сталкиваются как врачи-отоларингологи, так и врачи общего 
профиля. Этиологические факторы могут быть различными: аэробная, анаэробная флора, грибы. Иногда ДЗО 
бывают фоне атопического дерматита (АД) у детей. АД связан с повышенной бактериальной колонизацией и 
инфекцией кожи. Заболевание имеет двустороннюю локализацию, рецидивирующее течение и зависит от обо-
стрения атопического дерматита. Бактериальные посевы выделений проявляют постоянную смену флоры, в за-
висимости от проводимого лечения. Мы обследовали и пролечили 2 больных сочетанной патологией. В обоих 
случаях проведено лечение местными комбинированными препаратами. Следовательно, своевременная диаг-
ностика этого вида диффузного наружного отита на фоне атопического дерматита позволяет провести адекват-
ную терапию

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: диффузный наружный отит; атопический дерматит; семейный врач; дети.
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FEATURES OF EXTERNAL DIFFUSE OTITIS IN ATOPIC DERMATITIS

©O. E. Kononov, I. Yа. Pugach
P. Shupyk National Medical Academy of Postgraduate Education

SUMMARY. Diffuse inflammation of the external auditory canal – diffuse otitis externa (DOE) is a fairly common ear 
disease (1, 2). It is faced by both otolaryngologists and general practitioners. Etiological factors can be various: aerobic, 
anaerobic flora, fungi. Sometimes DOE occurs on the background of atopic dermatitis (AD) in children. AD is associated 
with increased bacterial colonization and skin infection. The disease has bilateral localization, recurrence and depends 
on the exacerbation of atopic dermatitis. Bacterial cultures of secretions show a constant change of flora, depending on 
the treatment. We examined and treated 2 patients with combined pathology. In both cases, treatment with local com-
bination drugs. Therefore, timely diagnosis of this type of diffuse otitis externa on the background of atopic dermatitis 
allows for adequate therapy.

KEY WORDS: diffuse external otitis media; atopic dermatitis; family doctor; children.
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ПЕРЕВАГИ ОПЕРАЦІЙНОГО ДОСТУПУ «CLAMSHELL» В ХІРУРГІЇ ГРУДНОЇ АОРТИ
©В. С. Мороз, Р. Й. Лекан, Т. В. Романюк

КНП «Тернопільська університетська лікарня» ТОР

РЕЗЮМЕ. В статті на основі практичного досвіду складних клінічних випадків розглянуто проблему вибору 
оптимального операційного доступу в хірургії грудної аорти. Врахувавши загальновідому об’єктивну оцінку якості 
доступу за методом А. Ю. Созон-Ярошевича, з’ясовано, що саме операційний доступ «clamshell» вирізняється 
кращим інтраопераційним візуальним котролем важкодоступних зон грудної порожнини, що підвищує ефектив-
ність реконструктивної хірургії висхідної частини, дуги аорти та її гілок при поширеному її ураженні на низхідну 
аорту.

КЛЮЧОВІ СЛОВА: аневризма грудного відділу аорти; двоплевральний хірургічний доступ.

Вступ. Аневризми грудного відділу аорти 
(АГА) – це аномальне розширення аорти вище діа-
фрагми. Дотепер АГА є однією зі складних і не пов-
ністю вирішених проблем серцево-судинної хірур-
гії. АГА складають 1/4 від усіх аневризм аорти. Ло-
калізація АГА у висхідній частині складає 40 %, дузі 
аорти – 10 %, низхідній аорті – 30 %. Торакоабдомі-
нальна аневризма аорти (ТААА) складає 15 %, різні 
комбінації уражень грудної аорти – 4 %, а мегааор-
та (аневризматичне ураження всієї грудної аорти 
(ГА)) – близько 1 %.

На сьогодні частота АГА складає, в середньо-
му, 6 випадків на 100 000 населення і продовжує 
збільшуватися через зростання тривалості життя 
та покращення діагностичних можливостей. Та-
кож актуальність проблеми зумовлена високою 
госпітальною летальністю, низькими показника-
ми виживання у віддалені терміни спостереження, 
що пов’язано з вихідним тяжким станом пацієнтів, 
відсутністю єдиних критеріїв у тактиці ведення, що 
визначає вибір того чи іншого методу лікування, 
терміни і оптимальний об’єм реконструктивної 
операції, та умовами її забезпечення. Однією із 
найважливіших умов якісного виконання операцій 
при АГА та ТААА є правильний вибір хірургічного 
доступу. Ці операції можуть виконуватися через 
серединну стернотомію, передньобокову, задньо-
бокову та повну торакотомію, через двоплевраль-
ний доступ («clamshell» – відкрита мушля), та за до-
помогою торакофренолапаро/люмботомії [1]. 

Мета – оптимізація доступу до АГА при про-
тяжному ураженні аорти.

Матеріал і методи дослідження. В Універ-
ситетській лікарні Тернополя ми прооперували 
двох пацієнтів з аневризмами аорти різних лока-
лізацій. У пацієнта М. діагностовано гігантську си-
філітичну аневризму дистальної частини дуги та 
третини низхідної частини грудної аорти. Викона-
но резекцію аневризми та протезування дисталь-
ної частини дуги аорти від лівої загальної сонної 
артерії до наддіафрагмальної частини аорти з ре-

імплантацією лівої підключичної артерії в дугу 
аорти за допомогою окремого протеза.

Пацієнт К. був оперований ургентно з приводу 
гострого розшарування аорти типу А. У пацієнта 
був діагностований синдром Марфана з аневриз-
мою висхідної аорти, з приводу чого він був оперо-
ваний планово в 2002 р. Йому було виконано опе-
рацію Бентала. На момент розшарування було ви-
явлено: значне розширення залишку висхідної 
аорти, дуги аорти та третини низхідної частини 
грудної аорти. Пацієнту було проведено заміну за-
лишку висхідної аорти, всієї дуги та третину низхід-
ної частини грудної аорти. Реімплантація дуги аор-
ти проводилася на «малій» латі Кареля брахіоце-
фальний стовбур (БЦС) та лівій загальній сонній 
артерії (ЛЗСА). Ліва підключична артерія реім-
плантована окремо в протез висхідної аорти. При 
зігріванні пацієнта ми отримали розшарування 
БЦС з оклюзією правої загальної сонної артерії. Це 
змусило повторно провести операцію на дузі аор-
ти з повним окремим переключенням брахіоце-
фальних артерій.

Результати й обговорення. На сьогодні відмі-
чають ряд положень, що лежать в основі раціональ-
ного операційного доступу до аорти та її гілок [2].

1. Вибір розрізу, що має найкоротший шлях 
до об’єкту втручання. На розмір і рівень розрізу в 
основому впливає протяжність ураження аорти.

2. Забезпечення достатнього оперативного 
простору в рані.

3. Стабільна та адекватна експозиція опера-
тивного об’єкта в рані.

4. Малотравматичність розрізу, збереження 
великих судинно-нервових утворень і мінімальна 
травматизація м’язів грудної клітки та живота.

5. Забезпечення, при необхідності, розши-
рення доступу під час операції.

6. Можливість активного ведення хворого в 
післяопераційному періоді.

Об’єктивна оцінка якості доступу проводи-
лась згідно з методом А.  Ю.  Созон-Ярошевича. 
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Визначали три критерії доступності об’єкта опе-
рації: 1) глибина рани (ГР); 2) кут операційної дії 
(КОД); 3) кут нахилу осі операційної дії (КНООД).

КОД вимірювався вершиною конусу, який 
утворений двома лініями, що проведені з точки, 
яка є важливим хірургічним об’єктом, до країв хі-
рургічної рани. КОД відображає маневреність рук 
хірурга та хірургічного інструменту в операційній 
рані. Так, при КОД 900 операція в глибині рани про-
водиться так само легко, ніби оперований орган 
знаходиться на поверхні. При КОД 25° оперативне 
втручання є утрудненим, а при КОД 10° – немож-
ливим.

КНООД визначає умови, від яких залежить 
зручність хірургічного втручання. Цей кут утворю-
ється віссю операційної дії і площиною ранової 
апертури. За напрямок осі операційної дії береть-
ся лінія, яка з’єднує очі хірурга з точкою об’єкта 
хірургічного втручання. Важливість КНООД поля-
гає в тому, що він показує, наскільки проекція до-
ступу відповідає місцю оперативного втручання. 
Найбільш оптимальним вважається КНООД, коли 
він дорівнює 900 . При зменшенні цього кута огляд 
об’єкта операції і маніпуляції хірурга утруднені.

Доступ «clamshell», використовується не дуже 
часто, бо асоціюється з підвищеною травматич-
ністю: розкриття обох плевральних порожнин, змі-
щення органів середостіння при розведенні країв 
рани та багато ускладнень в післяопераційному 
періоді.  Але він є незамінним у грудній онкохірур-
гії для виконання радикальних операцій при вели-
ких пухлинах середостіння, в кардіохірургії при 
трансплантації серцево-легеневого комплексу та 
трансплантації обох легень at-block та при пора-
неннях серця у військово-польовій хірургії. Також 
цей метод використовується в хірургії грудної аор-
ти, особливо коли ураження захоплює кілька її 
анатомічних відділів. 

Доступ виконується в положенні хворого на 
спині з розведеними руками. Розріз планується 

від середньої аксилярної лінії зліва до передньої 
аксилярної лінії справа нижче грудних залоз. Роз-
сікають шкіру, підшкірну жирову клітковину та 
фасцію з м’язами. Після цього мобілізовані ткани-
ни зсувають доверху до необхідного рівня. По 
верхньому краю V ребра проводять торакотомію 
з обох сторін. Прошивають та перев’язують внут-
рішні грудні артерії і поперечно пересікають груд-
нину. Двома ранорозширювачами розводять 
грудну клітку, одночасно розпрепаровуючи кліт-
ковину середостіння. При цьому відкривається 
доступ до дуги аорти, а при повороті стола впра-
во і відведенні лівої легені допереду – до всієї 
низхідної частини грудної аорти. Після відкриття 
перикарда відкривається доступ до висхідної 
аорти та серця [3]. 

Орієнтирами для визначення параметрів хі-
рургічного доступу були праве передсердя, аор-
тальний клапан, висхідна аорта, брахіоцефаль-
ний стовбур, ліва підключична артерія, переши-
йок аорти, аорта на рівні VІІ ребра та аорта на 
рівні діафрагми.

Просторове відношення в рані при доступі 
«clamshell» відповідає необхідним вимогам до 
операційного доступу по всі параметрах, окрім 
низхідної частини аорти. Найгірші показники у 
відношенні аорти на рівні діафрагми: велика ГР та 
критичні КОД і КНООД. Тому, рекомендовано 
операцію на висхідній та дузі аорти виконувати 
стоячи справа біля операційного стола при його 
горизонтальному положенні, а маніпуляції на 
низхідній аорті краще виконувати знаходячись 
зліва від хворого при повороті стола на 30–40° від 
хірурга. При цьому показники просторових відно-
шень в рані відносно низхідної частини грудної 
аорти суттєво покращуються.

Висновок. Доступ «clamshell» є ефективним 
для реконструктивної хірургії висхідної частини 
та дуги аорти, її гілок при поширеному її ураженні 
на низхідну аорту.
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Огляди літератури, оригінальні дослідження, погляд на проблему, випадок з практики, короткі повідомлення
ПРЕИМУЩЕСТВА ОПЕРАЦИОННОГО ДОСТУПА «CLAMSHELL» В ХИРУРГИИ ГРУДНОЙ 

АОРТЫ
©В. С. Мороз, Г. И. Лекан, Т. В. Романюк

КНП «Тернопольская университетская больница» ТОС

РЕЗЮМЕ. В статье на основе практического опыта сложных клинических случаев рассмотрена проблема 
выбора оптимального операционного доступа в хирургии грудной аорты. Учитывая общеизвестную объективную 
оценку качества доступа по методу А. Ю. Созон-Ярошевича, установлено, что именно операционный доступ 
«clamshell» отличается лучшим интраоперационным визуальным котролем труднодоступных зон грудной полос-
ти, повышает эффективность хирургии восходящей части, дуги аорты и ее ветвей при распространенном ее по-
ражении на нисходящую аорту.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аневризма грудного отдела аорты; двуплевральный хирургический доступ.

ADVANTAGES OF CLAMSHELL SURGICAL ACCESS IN THORACIC AORTIC SURGERY
©V. S. Moroz, R. J. Lekan, T. V Romanyuk

Ternopil University Hospital 

SUMMARY. The problem of choosing the optimal surgical access in thoracic aortic surgery is considered in the 
article on the basis of practical experience of complex clinical cases. Given the well-known objective assessment of the 
quality of access by the method of A. Yu. Sozon-Yaroshevich, it was found that the operative access "clamshell" is 
characterized by the best intraoperative visual control of hard-to-reach areas of the thoracic cavity, which increases the 
effectiveness of reconstructive surgery of the ascending part and the aortic arch, its branches with widespread damage 
to the descending aorta.

KEY WORDS: thoracic aortic aneurysm; double pleural surgical access.
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ДО УВАГИ АВТОРІВ 

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ

Журнал виходить 4 рази на рік.

Можливий друк українською, російською та англійською мовами.

1. На сторінках журналу «Здобутки клінічної і експериментальної медицини» висвітлюються огляди літератури 
та лекції (в розділі «Огляд літератури»), нові, не опубліковані раніше наукові результати, отримані в галузі клініч- 
ної чи експериментальної медицини (в розділі «Оригінальні дослідження»), висловлюються оригінальні погляди 
на проблему, подаються короткі повідомлення, замітки з практики (в розділі «Погляд на проблему»). У рубриці 
«Події, хроніка, дати» друкується інформація про цікаві, з погляду автора, наукові явища, матеріали науково-прак- 
тичних конференцій, відомості про видатних науковців та їх здобутки, подаються статті, присвячені пам'яті 
 медиків.

2. Обсяг оригінальної статті, включаючи таблиці, рисунки, список літератури, резюме повинен бути не менше 5 
сторінок, обсяг проблемної статті, огляду літератури, лекції – до 12 сторінок, короткого повідомлення, рецензії 
тощо – до 5 сторінок, замітки з практики – 3 сторінки.

3. Статтю треба друкувати українською, російською або англійською мовою на одній стороні 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 інтервалу). Для публікації статтю необхідно реєструвати в системі 
OJS на електронній сторінці журналу (http://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/zdobutky-eks-med/index). Обов'язково не-
обхідно заповнити інформацію про кожного автора, вказавши місце роботи, посаду, науковий ступінь, вчене зван-
ня, прізвище, ім'я, по батькові із зазначенням службової адреси, номерів телефону, факсу, також обов'язково не-
обхідно вказати контактну електронну адресу кожного автора.

4. Рисунки слід готувати у форматах JPG, TIF, і прикріпляти в системі у вигляді окремого файла. При скануванні 
слід забезпечити роздільну здатність зображення 300 dрі. Пріоритетним є надсилання оригіналів ілюстрацій. На 
кожній ілюстрації необхідно вказати її номер, прізвища авторів і відмітки «Верх», «Низ». У підписах до мікрофото-
графій вказувати збільшення і метод фарбування матеріалу. Фотографії повинні бути контрастними, рисунки – 
чіткими. Таблиці повинні мати короткі заголовки і власну нумерацію. Відтворення одного і того ж матеріалу у ви-
гляді таблиць і рисунків не допускається.

Діаграми, графіки слід створювати у Місгоsoft ЕхсеІ. Невеликі за об'ємом ілюстрації можна розміщувати по ходу 
тексту статті.

Для набору формул потрібно використовувати редактор формул Microsoft Equation.
5. Статті мають бути написані з дотриманням основних вимог ДСТУ 3008-95 «Документація. Звіти у сфері науки і 

техніки. Структура і правила оформлення» за такою схемою:
УДК
НАЗВА РОБОТИ (великими літерами)
ініціали і прізвища авторів (трьома мовами)
повна назва установи (трьома мовами)
Резюме українською, російською, англійською мовами (250–300 слів кожне) повинні бути структурованими і 

містити назву роботи, прізвища та ініціали авторів, назву закладу, вступ, мету, матеріали та методи, результати 
досліджень та висновки.

Ключові слова українською, російською, англійською мовами (до 8 слів).
Вступ. (Постановка проблеми у загальному вигляді, її зв'язок із важливими науковими чи практичними завдан-

нями, 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 достат-

нім для розуміння їх доцільності і можливості відтворення. У випадку проведення експериментальних дослі-
джень слід вказувати вид, стать, кількість тварин, методи анестезії при маніпуляціях, пов'язаних із завданням 
тваринам болю, метод евтаназії. Обов'язковим є зазначення методик статистичного аналізу з обґрунтуванням 
вибору критеріїв достовірності оцінок). 

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

Висновки.
Перспективи подальших досліджень. (Подання авторського бачення перспективності подальших шляхів до 

розв'язання проблеми, висвітленої у роботі).
Список використаної літератури (друкується в порядку згадування джерел) формується двома блоками: тра-

диційним та додатковим для закордонних баз даних (REFERENCES) у разі наявності україномовних і російсько-
мовних джерел.
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Вимоги до оформлення списку джерел у розділі
ЛІТЕРАТУРА
джерела оформляються згідно з ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 та ДСТУ ГОСТ 7.80:2007.
Відсоткове співвідношення самоцитування – не більше 30 % на кожного зі співавторів.
Вимоги до списку літератури англійською мовою (REFERENCES)
Якщо наукова праця написана мовою, що використовує кириличний алфавіт, то її бібліографічний опис необхід-

но транслітерувати латинськими літерами, додаючи в кінці [in Ukrainian] чи [in Russian] відповідно.
Список літератури повинен бути оформлений згідно зі стандартом APA, див. посилання:
http://www.citationmachine.net/apa/cite-a-book;
http://www.bibme.org/apa/book-citation/manual.
Транслітерація прізвищ авторів, залежно від мови оригіналу джерела, виконується відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 27 січня 2010 року № 55 «Про впорядкування транслітерації українського алфавіту 
латиницею» (для української мови) або вимог системи BGN/HCGN (для російської мови).

Доцільно використовувати офіційний трансліт онлайн http://translit.kh.ua
6. Усі позначення фізичних величин і їх одиниць, цифрові дані клінічних і лабораторних досліджень необхідно 

подавати відповідно до Міжнародної системи одиниць (СІ) згідно з вимогами групи стандартів ДСТУ 3651-97 «Оди-
ниці фізичних величин». Назви фірм, реактивів і препаратів потрібно наводити в оригінальній транскрипції.

У тексті загальноприйняті, а також ті, що часто зустрічаються терміни, слід подавати абревіатурою (перший раз 
обов'язково розшифровувати).

7. Етичні питання. Стаття не може містити відомості, що стосуються персональних даних пацієнтів, якщо вони не 
дали своєї усвідомленої згоди у письмовій формі, що має бути вказано авторами. У статтях щодо досліджень, про-
ведених на людях, які передбачають певний ризик, слід чітко вказати, чи було дотримано вимог Гельсінської де-
кларації (див. Декларацію Всесвітньої Гельсінської медичної асоціації: етичні принципи медичних досліджень за 
участю людини. JAMA 2000; 284 (23): 3043-3045), які були прийняті компетентним комітетом з етики. Крім того, 
публікації щодо експериментів на тваринах повинні містити заяву про те, що дослідження було дозволено цим 
комітетом. Інформація про це має бути наявна у розділі «Матеріали і методи» статті.

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

9. Редакція виправляє термінологічні та стилістичні помилки, усуває зайві ілюстрації, при потребі скорочує 
текст.

10. Статті, оформлені без дотримання наведених правил, відправляються автору на доопрацювання. Пріоритет-
не право на друк мають публікації передплатників журналу, а також матеріали, замовлені редакцією.

11. До уваги авторів! Автори несуть персональну відповідальність за зміст статті, відповідність вказаним вимо-
гам, коректну статистичну обробку даних. Всі статті проходять перевірку на плагіат спеціалізованими електрон-
ними програмами.

12. Редакція видання не несе відповідальності за повторну публікацію статті повністю або частково в інших ви-
даннях в Україні або за кордоном без попередньої згоди.

13. До уваги авторів! Статтям, опублікованим у нашому журналі, присвоюється DOI (Digital object identifier) – уні-
версальний ідентифікатор цифрового об'єкта системи бібліографічних посилань CrossRef. Членами CrossRef на-
разі є 5 тис. видавців з усього світу. База даних його цитувань охоплює більше 75 млн журнальних статей та інших 
типів наукових публікацій. Наявність ідентифікатора DOI у статті дає можливість швидкого пошуку її в Інтернеті 
(для цитування), без необхідності тривалого пошуку на сайтах журналів. Присвоєння DOI науковим статтям до-
зволяє підвищити індекс цитування та рейтинг їх авторів. Наявність індексу DOI в кожної статті та в кожному номе-
рі журналу сприяє просуванню видання до міжнародних наукометричних баз.

14. Публікація статей платна. Вартість вираховується за кількістю знаків після надсилання статті до редакції, 
присвоєння індексу DOI оплачується додатково. Точний розмір оплати та банківські реквізити буде надіслано піс-
ля рецензування роботи. 
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