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«КРУГЛИЙ СТІЛ», ПРИСВЯЧЕНИЙ
100-РІЧЧЮ З ДНЯ НАРОДЖЕННЯ ПРОФЕСОРА
ІВАНА ГЕНРІХОВИЧА ГЕРЦЕНА
«Круглый стол», посвященный 100-летию
со дня рождения профессора
Ивана Генриховича Герцена
“Round Table”, Dedicated to 100th Anniversary
of professor I. G. Herzen’s Birth

ИСТОРИЯ ЖИЗНИ И. Г. ГЕРЦЕНА
Хуссейн Али
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

ской военно-медицинской академии. На 4-м курсе на конкурсе молодых ученых академии получил
первую премию. В 1939 г. в журнале «Архив анатомии, гистологии и эмбриологии» была опубликована его первая научная статья, посвященная
сравнительной анатомии суставов.
В 1944 г. И. Г. Герцен становится младшим научным сотрудником Свердловского научно-исследовательского института восстановительной хирургии, травматологии и ортопедии, успешно защищает кандидатскую диссертацию на тему «Диафизарные переломы костей предплечья и их лечение». В 1959 г. в АМН СССР И. Г. Герцен защитил докторскую диссертацию на тему «Интрамедуллярный остеосинтез в ортопедии и травматологии».
И. Г. Герцен принимал участие в исследованиях, посвященных репаративной регенерации костной ткани; особенностям обезболивания в ортопедии и травматологии; повреждениям таза; компрессионно-дистракционным методам лечения. Занимался разработкой и усовершенствованием
методов лечения ряда заболеваний опорно-двигательного аппарата: вялых и спастических параличей; статических деформаций; заболеваний и
травм плечевого сустава и позвоночника; сложными переломами трубчатых костей.
Ивана Генриховича Герцена всегда будут помнить как великого изобретателя и деятеля науки.
Его научно-исследовательская деятельность способствовала значительному развитию травматологии-ортопедии не только в Одессе, но и во всем
мире.

Иван Генрихович Герцен родился 2 сентября
1917 г. в с. Золотаревка Виноделенского района
Ставропольского края.
Окончив в 1935 г. среднюю школу, он в 1936 г.
по конкурсу поступил в Ленинградскую военномедицинскую академию.
Осенью 1941 г. — участник обороны Москвы,
начальник санотдела Волоколамского укрепрайона.
С 1953 г. становится руководителем клиники
института. В 1959 г. в АМН СССР защитил докторскую диссертацию на тему «Интрамедуллярный остеосинтез в ортопедии и травматологии».
В 1960 г. И. Г. Герцена избирают по конкурсу
на должность заведующего вновь организованной
кафедры травматологии и ортопедии и ВМХ Одесского мединститута. В 1962 г. профессор Герцен
назначается главным травматологом облздравотдела и избирается председателем правления областного научного общества ортопедов-травматологов.
В 1988 г. профессор И. Г. Герцен передал заведование кафедрой одному из своих учеников —
профессору В. Ф. Венгеру и был избран профессором на эту же кафедру.
ИВАН ГЕНРИХОВИЧ ГЕРЦЕН —
ИЗОБРЕТАТЕЛЬ
Стогний Д. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Профессор Иван Генрихович Герцен — великий изобретатель и научный деятель. Им было
опубликовано свыше 300 научных работ, он автор
3 монографий и 13 изобретений.
Свою научно-исследовательскую деятельность
И. Г. Герцен начал, будучи студентом Ленинград-

И. Г. ГЕРЦЕН —
НАУЧНЫЙ РУКОВОДИТЕЛЬ
Мегилев А. У.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Клинические и рекреационные условия Причерноморского края, а также деятельность медицинского факультета Новороссийского универси-
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тета способствовали развитию ортопедотравматологической помощи на юго-западе Украины. Эстафету подхватили выдающиеся ученые-медики,
среди которых особое место принадлежит Ивану
Генриховичу Герцену.
В 1960 г. доктор медицинских наук, профессор
И. Г. Герцен был избран заведующим кафедры,
которая разместилась в ортопедотравматологическом отделении Одесской областной клинической больницы на базе 120 коек.
В 1983 г. Областная клиническая больница с
ортопедическим отделением переведена в новое
здание, а в освободившемся помещении создана
многопрофильная городская клиническая больница № 11. Здесь разместились три ортопедотравматологических отделения, а также травмпункт с
круглосуточным дежурством.
На кафедре прошли подготовку 55 аспирантов
и клинических ординаторов (11 — аспирантов, 13
— заочных аспирантов, 34-клинических ординатора). В течение 25 лет в клинике прошли лечение
более 100 тысяч человек с различными заболеваниями и повреждениями опорно-двигательного
аппарата. В трех операционных произведено около 30 тысяч операций. Эффективности работы кафедры во многом способствовала благоприятная
морально-психологическая обстановка, творческая атмосфера в коллективе, которую создал и
всячески поддерживал Иван Генрихович Герцен.

ЖИЗНЬ И РАБОРТА И. Г. ГЕРЦЕНА
В СВЕРДЛОВСКЕ
Альхери О. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
После демобилизации, начиная с 1944 г., Иван
Генрихович Герцен становится младшим научным
сотрудником Свердловского научно-исследовательского института восстановительной хирургии,
травматологии и ортопедии, возглавляемого членом-корреспондентом АМН СССР, з. д. н. т.
РСФСР, профессором Федором Родионовичем
Богдановым. Увлечение любимой специальностью
и беззаветная работа в условиях ВОСХИТО, а также проявленные способности предопределили закономерный рост И. Г. Герцена как клинициста,
хирурга и ученого.
Под руководством профессора Богданова
И. Г. Герцен выполнил и успешно защитил кандидатскую диссертацию на тему «Диафизарные переломы костей предплечья и их лечение», избирается
старшим научным сотрудником, а с 1953 г. становится руководителем клиники института. В 1959 г.
в АМН СССР И. Г. Герцен защитил докторскую
диссертацию на тему «Интрамедуллярный остеосинтез в ортопедии и травматологии», а в 1960 г.
ВАК УССР присвоила ему ученое звание профессора травматологии и ортопедии.
ЖИЗНЬ И РАБОТА И. Г. ГЕРЦЕНА
В ОДЕССЕ
Кизыма А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В 1960 г. И. Г. Герцен избирается по конкурсу
на должность заведующего вновь организованной
кафедры травматологии и ортопедии и ВМХ Одесского мединститута. В 1962 г. профессор Герцен
назначается главным травматологом облздравотдела и избирается председателем правления областного научного общества ортопедов-травматологов.
В 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета УССР ему присвоили звание «Заслуженный
деятель науки УССР». Все его уважали, чтили, он
был примером для всех и во всем.
Приказом МЗ УССР № 11 от 19.01.88 г. профессор И. Г. Герцен был назначен руководителем
первого в Украине практического объединения по
травматологии.
В 1988 г. профессор И. Г. Герцен передал заведование кафедрой одному из своих учеников —
профессору В. Ф. Венгеру и был избран профессором на эту же кафедру.

ПУТЬ ВОЕННОГО ВРАЧА
Наговицын А. П.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
После поступления в 1936 г. на первый курс
ВМА им. С. И. Кирова, слушатель 3-го курса Иван
Генрихович Герцен принимал участие в качестве
зауряд-врача в финской кампании.
После окончания Академии 22 июня 1941 г.
молодой специалист был направлен дивизионным
врачом на Юго-Западный укрепрайон, где пробыл
в течение 1 месяца.
В августе 1941 И. Г. Герцен был отозван в Москву и назначен командиром 500 гражданских врачей, призванных на фронт и проходивших краткий курс военной подготовки (20 дней).
В декабре он был назначен врачом в конную
дивизию генерала Доватора, однако вскоре был
заменен. В марте 1942 г. Иван Генрихович был назначен начальником эвакогоспиталя и в этой
должности пробыл до 1943 г. По разрешению
главнокомандующего И. Сталина был назначен
старшим врачом артиллерийского полка на Курской дуге, где получил ранение позвоночника, был
эвакуирован в Свердловск и госпитализирован в
ВОСХИТО; на лечении находился до января
44-го года, а потом был комиссован.
За принятие участия в боевых действиях получил благодарность И. Сталина, награжден орденом Красной Звезды, медалью «За оборону Москвы», медалью «За Победу над Германией».

ФОРМИРОВАНИЕ ШКОЛЫ
ИВАНА ГЕНРИХОВИЧА ГЕРЦЕНА
ОРТОПЕДОВ-ТРАВМАТОЛОГОВ В ОДЕССЕ
Винограденко В. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В 1960 г. Иван Генрихович Герцен избирается
по конкурсу на должность заведующего вновь
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организуемой кафедры травматологии, ортопедии
и ВМХ Одесского медицинского института
им. Н. И. Пирогова. С этого времени он активно
занялся становлением и организацией кафедры.
В 1962 г. профессора И. Г. Герцена назначают
главным травматологом областного здравотдела
и избирают председателем управления областного научного общества ортопедов-травматологов,
которым он успешно руководит. Им была проведена большая работа по расширению сети и повышению уровня специализированной помощи
населению Одессы и области. Активно ведется
подготовка кадров ортопедов-травматологов.
Помимо личной активной научной работы,
профессор Герцен отличается способностью увлекать и зажигать интерес к научным исследованиям, привлекать к этой деятельности практических
врачей, ассистентов, аспирантов и студентов и, что
особенно важно, умело организовывает и руководит ею. Под его руководством успешно подготовлены и защищены 52 диссертации, из них 10 докторских. И. Г. Герцен неизменно в течение свыше
25 лет являлся научным руководителем студенческого научного общества института. Выходцы из
его школы ортопедов-травматологов заведуют
кафедрами, руководят отделами НИИ, крупными
учреждениями здравоохранения.
Сотрудники центра помнят профессора И. Г.
Герцена как блестящего клинициста, хирурга, ортопеда-травматолога, педагога, научного руководителя.

ского научного общества ортопедов-травматологов. В 1988 г. на V съезде ортопедов-травматологов СССР профессор И. Г. Герцен был избран почетным членом общества, а также заместителем
председателя.

РОЛЬ И. Г. ГЕРЦЕНА
В ФОРМИРОВАНИИ
ИНТЕРНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В ОДЕССКОМ МЕДУНИВЕРСИТЕТЕ
Кизыма А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Профессор Иван Генрихович Герцен, помимо
своей научной и лечебной практики, занимался интернациональной работой. Курировал землячество Сирийской Арабской Республики от имени
Одесского медуниверситета в течение 35 лет. В результате такой деятельности привлекалось много
студентов-медиков на специализацию в области
травматологии и ортопедии в качестве интернов.
Проходили подготовку магистры, аспиранты, клинические ординаторы. Это сыграло роль в укреплении двусторонних отношений между странами.
Было совершено много визитов в рамках сотрудничества в госпиталя и клиники Сирийской Арабской Республики. Сотни студентов приезжали в
Одесский медицинский институт для участия в
конференциях, симпозиумах, съездах.
Иван Генрихович регулярно участвовал во всех
совместных сирийско-украинских мероприятиях и
праздниках. Многолетняя трудовая деятельность
И. Г. Герцена в мирное и военное время была отмечена семнадцатью правительственными наградами: орденами Трудового Красного Знамени,
Великой Отечественной войны II степени, «Знак
Почета», медалью «За оборону Киева» и др.
В 1981 г. Указом Президиума Верховного Совета
УССР ему присвоили звание «Заслуженный деятель науки УССР». Все его уважали, чтили, он был
примером для всех и во всем. И. Г. Герцен и его
врачебный коллектив прославились как яркие личности на Ближнем Востоке.
Уходя из жизни, Иван Генрихович оставил после себя огромное, богатейшее наследие. Он показал на личном примере, как нужно развивать международные отношения и межнациональную
дружбу.

РОЛЬ И. Г. ГЕРЦЕНА
В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ
ВЗГЛЯДОВ В ОРТОПЕДИИ
И ТРАВМАТОЛОГИИ СССР
Сухин А. Ю.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Когда руководство института, после многолетнего перерыва, в 1982 г. решило возобновить чтение на расширенном ученом совете института ежегодных актовых речей (последняя актовая речь
была прочитана академиком В. П. Филатовым в
1955 г.), этой чести был удостоен профессор И. Г.
Герцен. Его актовая речь «Клинические аспекты
репаративной регенерации кости» издана отдельной брошюрой.
Приказом МЗ УССР № 11 от 19.01.88 г. профессор И. Г. Герцен был назначен руководителем
первого в Украине практического объединения по
травматологии.
Отражением авторитета и уровня Одесской ортопедической школы является проведение в
Одессе Х съезда ортопедов-травматологов УССР
в 1987 г., председателем которого был избран профессор И. Г. Герцен.
В течение десятилетий Иван Генрихович был
членом правления Всесоюзного и Украинского научных обществ травматологов-ортопедов, членом
редакционного совета журнала «Травматология,
ортопедия и протезирование», членом проблемной
комиссии МЗ УССР, почетным членом Молдав-

И. Г. ГЕРЦЕН —
ПРОРЕКТОР ПО УЧЕБНОЙ РАБОТЕ,
РУКОВОДИТЕЛЬ СТУДЕНЧЕСКОГО
НАУЧНОГО ОБЩЕСТВА ОДЕССКОГО
МЕДУНИВЕРСИТЕТА
Суайм А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Иван Генрихович Герцен в течение 4 лет (1963–
1965), наряду с заведованием кафедрой, работал
проректором института по учебной работе.
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Особенностью И. Г. Герцена является то, что
он, помимо личной активной научной работы, отличался способностью увлекать и зажигать интерес к научным исследованиям. Под его руководством были успешно подготовлены и защищены
52 диссертации, из них 10 докторских. Он неизменно в течение 25 лет являлся научным руководителем студенческого научного общества Одесского
медицинского института.

активна наукова робота. Він опублікував понад
300 наукових робіт, 3 монографії, автор 13 винаходів.
Іван Генріхович активно займався питаннями
реабілітації хворих з ушкодженням опорно-рухового апарату в санаторно-курортних умовах. Цій
темі він присвятив багато своїх наукових робіт й
одну з трьох монографій. Нас дуже зацікавила
дана тема, бо вона є актуальною для нашої кафедри пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії. Раніше на кафедрі факультативної терапії (тепер кафедра ПВМ) Одеського державного медичного
університету знаходився філіал Інституту курортології України. Професор М. О. Ясиновський (на
той час завідував кафедрою) активно займався
питаннями етапу реабілітації хворих із ревматологічною патологією. Тим же часом у цьому напрямку працював професор Ліщинський і багато інших
співробітників кафедри.
Одещина має сприятливі санаторно-курортні
умови. Теплий клімат Півдня України, море,
цілющі грязі якнайкраще сприяють оздоровленню
та реабілітації хворих.
У своїй монографії «Реабілітація дітей з порушеннями опорно-рухового апарату в санаторнокурортних умовах» професор Герцен описав застосування різних методів реабілітації хворих при
різних патологіях опорно-рухового апарату. Також учений не оминув увагою хворих із такими
захворюваннями, як ревматоїдний поліартрит, остеохондропатії та деформуючий артроз, і описав
найбільш ефективні методи реабілітації даних
пацієнтів.
Багаторічна трудова діяльність І. Г. Герцена
за мирного та воєнного часу була відзначена
17 урядовими нагородами.

ВНЕСОК ПРОФЕСОРА ГЕРЦЕНА
У ВИРІШЕННЯ ПИТАНЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ХВОРИХ З УШКОДЖЕННЯМ
ОПОРНО-РУХОВОГО АПАРАТУ
В САНАТОРНО-КУРОРТНИХ УМОВАХ
Лозінська Т. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Іван Генріхович Герцен — заслужений діяч науки та техніки, доктор медичних наук, професор.
Біографія Івана Генріховича свідчить про багатий,
яскравий життєвий шлях від військового лікаря —
учасника війн, наукового співробітника, керівника клініки — до завідуючого кафедрою, вченого,
педагога. Більше половини своєї трудової діяльності він віддав нашому університету, охороні здоров’я населення Одеси, Одещини, Півдня України.
Професор Герцен фактично є засновником школи ортопедів-травматологів Півдня України. Одне
з визначних досягнень ученого — заснування ортопедо-травматологічного центру в Одесі, який
плідно працює і сьогодні.
Крім педагогічної та клінічної діяльності, важливою частиною життя професора Герцена була
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СЕКЦІЯ СУСПІЛЬНИХ І ГУМАНІТАРНИХ НАУК,
ФІЛОСОФІЇ ТА СОЦІАЛЬНОЇ МЕДИЦИНИ
Секция общественных и гуманитарных наук,
философии и социальной медицины
Section of Social Sciences and Humanities,
Philosophy and Social Medicine

ФИЛОСОФСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ ГЕНЕТИКИ
Колесник Е. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Целью данной работы является рассмотрение
современной генетики в философском контексте.
В связи с быстрым темпом развития современной генетики возникает множество проблем, которые невозможно решить в рамках одной только биологии. Возможно, помочь в решении этих
проблем может философия. Так, применение онтологического анализа будет полезным в решении
вопроса о природе человеческого генома и генных
заболеваниях. Гносеологический анализ поможет
установить релевантность генетических исследований и их результатов, а также предпосылок, которые обусловили такие выводы, и позволит избежать ошибок в процессе познания. Наиболее ярким примером такой гносеологической ошибки
является вывод из концепции генетического детерминизма, что развитие любого организма определяется лишь заложенным в нем генетическим материалом. Генетический детерминизм описывает
цепочку «ДНК — РНК — белки (ферменты) —
биологические характеристики». Места для обратных связей не остается. Цепь чересчур упрощена,
чтобы описать реальные процессы, включающие
в себя биосинтез белка. Разрыв между теоретической основой и биологической реальностью становится еще больше, если свести эту цепочку к двум
ее конечным точкам, что гены определяют поведение (вплоть до психических процессов). Так, в
формировании болезни играют роль не сами гены,
а биохимические процессы в клетках и тканях, которые не зависят от генной экспрессии, т. е. игнорируются процессы внутри клетки и эпигенетические факторы.
Для понимания природы заболеваний генетикам необходимо выйти за рамки генов и сосредоточиться на изучении сложной организации клетки и организма как целого. На первых этапах полезным будет рассмотреть онтологические и гносеологические предпосылки современной генетики.

ТРУДНАЯ ПРОБЛЕМА СОЗНАНИЯ
С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МАТЕРИАЛИЗМА
Сухачев С. В., Ковалева А. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Целью данной работы является интерпретация
трудной проблемы сознания в рамках материалистической философии.
Трудная проблема сознания — это проблема
объяснения того, как физическая система способна порождать сознание и почему. Обладает ли
субъект сознанием зависит от того, как мы определим понятие «сознание». Под сознанием будем
понимать такое состояние психической жизни
организма, которое выражается в субъективном
переживании событий внешнего мира и жизни самого индивида, а также в отчете об этих событиях (В. А. Лекторский). В числе критериев сознания
выделим: 1) умение отличать свое Я от не-Я;
2) ориентация в пространстве и времени; 3) способность выбирать.
С позиций материализма сознание имеет под
собой физическое основание, и даже принимается
лишь как свойство головного мозга. Чтобы понять, зачем оно возникло, нужно проследить его
эволюционное развитие. Человек обладает высшей степенью развития сознания, однако эта степень является относительной. Если сравнить анатомо-физиологические особенности зверей и людей, то нервная система человека гораздо более
развита. Таким образом, чем развитей мозг — тем
более разнообразное поведение, тем более сложные социальные связи демонстрируют животные.
Человеческое сознание отличается от животного
тем, что оно переносится с чисто биологической
деятельности на социальный уровень.
Так почему же возникло сознание, почему в
процессе эволюции оно развилось и привело к образованию сложных социальных связей в человеческом обществе? Возможно, сознание — это механизм, помогающий адаптироваться к изменяющимся условиям окружающей среды, возникший
вследствие эволюции. Судя по всему, природа никогда не помогает организму выжить, она лишь
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создает такие условия, где выживает тот, кто мутирует удачнее. Таким образом, напрашивается
вывод, что сознание появилось в процессе эволюции, движущей силой которой, вероятно, были
случайные генетические мутации.

стала тема медичного покликання як прояву особистої духовності, мудрості, потреби у практичному втіленні етичних принципів.
Гіперетичність вимог до людини, що займається медичною діяльністю, має стародавню традицію в різних культурах — наприклад, у даоській
традиції, єгипетській, давньогрецькій тощо. Риса,
яка поєднує всі ці традиції, — особливість етичних вимог до особистості лікаря. Лікар уособлює
всі духовні прикмети професії і у ставленні до самовиховання, до самовдосконалення, і у спілкуванні з навколишнім світом. Тобто професія медика потребує особливого способу життя, особливого світосприйняття, що подібний до філософського. Філософська життєва позиція — це друга
складова риса різноманітних медичних традицій,
тому що це вміння бути мудрою, справедливою,
неегоїстичною людиною під час розв’язання проблем тяжких захворювань, вибору між більше або
менше життєздатним пацієнтом, щодо питань життя і смерті, допомоги на війні тощо.
Таким чином, складна медична практика потребує духовного покликання служіння людям і
філософської мудрості щодо самовдосконалення,
а також у ставленні до нетипових для пересічної
людини медичних ситуацій.

КОРДОЦЕНТРИЗМ ЯК ОСОБЛИВІСТЬ
УКРАЇНСЬКОЇ ФІЛОСОФІЇ І УМОВА
ОЗДОРОВЛЕННЯ СУСПІЛЬСТВА
Білан Р. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність таких рис, як душевність, чуйність, здоровий глузд, тобто особливості саме українського характеру, на відміну від запозичених
з інших культур рис, є дуже важливими сьогодні
для українського суспільства заради миру та добробуту простих громадян. Адже іноді потрібно
мислити серцем, а не холодним раціональним розумом, який відірваний від потреб живого тіла та
людських почуттів.
«Філософія серця», або кордоцентризм, існує
від початку розвитку в Україні професійної філософської думки. Памфил Юркевич створив концепцію «філософії серця», спираючись на особливості українського світосприйняття, характеру
та богословську християнську літературу. Юркевич наголосив, що для українця, на відміну від
представників західного раціоналізму, вкрай важливі емоції, почуття, здоровий глузд, душа — риси,
що властиві для стану серця як духовного органу.
Він обґрунтовував свою думку з огляду на фізіологію серця, яке поєднує в собі загальне відчуття
духовно-тілесного буття, коли, наприклад, зміна
почуттів змінює серцебиття, або відсутність їжі для
харчування й умов для оздоровлення завдяки серцю сприймаються як голод, хвороба та зло, нещастя водночас.
Таким чином, сьогодення потребує актуалізації
саме «філософії серця» як відновлення не модного, а національного українського світосприйняття, що пробуджує в суспільстві здоровий глузд,
почуття та знання цілісності тілесно-духовного
буття як умови оздоровлення суспільства.

ВЧЕННЯ ДЗЕН ЯК ЗАСІБ ЗБЕРЕЖЕННЯ
СПОКОЮ І ЗДОРОВ’Я У СУЧАСНОМУ
СВІТІ ПРИСКОРЕНОГО РИТМУ ЖИТТЯ
Калініна А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність дзен-буддистського вчення у сучасному світі підтримується парадоксальним чином: завдяки прискореному сьогодні ритму життя, який спроможний призвести до фізичного виснаження, людина шукає засоби збереження спокою
і здоров’я.
Чи можна вважати вчення дзен справжньою
релігією? Дзен не має священних текстів, розвинених і логічно обґрунтованих концепцій. Дзен — це
досвід, це практика мудрості та спокою. У світі
підвищених соціальних ритуалів дзен вчить зневажливому ставленню до формалізму; замість формування соціального іміджу, соціальної маски,
іміджевих стратегій поведінки, що призводять до
внутрішнього конфлікту та стресів, дзен вчить
пізнанню своєї справжньої природи, знанню своєї
сутності, духовності, мудрості врешті-решт. Шляхи самопізнання частково збігаються з християнською мудрістю, яка пропонує любити ворогів і
замість відповіді на агресію підставляти другу
щоку для удару. Крім того, у сучасному світі штучних потреб дзен вчить простому життю з мінімальними потребами.
Таким чином, дзен є засобом для збереження
спокою і здоров’я у сучасному світі прискореного
ритму життя та замість створення іміджевих стратегій поведінки спонукає до практичного пошуку
знання своєї сутності, мудрості.

ПРОФЕСІЯ МЕДИКА
ЯК ДУХОВНЕ ПОКЛИКАННЯ
Бурмістрова Л. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність у сучасному світі професії медика загострює вимоги до етичної культури особистостей, які обирають для себе вказану професію на
все життя, не усвідомлюючи остаточно наслідків
такого вибору. Справжній медик за покликом ставиться до медичної діяльності як до шляху служіння людям. Його не обтяжують етичні вимоги, матеріальні труднощі або ненормований робочий
день. Але чи кожний здатний на таке? Тому й по-
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КЛЯТВА ГІППОКРАТА
ЯК МІФ І ФІКЦІЯ У СУЧАСНИХ
МЕДИЧНИХ ДЕРЖАВНИХ УСТАНОВАХ
Воронцова Я. Ю.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

ються закони про права споживачів і можливість
отримати збитки у фінансовому еквіваленті. Коли
все ж таки не підвищується загроза позовів? Коли
у зв’язку з травмованою кінцівкою є загроза життю пацієнта, яка виявляється, наприклад, у провокуванні посилення крововтрати, або некрозу,
який призведе до сепсису; якщо пацієнт є діабетиком, то може виникнути «діабетична стопа», і також є ризик виникнення сепсису. Існуючі судові
справи вирішуються на користь лікарів, якщо
внаслідок перелічених ускладнень відбулася ампутація кінцівок.
Отже, зважаючи на те, що етичний принцип «не
нашкодь» є однаковим підґрунтям і у державній
медицині, і в медичному страхуванні, то підстави
та наслідки судових справ суттєво не змінюються.
Йдеться про ризики для життя людини, яке зберігає свою цінність у будь-якій системі. Проте медичне страхування задіє до повсякденної діяльності комплекс законів про права споживачів медичних послуг, і саме це підсилює аспект фінансового відшкодування збитків з боку лікаря або медичного закладу.

Актуальність теми кризи клятви Гіппократа,
або міфу, фікції клятви Гіппократа, має широке
коло для обговорення — це може бути зміна медичних обмежень щодо досліджень, відмова від
медичної заборони на аборти, евтаназію, зміна моделей взаємин між лікарем і пацієнтом тощо. На
жаль, інституційне преломлення клятви Гіппократа у сучасному суспільстві вкрай рідко розглядається. Традиційно все обмежується риторичними скаргами на низьку зарплатню лікарів та їх злиденне життя й відсутність фінансування медичних
закладів. Чому ніхто не ставить питання щодо чиновників, від яких залежить така невтішна реальність і які є випускниками медичних вишів адже
їх діяльність також регулюється етичними медичними клятвами?
Міф клятви Гіппократа полягає в тому, що дію
цієї клятви обмежують лише особистістю пересічного лікаря, але чиновники, які мають вищу
медичну освіту, також підлягають під дію клятви
Гіппократа. Наприклад, один з постулатів клятви
говорить про «зобов’язання перед колегами, вчителями, учнями», а другий — про необхідність
цінувати труд медиків, платити за нього, інакше
медичні знання та робота перестануть поважатися суспільством. Чи можна сказати, що на рівні
державного врегулювання зарплатні медичним
працівникам ці принципи втілюються?
Таким чином, запобігти злиденному життю
лікарів сьогодні можливо, але клятву Гіппократа
потрібно розширити до державного масштабу і
самі державні інститути охорони здоров’я з апаратом чиновників, які мають медичну освіту, також вважати підлеглими цій клятві.

ДУХОВНИЙ МЕДИК
СВ. ЛУКА ВОЙНО-ЯСЕНЕЦЬКИЙ
І ЙОГО ВНЕСОК
У РОЗВИТОК МЕДИЦИНИ
Дунай О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Цікавість до постаті професора
В. Ф. Войно-Ясенецького зберігається й сьогодні
— це приклад духовного медика, який мужньо
протистояв певній частині колег та суспільства в
цілому, приклад вченого та практикуючого лікаря, який зробив великий внесок у розвиток медицини. У 1916 р. В. Ф. Войно-Ясенецький захистив
докторську дисертацію про регіонарну анестезію,
що стала подією у науці та за яку Варшавський
університет призначив велику фінансову премію.
Згодом В. Ф. Войно-Ясенецький написав книгу
«Нариси гнойної хірургії», за яку отримав Сталінську премію також з фінансовою винагородою.
Вирізняючись блискучим науковим талантом,
В. Ф. Войно-Ясенецький, проте, не був кабінетним
вченим, а навпаки, присвятив себе служінню простим людям, роблячи блискучі операції на практиці. Наприклад, сліпонароджені набували зору
після операцій; у роки Другої світової війни завдяки його методиці складання роздроблених суглобів припинилася ампутація кінцівок вище роздробленого суглоба. Також наприкінці війни було надруковано книгу «Пізні резекції при інфікованих вогнепальних пораненнях суставів».
Таким чином, В. Ф. Войно-Ясенецький, не вимагаючи відповідних умов для наукової роботи
або медичної практики, зробив великий внесок у
розвиток медицини в цілому та допоміг тисячам
простих людей повернути здоров’я і навіть життя.

АМПУТАЦІЯ КІНЦІВОК:
МОЖЛИВІ СУДОВІ НАСЛІДКИ
У ЗВ’ЯЗКУ З ПЕРЕХОДОМ
ДО МЕДИЧНОГО СТРАХУВАННЯ
Федоришина Л. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність теми обґрунтована тим, що сучасне життя має підвищений відсоток травм, певна частина яких потребує ампутації кінцівок. Оскільки
травми виникають в екстрених випадках, то лікар
не завжди має можливість взяти інформовану добровільну згоду навіть з родини пацієнта і повинен
прийняти рішення про ампутацію на свій розсуд.
Закони України надають таку можливість лікарю,
але час від часу медики зтикаються з позовами до
суду. У ситуації з переходом до медичного страхування ймовірність таких судових справ підвищується, тому що до медичних законів приєдну-
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СИНХРОННІСТЬ ПАТЕРНІВ
НЕСВІДОМОГО У НАТАЛЬНИХ КАРТАХ
ТА АРХЕТИПІВ НЕСВІДОМОГО К. Г. ЮНГА
Березнюк Ю. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Проблема взаємозв’язку етики, поведінки і здоров’я також властива стародавнім філософським
та релігійно-філософським концепціям Сходу і Заходу — наприклад, у піфагорейській школі, у
школі йоги тощо, де також актуальна ідея причинності, у багатьох психоаналітичних школах. Сьогодні усвідомлення цього взаємозв’язку зберігає
свою актуальність. Концепція В. Синельникова є
однією з авторських думок щодо впливу етики та
поведінки на стан здоров’я людини. Таким чином,
саморегуляція і самоорганізація внутрішніх процесів, як психічних, так і соціальних контактів,
думок, емоцій, способу життя, що знаходяться у
гармонії з природою, — ось важлива профілактика хвороб та спосіб зберігання здоров’я.

Актуальність теми визначається тим, що вона
належить до «вічних» проблем дослідження психіки людини, що виявляє антропоцентричність
синхронності патернів психіки у психоаналітичній
концепції архетипів несвідомого й у вічно популярній астрологічній концепції улаштування психіки людини вродженою натальною картою. К. Г.
Юнг написав багато досліджень, присвячених проблемі «збігів сенсів», саме на матеріалі аналізу натальних карт як проявів несвідомого й архетипів
несвідомого у фокусі психіки людини, тобто антропоцентризму, якому підпорядковані всі явища
навколишнього світу. У створенні теорії «збігів
сенсів» Юнг виходив з теорії «причинності» Шопенгауера, але досить непереконливо. Урештірешт Юнг дійшов висновку, що «збіги сенсів» мають настільки високий системний характер, що
потребують не доказів, а лише статистичного
підрахунку. Архетипи є пустими схемами несвідомого, вони формальні фактори, які відповідають
за організацію психічних процесів у несвідомому,
тобто вони — «моделі поведінки». Отже, всім у
світі керує несвідоме з психіки людини.
Таким чином, К. Г. Юнг підкреслив, що явища, які, на перший погляд, вважаються системою,
насправді підпорядковані несвідомому та підраховані у несвідомому. «Збіги сенсів», як вважає К. Г.
Юнг, побудовані на архетипічному підґрунті, що
означає однакову правдивість розуміння поведінки людини у натальних картах та теорії архетипів
несвідомого.

РОЛЬ СОФИЗМА
В ИСКУССТВЕ ВЕДЕНИЯ СПОРА
Слободянюк Н. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Исторически с понятием «софизм» неизменно связывают идею о намеренной фальсификации, руководствуясь признанием Протагора,
что задача софиста — представить наихудший
аргумент как наилучший путем хитроумных
уловок в речи, в рассуждении, заботясь не об
истине, а об успехе в споре или о практической
выгоде.
Одной из главных целей софистов было привить человеку навыки мастерства ведения споров:
научить доказывать (подтверждать или опровергать) любую мысль, не заботясь об объективной
истинности утверждения, выходить из интеллектуального состязания победителем.
Мера истины для софиста — мнение людей.
Истинным утверждение становится тогда, когда
его принимает большинство, вне зависимости от
его абсурдности. Софизм — это логически неправильное (несостоятельное) рассуждение, умозаключение или убеждающее высказывание, умышленно выдаваемое как правильное.
Более сложные софизмы проистекают из неправильного построения целого сложного хода доказательств, где логические ошибки являются замаскированными неточностями внешнего выражения.
Многие наши современники, соглашаясь с софистами, считают, что все относительно и субъективно, что ничего объективного и общезначимого не существует. Их главный аргумент — «сколько людей, столько и мнений».
Также не следует путать понятия софизма и
паралогизма: их главное отличие состоит в том,
что софизм осознанно скрывает логические
ошибки, чтобы убедить собеседника в правоте говорящего, тогда как паралогизмы подразумевают логические нарушения, допускаемые непроизвольно, по причине незнания, невнимательности
оратора, но приводящие его к заведомо неверным
выводам.

ВЗАЄМОЗВ’ЯЗОК ПОВЕДІНКИ, ЕТИКИ
І ЗДОРОВ’Я НА ПРИКЛАДІ ТЕОРІЇ
В. СИНЕЛЬНИКОВА
Українець В. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність теми взаємозв’язку між поведінкою, етикою та здоров’ям як психосоматичного
прояву вже відома давно і розглянута різними авторами. Але чому така постанова проблеми здоров’я привертає увагу людини? Відповідь дуже
проста: тому що людина намагається не бути залежною від будь-кого, навіть від лікарів, що було
актуальним в епоху патерналістської моделі відносин між лікарем і пацієнтом. Людина намагається
керувати сама собою, особливо якщо йдеться про
власне здоров’я. Тому людина налаштовує себе на
самозцілення, для чого шукає психосоматичні концепції або концепції, які пояснюють хвороби недоліками власної поведінки й етики. Власну етику та поведінку можна змінити, а отже самотужки
повернути власне здоров’я.
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ЭТИЧЕСКИЙ ИДЕАЛ НАЧАЛА ХХ ВЕКА
И ЕГО ВОПЛОЩЕНИЕ В АНГЛИЙСКОМ
КЛАССИЧЕСКОМ ДЕТЕКТИВЕ
Гнидая Н. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Самыми распространенными этическими концепциями начала XX в. стали этика насилия и этика ненасилия. Выражателями идей насилия были
К. Маркс (революционное преобразование сущего), Ф. Ницше (нигилизм, сверхчеловек, воля к власти). Второе направление развивали Дж. Ст.
Милль (утилитаризм), В. Соловьев (всеединство),
Н. Бердяев (терпимость в борьбе со злом).
Автор детективов Агата Кристи писала: «Все
беды происходят из-за денег или их отсутствия».
Этот тезис перекликается с идеями марксизма, отвергающего мораль капиталистического общества.
Ницшеанское учение о сверхчеловеке вспоминается,
когда читаешь последние страницы романа «И не осталось никого» («Десять негритят»). «Сверхчеловеком» считает себя и аптекарь из романа «Бледный
конь», но автор называет его недочеловеком. «Я не
одобряю убийств», — говорит детектив Пуаро. Мисс
Марпл придерживается той же точки зрения.
Этический идеал Н. А. Бердяева, воплощающий более высокую стадию сознательности, чем
этика закона, просматривается при чтении детективов Г. К. Честертона. Отец Браун никого не судит и не осуждает. Он жалеет преступника, страдает из-за его грехопадения. Именно в вере и раскаянии патер видит победу над злом.
Этические взгляды Сайерс можно связать с этикой религиозных философов — Соловьева, Бердяева. Уимзи, гениальный детектив, вместо того чтобы радоваться раскрытию очередного преступления, жестоко мучается, сопереживая преступнику,
и все же, всякий раз не в состоянии противостоять своему нравственному чувству, берется расследовать все новые дела. При этом, как и Пуаро,
иногда прибегает к принципам утилитаризма.
Этическая позиция Уимзи полностью отображает
этические взгляды его автора Дороти Сайерс.
Таким образом, в произведениях жанра классического английского детектива можно заметить
воплощение обеих концепций этического идеала
начала ХХ в. Причем этику насилия в той или иной
степени выраженности выбирают в основном отрицательные герои (преступники). Положительные
герои (детективы, их помощники) руководствуются этическими идеалами, не связанными с насилием. В таком разделении выявляется и личная позиция автора — симпатия идеалам этики ненасилия.

Согласно даосизму, существуют Инь и Ян. Подобно солнечной и теневой сторонам горы, они нераздельны, противоположны и дополняют друг
друга. Инь — темное, женское начало, тень,
Луна… Ян — светлое, мужское начало, Солнце…
Одна из форм противопоставления в буддизме —
борьба бессмертной души со смертным телом.
Цель буддистских практик — достигнуть духовного просвещения вопреки всему материальному,
что приковывает к земле; тело противопоставляется духу. В философии Индии «джива» — это
живая материя, «аджива» — неживая.
Санкхья — философия индийского дуализма,
рассматривающая два мировых начала — Пракрити и Пурушу (материя и дух). Цель санкхьи —
это отвлечение духа от материи — только таким
образом можно познать истинную суть вещей.
Луна и Солнце. Ночь и день.
Они сливаются рассветом.
Их свет отбрасывает тень,
А ты закат встречаешь где-то.
Все ночи переходят в дни,
Дожди сменяются солнцами.
И зеркала — глаза твои
Все так же будут чудесами.
Добро и зло. Не забывай,
Что это просто обрамленье.
Дорогу мира обретай
И к совершенному стремленье.
НРАВСТВЕННАЯ СУТЬ АБОРТА —
РЕАЛИЗАЦИЯ СВОБОДЫ
ИЛИ АКТ ПРОИЗВОЛА?
Теслюк С. В.
Одесский национальный университет, Одесса,
Украина
Сейчас на планете Земля более 7 млрд людей,
и, по статистике, большая их часть — женщины.
Многим из них после зачатия приходилось делать
судьбоносный выбор: оставлять ребенка или нет.
Но в жизни бывают разные ситуации, и женщина,
желающая родить ребенка, может не иметь возможности выносить беременность. Такая женщина вынуждена идти на аборт по медицинским показаниям. Аборт — это прерывание беременности до 22-й недели. Он бывает непроизвольный и
искусственный. При непроизвольном аборте, чаще
называемом выкидышем, организм самопроизвольно прерывает беременность до достижения
плодом жизнеспособного гистационного срока.
Искусственный аборт — это избавление от нежелательной беременности с помощью медикаментозных, инструментальных и различных народных
средств.
Среди мотивов женщин, совершающих аборт
не по вышеназванной причине, можно выделить
такие как простое нежелание иметь детей и нежелание, вызванное социальными предпосылками:
более пяти детей в семье; смерть мужа или развод
во время беременности; инвалидность у уже имеющегося ребенка; тюремное заключение — эти
факторы позволяют сделать женщине аборт со-

МИР КАК ЕДИНСТВО
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЕЙ
В ФИЛОСОФСКИХ УЧЕНИЯХ
ДРЕВНЕГО ВОСТОКА
Данилова С. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В мире постоянно сражаются и сливаются в
единое Добро и Зло, светлое придает очертания
темному.
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гласно букве закона. В Украине аборт должен проводиться в стационаре акушером-гинекологом с
обязательным оформлением необходимой медицинской документации, в противном случае аборт
считается криминальным.
Рассматривая же нравственную, а не юридическую сторону проблемы, следует обратить внимание на то, что здесь происходит столкновение
взглядов самых известных моралистов западной
цивилизации — Ф. Ницше и И. Канта. Концепция
вседозволенности Ницше, при всей своей категоричности, содержит требование ответственности
за свои поступки. Оправдывая аборт как акт реализации женщиной своей свободы, он осуждает
такой поступок в случае, если совершивший его
человек впоследствии хочет детей, но уже не может их иметь. Кант же и вовсе ограничивает свободу рамками долга и закона, и с такой точки зрения аборт, являясь ущемлением свободы другого
человека — ребенка, не может быть ничем иным,
нежели актом произвола.

вання у медицині та педагогіці. Потенціалом застосування МТ у різних сферах зумовлена кваліфікація її як медичного напряму (функціональна музика), психотерапевтичного методу, засобу формування емоційної стійкості людини, корекції її фізіологічного стану.
За даними нейрофізіології, на які спирається
МТ, слухові стимули значно сильніше впливають
на емоційний стан людини, ніж зорові, внаслідок
безпосереднього взаємозв’язку слухових каналів
через таламус і гіпоталамус з лімбічною системою,
що є «емоційним центром» мозку. Музика впливає на некеровану силою волі вищу нервову систему.
Із лікувально-профілактичною метою застосовують клінічну МТ — рецептивну (пасивну) й активну. У першій з технологій МТ виокремлюють
музикопсихотерапію, музикорефлексотерапію, музикобальнеотерапію, музикофармакотерапію, нейромузичне програмування. До активних технологій МТ належать вокалотерапія, ігрова вокалотерапія, аналітична музикотерапія за M. Priestley,
метод P. Nordoff — C. Robbins, онтопсихологічна
МТ (методика А. Менегетті).
Широким є спектр показань до призначення
клінічної МТ: відхилення в розвитку, емоційна нестабільність, поведінкові порушення, сенсорний
дефіцит, спинномозкові травми, психосоматичні
захворювання, внутрішні хвороби, психічні відхилення, афазія, аутизм. Абсолютних протипоказань
немає. Відносні — гострі стани.
Отже, МТ як інтегративна сутність знаходиться на стику трьох наук — медицини, психології та
педагогіки. Вона є одним з перспективних сучасних методів лікування психофізіологічних станів
пацієнта, має потенціал до урівноваження ерго- та
трофотропних систем завдяки вираженому коригувальному впливу.

ІСТОРІЯ ГОЛОКОСТУ В МОЇЙ СІМ’Ї
Козачук І. Р.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У роботі простежується історія винекнення,
розвитку та трагічної загибелі у 1942 р. єврейської колонії Інгулець. Сільчук Віра Яківна у 8-річному віці разом зі своєю матір’ю врятувала єврейську вчительку, стала таким чином Праведницеюгероїнею.
Праведниками світу вважають людей, які народилися до 1929 р. На жаль, за цим критерієм
В. Я. Сільчук не відповідає вимогам Меморіального музею та інституту пам’яті жертв Голокосту
та героїв Опору в Єрусалимі — Яд Вашему, але
для автора вона є справжнім прикладом героїзму
та людяності.
У 1941 р. Сільчук Віра Яківна зі своєю матір’ю
врятували єврейську вчительку. Допомогли їй сховатися від нацистів та зберегли життя. До 1945 р.
рідні автора й Аніта, так звали вчительку, переховувалися втрьох. Вони одягли її в звичайний селянський одяг і казали всім, що це до них приїхала сестра, щоб не викликати підозри. Жінки навіть
фотографію Аніти поклали до сімейного альбому,
щоб показувати занадто цікавим сусідам. А після
закінчення війни вчителька поїхала до своєї двоюрідної сестри. Так і залишилися лише фотографія Аніти та спогади про неї у сім’ї Сільчуків.

ВОЛОНТЕРСТВО —
РУХ, ЩО ЗМІНЮЄ СУСПІЛЬСТВО
Буран М. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Волонтерство — це діяльність, яка виявлена
добровільно і може бути здійснена за допомогою
людини або певної групи людей, це надання безкоштовної допомоги. Характерною особливістю
волонтерського руху є включення для добровільної діяльності молоді віком від 15 до 25 років,
що є ефективним засобом активізації саморозвитку особистості в діяльності та спілкуванні. Щоб
стати людиною, яка називається волонтером, необхідно бути добрим, милосердним, розуміти проблеми людей та вміти вирішити їх.
Волонтери не отримують матеріальної допомоги у вигляді заробітної плати, проте вони мають
дещо інше — розвиток власних здібностей, моральне задоволення, відчуття власної необхідності
тим, хто потребує допомоги, відчуття, що вони
приносять користь, отримують нові знання. У
2011 р. було видано Закон України «Про волонтерську діяльність». У сучасній Україні на поширення волонтерського рух значно вплинули по-

ЛІКУВАЛЬНО-ОЗДОРОВЧИЙ
ПОТЕНЦІАЛ МУЗИКОТЕРАПІЇ
Немирський В. Д.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
На сучасному етапі теоретично обґрунтованим
є вплив музичного мистецтва на духовний і фізіологічний стан людини, з’ясовано його профілактичні, лікувальні, оздоровчі та виховні властивості. Музикотерапія (далі — МТ) стала однією зі
стратегій психотерапії, набула активного застосу-
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літичні події. Окрім того, напрями діяльності волонтерів — рух проти наркотиків і СНІДу, підготовка молоді до ролі батьків, психологічна допомога вагітним жінкам, соціальний патронаж, допомога безпритульним дітям тощо.
В Одеському національному медичному університеті розроблено «Положення про організацію
волонтерського руху», у якому зазначено мету:
сприяння гуманітарному розвитку та самореалізації осіб, які навчаються в університеті, шляхом
безпосереднього залучення їх до різних видів соціально-значущої діяльності; формування громадянських цінностей у молодіжному середовищі та
здатності брати участь у вирішенні значущих медико-соціальних проблем суспільства.
Волонтерство стало частиною світогляду українців. Безумовно, розвиток волонтерського руху
створить умови для виховання співчуття і прагнення до безкорисної допомоги, що в подальшому
буде сприяти формуванню громадян України сильних духом і великих душею.

томів. Професійна успішність і досягнення високого рівня термінологічної компетентності сучасного медичного працівника забезпечуються володінням концептуальним апаратом досліджуваної
сфери знань.
МИСТЕЦТВО ГОВОРИТИ
ПЕРЕД ШИРОКИМ ЗАГАЛОМ.
ГОЛОВНІ СЕКРЕТИ УСПІХУ
Гнатюк Т. Є.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У центрі уваги сучасного суспільства постає
людина з високою професійною майстерністю й
практичними навичками культури мовлення, з
дотриманням етикету ділового спілкування, знанням його особливостей. Видатний український
вчений О. Потебня писав: «Мовна індивідуальність виділяє людину як особистість, і чим яскравіша ця особистість, тим повніше вона відображає язикові якості суспільства». Останніми роками спостерігається зростаюча зневага до дотримання культури мовлення у практиці спілкування
людей як на побутовому рівні, так і у письмовому
та усному мовленні офіційних осіб, а також у засобах масової інформації. Захоплення деяких авторів і ораторів неформальною лексикою, вільне
поводження з літературними та граматичними
нормами мови, а також банальні орфоепічні й орфографічні помилки в усному та письмовому мовленні — усе це важлива проблема. На нашу думку, даний процес активізувався у зв’язку із соціальними перетвореннями.
Мета дослідження полягає у визначенні основних запорук успіху у виступах перед широким колом слухачів.
Об’єкт дослідження: навички ораторського мистецтва у людей різного соціального статусу та
віку.
Стати гарним оратором може будь-яка освічена і культурна людина. Для цього потребується усвідомлення важливості та необхідності даного
виду діяльності, потяг до постійного вдосконалення знань та вмінь, а також подолання вад психологічної і характерологічної властивостей. Ораторська діяльність уможливлює безмежне творче
самовираження. Тому оволодіння основами ораторської майстерності — запорука вдалого виступу перед широким колом слухачів.
Сократ казав: «Заговори так, щоб я тебе побачив». Під час написання роботи ми виділили основні секрети, які допоможуть успішно виступити та досягти максимального результату. А саме:
Внутрішня енергія — головний фактор уваги
слухачів.
Досконале володіння мовою та її аспектами.
Зовнішній вигляд має притягувати, а не відштовхувати.
Майстрами спілкування не народжуються —
ними стають! (Тренування й ще раз тренування!)
Будьте щирі та правдиві.
Зберігайте спокій і впевненість у собі.
Не говоріть надто голосно або надто тихо.

ЛАТИНСЬКОМОВНІ АНАТОМІЧНІ
ТЕРМІНИ ІЗ МЕТАФОРИЧНИМ
КОМПОНЕНТОМ
Гришко Н. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Інтенсивний розвиток медичної галузі зумовлює процес активного поповнення сучасної наукової фахової термінології. Розробка і обґрунтування теорії терміна, його онтологічної сутності, що
передбачає дослідження його зв’язку з мисленням,
способами відображення знань про світ, принципами систематизації наукових уявлень, є актуальними питаннями сучасного термінознавства. Новітні тенденції фіксують зміну наукової парадигми в осмисленні ролі метафори, яка раніше сприймалася лише як художній прийом і вважалася несумісною із терміном, а на сучасному етапі розглядається як ефективний засіб номінації. Зазначимо, що терміни із метафоричним компонентом
є семантичною універсалією.
Один із найпродуктивніших способів творення
анатомічних термінів — метафорична номінація.
Ознакою, на основі якої відбувається перетворення початкових значень, може бути схожість
функції, зовнішня схожість порівнюваних об’єктів,
функційна й зовнішня схожість тощо. Вихідними
сферами для метафоричної номінації в анатомічній
термінології найчастіше виступають об’єкти живої та неживої природи, що позиціонують людину, її тіло як важливі складові єдиної біосистеми.
За джерелами метафоризації виокремлюємо такі
метафоричні терміни (одно- і багатокомпонентні)
з анатомії: 1) фітоморфні (arborvitae, radiхdentis);
2) зооморфні (sulcushippocampаlis, cristagalli);
3) ландшафтні (sulcusvenae, ductuliexcretorii); 4) антропогенні (osnaviculare); 5) астрономічні (oslunatum, angulusiridocornealis); 6) антропоморфні
(geniculumcanalisnervifacialis).
Проблеми термінотворення у колі наукових
зацікавлень не лише лінгвістів, але й фахівців-ана-
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Використовуйте факти.
Пам’ятайте про інтонацію, міміку і жести (але
не захоплюйтесь ними занадто).
Наводьте приклади з власного досвіду.
Спостережливість — запорука вдалого виступу. Пам’ятайте про це!
Будьте соціально активними. Спілкування розвиває ораторські здібності.
Простота завжди в моді. Не вибирайте занадто складні для сприйняття теми доповідей.
Аналізуйте кожний свій виступ.
Листок чи мозок? Надавайте перевагу доповідям «з голови», а не з листка.

Проведено систематизований огляд лiтератури
для визначення оптимальних шкал для скринiнгу
тяжкостi cтану осiб, якi перебували в зонi АТО i
зазнали посттравматичних порушень. використовували шкалу гострої реакцiї на стрес (Acute Stress
Disorder Scale, ASDS).
Аналізуючи помилки при наданні першої медичної допомоги на полі бою, можна зробити висновок, що на перших етапах евакуації під час припинення кровотечі перевагу слід надавати стисній
пов’язцi та первинній тампонадi ран. На етапi надання квалiфiкованої хiрургiчної допомоги потрiбно проводити ревiзiю рани з метою тимчасового
припинення кровотечi шляхом накладання зажимiв на кiнцi ушкоджених судин або тимчасового
протезування їх.

ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ
МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ
В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ
Передрій В. П.
Одеський національний медичний
університет,Одеса, Україна
Надання домедичної допомоги на полі бою є
основною запорукою врятування життя пораненому. Аналіз причин загибелі військовослужбовців
під час ведення бойових дій вказує на те, що
більшість з них можна було б врятувати при своєчасному й якісному наданні домедичної допомоги. Основними причинами смерті 80–90 % таких
поранених стали масивна крововтрата і шок, при
цьому локалізація поранень у 48 % випадків — в
тулуб, у 31 % — у верхні та нижні кінцівки, у 21 %
— у шию або пахові ділянки, де проходять магістральні кровоносні судини.
Нині допомога на полi бoю складається з трьох
етапiв:
1. Сure under fire (допомога пiд вогнем). У цьому перioдi надзвичайно висока ймовiрнicть отримання додаткових поранень. Можливостi надання допомоги і час на неї рiзко обмеженi.
2. Tаctical field care (допомога в польових умовах). Небезпека вогню противника лiквiдована.
Медична допомога все ще обмежена. Час надання допомоги вiд кiлькох хвилин до кiлькох годин.
3. Соmbat causalty evacuation (допомога пiд час
евакуацii). Медична допомога пiд час евакуацiї. Є
можливостi для надання допомоги та додатковий
пiдготовлений медичний персонал. Незважаючи
на те, що всi цi етапи входять у долiкарську допомогу, за обсягом наданої допомоги вона наближається до першої лiкарської.
Пiд час ведення бойових дiй на територiї Донбасу ми зiткнулися з кiлькома факторами, що значно впливають на надання медичної допомоги. Це
використання артилерiї калiбру вiд 120 до 203 мм
і реактивних систем залпового вогню по об’єктах,
які розташовані в межах густонаселених мiст, та
вiдсутнiсть промiжних етапiв евакуацiї, що пов’язано з бойовими дiями безпосередньо у межах мiст,
де знаходяться лiкувальнi заклади, які надають
квалiфiковану та спецiалiзовану медичну хiрургiчну допомогу.
Помилки при виконаннi хiрургiчної обробки
вогнепальних ран подiляють на органiзацiйнотактичнi та технiчнi.

АНАЛІЗ ТВОРУ I. ФРАНКА
«ОЙ ТИ, ДІВЧИНО, З ГОРІХА ЗЕРНЯ»
ТА ЙОГО МУЗИЧНЕ ЖИТТЯ
Горбовецький М. В.
Одеський нацiональний медичний унiверситет,
Одеса, Україна
Віршований розмір твору «Ой ти, дівчино, з
горіха зерня» — п’ятистопний хорей. Тема вірша
— страждання ліричного героя із-за неподіленого
кохання. Ідея поезії «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» в тому, що ліричний герой закоханий, він дивується тому, як різні якості характеру поєднуються у його коханої: уста — «тиха молитва», а слово — «гостре, як бритва». Дівчина горда, зрозуміти її та здобути прихильність — як дістати зернятко із твердого горішка — дуже важко. Почуття
любові ліричного героя таке сильне, що він ладен
«згубити душу», вважає це і за свою радість, і за
своє горе.
Значну естетичну функцію у вірші виконує
пісенний паралелізм, лірична оповідь вибудувана
з риторичних запитань: Чом твоє серденько —
колюче терня? Чом твої устоньки — тиха молитва, А твоє слово остре, як бритва? Душевні переживання ліричного героя зображуються через багату образну палітру, а також контрастні суб’єктивні оцінки: «І чом твій усміх — для мене скрута, Серце бентежить, як буря люта? Ой ти, дівчино, ясная зоре! Ти мої радощі, ти моє горе!». Римування вірша «Ой ти, дівчино, з горіха зерня»
відповідає принципу римування в українському
фольклорі — переважають морфологічні рими,
тобто між собою римуються однакові частини
мови: чаром — пожаром, зоре — горе тощо. Віршу
властиві паралелізм («Ой ти, дівчино, ясная зоре!
/ Ти мої радощі, ти моє горе!»), а також лексичні
анафори («Ой ти, дівчино…»).
Поезія «Ой ти, дівчино, з горіха зерня» покладена на музику композитором А. Кос-Анатольським. Також відома у виконанні Анатолія Солов’яненка, Олександра Василенка та інших співаків.
Пісня була вперше виконана Дмитром Гнатюком
на ювілейному концерті з нагоди сторіччя Івана
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Франка. За свідоцтвом Марії Загайкевич цей твір
«почав втрачати своє авторство і виконуватися як
народна пісня».

УКРАЇНСЬКА ДЕМОНОЛОГІЯ
Сікорська М. О.
Одеський національний медичний
університет,Одеса, Україна
Українська культура багата на різноманітні
демонологічні персонажі. Уява пересічного українця завжди була багатою на вигадки, щось таємниче і цікаве. Так з’явилися у народному фольклорі різноманітні сили потойбіччя. Демонологічне уявлення пов’язується з явищами природи, господарсько-побутовим життям. Народна фантазія
часто надає демонічним істотам людську подобу,
тобто наділяє їх антропоморфними рисами. І
дійсно, у творчості багатьох письменників помічаємо звернення саме до проблем демонології та
міфології взагалі, адже вірування народу розкривають його менталітет.
Напрям розвитку фольклорно-фантастичної
прози пов’язаний з іменем Г. Квітки-Основ’яненка. Чи не найяскравіший твір письменника — «Конотопська відьма» — виявив його замилування
химерністю народної фантазії. Повість «Конотопська відьма» написана на основі народних вірувань у відьом, чортів і упирів. Письменник один
із перших в українській літературі почав опрацьовувати тему нечистої сили, яка була табуйована аж до ХIХ ст. Повість ґрунтується на дійсних
фактах, але своєрідно осмислених автором, і відзначається сатиричним спрямуванням з виразним
соціальним відтінком. У творі з етнографічною
точністю поднані описи народних вірувань, змальовуючи реалістичні події, що переплітаються з фантастикою, письменник прагне показати забобонність Пістpяка і Забpьохи.
Г. Квітка-Основ’яненко виявив себе справжнім
майстром художнього слова, зумівши вдало поєднати реальність з фантастикою, використавши
фантастичні елементи з певною метою, зробивши
їх засобом комічного. Ця повість найвизначніший
бурлескно-реалістичний твір письменника. З одного боку, Квітка-Основ’яненко орієнтується на
фольклорні джерела (народні казки, перекази), а
з другого — на достовірні факти життя. «Конотопська відьма» — це результат спостережень автора за «сучасною» дійсністю, поширенням розповідей про «відьом» та відомостей про негативні
явища побуту й урядування колишньої козацької
старшини.

БОГДАН ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ —
«БАТЬКО» ПСИХОЛОГІЧНИХ ВІЙН
Кралєва А. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса,Україна
Початок третього тисячоліття остаточно переконав військових інтелектуалів у тому, що найефективнішою зброєю в боротьбі з противниками
є так звані психологічно-інформаційні війни. Подібні війни між різними народами і країнами велися ще з давніх-давен. На території ЦентральноСхідної Європи в новий час всесвітньої історії їх
започаткував не хто інший, як видатний державний і військовий діяч, славетний гетьман Богдан
Хмельницький.
За допомогою розвідувальної та контррозвідувальної служб Богдан Хмельницький шляхом поширення дезінформації прагнув посіяти у ворожому війську непевність у власних силах, панічний
настрій. У своїх універсалах до населення й
інструкціях для розвідників гетьман наполягав на
необхідності створення у стані противника відчуття приреченості, напруги і непевності.
Так, перед Корсунською битвою наприкінці
травня 1648 р., що завершилася перемогою українців, Б. Хмельницький зумів блокувати інформацію про реальний стан речей у своєму таборі та
поширив неправдиві свідчення про кількість козацького війська. Унаслідок цього командувач
польською армією М. Потоцький почав ухилятися від бою і вже задовго до безпосередньої битви
зазнав психологічної поразки. Вдалими маневровими діями Б. Хмельницький створив несприятливі умови у битві під Пилявцям для розташування оборонного табору польських військ. Це, у
свою чергу, викликало невпевненість коронного
командування у своїх діях, яка поширилася і на
особовий склад. На другий день битви, 22 вересня, за наказом гетьмана до ворожого табору потрапляє полонений козак, переодягнений священиком. Незважаючи на тортури, він повідомляє про
прихід на допомогу Хмельницькому кількох десятків тисяч татар. Насправді ж союзницькі війська налічували до п’яти тисяч вояків. Це стало
важливим складовим елементом «психологічної
війни» Б. Хмельницького.
Під час Національно-визвольної війни Хмельницький створив триступеневу структуру керівництва розвідагентами — гетьман, керівник розвідслужби, резиденти на місцях.
На жаль, наступники Б. Хмельницького на
гетьманській посаді не зуміли повною мірою скористатися досвідом свого попередника. Водночас
багато визначних полководців Європи нового та
новітнього часу при веденні бойових операцій застосовували різні елементи «психологічної війни»,
які були започатковані нашим співвітчизником —
великим гетьманом Богданом Хмельницьким.

ПАНАС МИРНИЙ
ЯК ПРЕДСТАВНИК РЕАЛІЗМУ
В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ
Василенко В. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Народився Панас Мирний (літературний псевдонім Панаса Яковича Рудченка) 13 травня 1849 р.
у Миргороді в сім’ї дрібного урядовця.
Порядний і відвертий у всьому, Панас Мирний
таким же був і в сімейному житті. Справжнє велике і щире кохання прийшло до нього на 40-му році
життя. Листи до коханої дихають його турботою
і ніжністю: «Мила моя, добра, ніжна, вишукана!
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Якщо ти хоч одну тисячну долю тієї любові до
мене, яка міститься в твоєму серці, перенесеш на
людей — я не менш буду щасливим, оскільки для
мене залишиться 999 тисячних! Чиста моя! Будь
святою, щоб я недаремно молився на тебе!».
Літературна спадщина Панаса Мирного характеризує його як майстра слова, який найвищою
цінністю художньої творчості вважав правду
життя.
Загалом Панас Мирний орієнтувався на реалістичний тип творчості. Але процес становлення
прозаїка-реаліста не виключав використання романтичних елементів. Через це з’являється новий
реалізм. Панас Якович зміг зібрати усі ідеї попередніх письменників-реалістів та обрати найкращі
з них, так народився шедевр, який одержав назву
«Хіба ревуть воли, як ясла повні?».
Із наставників Панаса Мирного з «теоретичної
орієнтації» головну роль відіграв Іван Білик. Саме
він наголошував на необхідності соціально-психологічного аналізу в реалістичному творі. Завдяки
цьому, художній світ наповнюється не запрограмованими характерами-типами, а яскравими
людськими особистостями.
Пов’язання минулого й сьогоднішнього через
раптовий поворот у минуле — традиційний
прийом Панаса Мирного (оповідання «П’яниця»,
повість «Голодна воля»).
Отже, реалістичний метод письма Панаса Мирного — це скарбниця для української літератури,
і навіть у наш час його роботи цікаві сучасній молоді.

традиційної гендерної системи. Насправді ж расистський світогляд вів до повалення традиційних
моральних засад відносин між чоловіком і жінкою,
деформації уявлень про фемінність. Крім того, незворотність багатьох результатів модернізації змушувала націонал-соціалістів визнати «природним»
більш широку, ніж у традиційних суспільствах,
присутність жінок у публічній сфері. Погляди націонал-соціалістів на гендерні відносини у державі
були покликані відтворювати гендерну асиметрію,
готувати своїх громадянок до виконання традиційних жіночих гендерних ролей, не допускати їх
у «чоловічі» сфери діяльності, а також впроваджувати нацистський світогляд. Чоловіки ж при цьому мали всі можливості, щоб реалізувати свій потенціал. Їм надавалася перевага в усіх сферах суспільного життя, залишаючи для жінки лише роль
товариша, дружини та матері.
Непослідовність нацистської гендерної ідеології, протиріччя між ідеологічними догмами і
практичними потребами гітлерівського режиму
призвело до розпливчастості, рухливості межі між
приватною і публічною сферами в Третьому рейху. Вони, а також історичні обставини, які почали змінюватися, сприяли професіоналізації та деприватизації материнства і домоведення, одночасно залучаючи німкень до суспільного виробництва, в органи управління та збройні сили.
Щодо розвитку гендерного питання в Україні,
можна навести приклад української організації галицьких феміністок «Союз українок», який очолювала Мілена Рудницька. Вона була головним ідеологом українського жіночого руху міжвоєнного
часу. Рудницька підкреслювала, що багато питань,
які турбують жіноцтво державних народів, для
українців є неактуальними, бо на перший план в
умовах української дійсності виходить «національне усвідомлення жіноцтва». Разом з тим, аналіз
розвитку жіночого питання в Європі слугував важливим чинником формування українського жіночого руху. Особливу увагу українок привертала,
зокрема, Німеччина, де в часи Веймарської республіки феміністичний рух був одним з найпотужніших в Європі. Німецькі жінки мали високий
ступінь правової і фактичної рівності з чоловіками.

ЖІНКИ І ЖІНОЦТВО
В ІДЕОЛОГІЇ НАЦІОНАЛ-СОЦІАЛІЗМУ
Єлісеєва Є. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Гендерне питання — одне з найактуальніших
питань сьогодення. Після того, як жінки почали
відстоювати свої права через те, що чоловіки не
давали їм змогу жити повноцінним життям, розв’язання цієї проблеми з кожним днем набирало
нових обертів. Проте історія не буває без злетів і
падінь, тому на деякий час протилежна стать знову брала гору над слабшою. Прикладом цього
можуть бути гендерні відносини часів Третього
рейху, які було розглянуто детальніше у роботі.
Нацистський ідеал гендерних відносин передбачав зведення нанівець результатів жіночої емансипації та відновлення в повному обсязі патріархального панування. Процес модернізації та прогресу, як були переконані вожді нацизму, загрожує
«чистокровному» населенню Німеччини расової
деградацією і, насамкінець, вимиранням внаслідок
расового змішання, венеричних хвороб, падіння
інтересу до сім’ї та шлюбу, катастрофічного зниження народжуваності. Паралельно культивувався образ чоловіка-воїна та його абсолютного домінування у таких сферах діяльності, що були пов’язані, насамперед, з військовою справою, політикою, економікою. Однак гітлерівці тільки на
словах проголошували своєю метою реставрацію

УКРАЇНСЬКІ КАЛЕНДАРНО-ОБРЯДОВІ
ПІСНІ ЗИМОВОГО ЦИКЛУ
Чабан Г. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Календарно-обрядові пісні — це пісні, які виконувались під час різних народних свят та обрядів. Ці пісні тісно пов’язані з язичницькими віруваннями.
Окремим циклом величальних пісень, приурочених до зимових свят, є колядки та щедрівки —
аграрно-магічні пісні святкового обходу дворів.
Серед календарно-обрядових пісень вони відзначаються жанровою своєрідністю, урочисто піднесеним тоном, емоційно-романтичним забарвленням.
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Надзвичайної популярності в народі набули
колядки та щедрівки. Ці пісні приурочувались до
основних свят зимового циклу: колядки — до
Різдва (7 січня), щедрівки — до Нового року (за
старим календарем 14 січня).
Тематично різноманітні колядки звернені до
парубка. У них він постає славним богатирем, сміливим воїном, вправним мисливцем, хазяйновитим господарем.
Колядки парубкові багаті на історичні ремінісценції.
7 грудня — святої Катерини — свято дівочої
долі, коли парубки постилися, щоб Бог послав їм
добру жінку, а дівчата ворожили і закликали долю.
13 грудня — св. Андрія Первозванного. Дівчата ворожили, хлопці з дівчатами збиралися на вечорниці, «кусали» калиту — великий корж із білого борошна, який підвішували до стелі, грали, розважалися. Вночі хлопці могли бешкетувати, їм
пробачалося.
14 грудня — пророка Наума. У цей день починали вчити дітей: наука добре сприймалася.
17 грудня — день Варвари Великомучениці,
покровительки вишивання.
18 грудня — преподобного Сави. Селяни варили кутю та узвар.
19 грудня — св. Миколая, який чемним дітям
приносив подарунки.
6 січня — Свят-вечір. Готували дванадцять
пісних страв, проводили святу вечерю, не забували і про худобу, пасіку, сад. Від цього дня починали колядувати.
7 січня — Різдво Христове.
13 січня — Щедрий вечір, свято Меланки. Водили «козу», Меланку.
14 січня — Новий рік, свято Василя. Першими
до хати приходили «посівальники».
18 січня — «Голодна кутя», або другий Святвечір. Їли пісну вечерю.
19 січня — Водохреща.
20 січня — Івана Хрестителя, «посвятки».
21 січня — «другий» різдвяний день, коли хрещені ходять в гості до похресників. Цим закінчується цикл зимових різдвяно-новорічний свят.
Як бачимо, зима багата на свята. Багато свят
— тож і пісень цього циклу складено в народі чимало.

ного розташування. Основними рисами традиційної української сорочки є білий колір, розріз
пазухи по середині, крій до уставки. Різниця між
соціальними верствами була лише в матеріалі, із
якого виготовлялась сорочка. Для звичайного селянина свита витиналася з льону, матірки. Вищі
ж верстви суспільства під вишивку брали шовк або
серпанок.
Борщівська вишивка — це сорочка, вишита
чорними нитками, яка стала своєрідною візиткою
краю. Особливу цінність має колишня, бабусина
чи прабабусина сорочка. Вона цінується і в Україні, і за кордоном. Відома як «борщівська бавовняна сорочка», шита «по рукавах». Найголовнішими її ознаками є біле домоткане, здебільшого конопляне, полотно, простий крій і густий, тугий візерунок; вишиття грубою вовняною ниткою —
«чорною бавовною».
Індивідуальність борщівської вишиванки зумовлена страшними історичними подіями. Це
відбулось, коли на наш народ нападали кочові
племена. В один день завойовники вбили всіх чоловіків і юнаків мого краю. Через це жінки присяглись одягати чорну сорочку. З того часу нічого не змінилось, ця історична подія залишила свій
слід навіки.

МЕДИЧНИЙ ДИСКУРС:
СУГЕСТИВНИЙ
ТА КОМУНІКАТИВНИЙ ВПЛИВ
Сікорська М. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Медичний дискурс, під яким ми розуміємо комунікативну діяльність у сфері спілкування «лікар
— пацієнт», є складовим елементом системи інституційних дискурсів і має специфічні та спільні ознаки з іншими видами дискурсів.
Медичний дискурс — це різновид інституційного спілкування, в якому беруть участь лікар (медична сестра), пацієнт, родичі пацієнта та ін. Він
призначений для медичної комунікації з метою
діагностики хвороби, уточнення діагнозу, позитивного емотивного впливу на пацієнта, прийняття й обґрунтування обраної методики лікування й
визначення колегіальної згоди.
Комунікативні ситуації медичного дискурсу,
зумовлені соціальними ролями лікар — пацієнт,
визначають таку загальну прагматичну мету лікаря-адресанта, як допомога пацієнтові на всіх етапах комунікативної взаємодії. Ця прагматична
мета дала змогу визначити спрямування основних
комунікативних стратегій медичного дискурсу
(діагностувальної, лікувальної й рекомендаційної)
на різних етапах комунікативної інтеракції та
спеціалізованих тактик, які використовуються для
реалізації конкретної стратегії, і спільних для всіх
стратегій неспеціалізованих тактик, до яких належать контактовстановлювальна тактика, тактика
запиту конкретної інформації, тактика зближення,
тактика переконання, тактика спонукання, тактика роз’яснення, тактика формування ходу думок

МОЯ БОРЩІВСЬКА ВИШИВАНКА
Стодола Т. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Вишиванка — новітня назва народної української сорочки, прикрашеної орнаментованою вишивкою. Це важлива складова українського національного вбрання. Вишита сорочка прийшла до
нас із часів козаччини, а то і ще раніше. Це вбрання наш народ носив як окрасу та показник своєї
творчості, вміння та праці.
Різноманіття народної вишиванки зумовлене
різнотиповістю матеріалів, технік, орнаментів,
композицій, колориту, що залежить від географіч-
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пацієнта, тактика співробітництва, тактика презентації.
Встановлено, що сугестивність у медичному
дискурсі виявляється в єдності з раціональнологічним спілкуванням. Основними характеристиками медичного дискурсу є інформативність і сугестивність. Специфіка інформативності медичного дискурсу визначається в рамках протиставлень
«інформативність — фатика» й «інформативність
— сугестивність». Аналіз фактичного матеріалу
дав підстави вважати, що мовленнєвий сугестивний вплив — невід’ємний компонент акту комунікації в інтеракції «лікар — пацієнт», що визначається у зміні конфігурацій стандартних та індивідуальних уявлень завдяки текстовій інформації.

ІСТОРИЧНИЙ РОЗВИТОК
ЛАТИНСЬКОЇ МОВИ
ТА ЇЇ СУЧАСНЕ ЖИТТЯ
Янко К. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Усі студенти медичних ВНЗ в обов’язковому
порядку вивчають латину. І більше половини з
них, особливо першокурсники, завжди ставлять
питання: «Навіщо мені цей непотрібний предмет?
Адже ця мова давно мертва».
Тому метою нашої роботи є спроба довести, що
латинська мова не є мертвою в наші дні, а також
з’ясувати роль латини у сучасному світі.
Як відомо, у розвитку літературної латинської
мови розрізняють чотири періоди: період архаїчної латини (754 р. — початок І ст. до н. е.), період
класичної латини (50-ті рр. І ст. до н. е. — 50-ті
роки І ст. н. е.), період посткласичної латини (І–
ІІ ст. н. е.), період пізньої латини (ІІІ-VІ ст. н. е.).
Зауважмо, що латина як офіційна мова використовується сучасною Католицькою церквою. У
багатьох галузях науки, перш за все, в ботаніці та
зоології, термінологія заснована на латинських і
латинізованих грецьких словах. Юристи також
широко використовують латинізми. Латинські
слова і вирази використовуються в сучасній
художній літературі, а також у різних шкільних і
вузівських підручниках у вигляді цитат, крилатих
виразів та епіграфів. Більшість музичних термінів
також латинського походження.
Оскільки ми всі — майбутні медичні працівники, то хотілося б виділити роль латинської мови в
медицині. Експерти всього світу відзначають, що
вплив цієї мови найбільш яскраво виражений у таких галузях, як власне медицина і фармакологія.
Рецепти здавна виписуються латинською мовою і
за певними правилами, тому рецепт, виписаний,
наприклад, в Америці, повинні легко зрозуміти в
Україні.
Феномен цієї мови полягає в тому, що вона
продовжує «жити», і причому цілком повноцінним
життям.
Отже, можемо дійти висновку, що не може бути
мертвою мова, яка використовується в усній і
письмовій формах професіоналами практично всіх
сфер людської діяльності.

АНАЛІЗ ПРАВОМІРНОСТІ РЕАЛІЗАЦІЇ
ЗАСОБІВ ЛІКУВАЛЬНОЇ КОСМЕТИКИ
ЧЕРЕЗ МЕРЕЖУ INTERNET
Чечотка О. В., Котлярова В. Г.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Як свідчать проведені дослідження, засоби лікувальної косметики (ЗЛК) в Україні набувають все
ширшого визнання та використання. Аналіз показав, що основними каналами розподілу їх є аптечні
заклади та мережа Internet. Проте, згідно з Законом України «Про лікарські засоби», ЗЛК належать до лікарських засобів (ЛЗ) і через мережу
Internet реалізовуватися не можуть.
Фармацевтична спільнота неодноразово порушувала питання про законність в Україні торгівлі
ЛЗ через online-аптеки. Питанням правомірності
реалізації ЗЛК через мережу Internet в наукових
джерелах належної уваги не приділялося.
Треба відмітити, що в Україні ЗЛК в мережі Internet реалізуються не через online-аптеки, а через
Internet-магазини з продажу косметичних засобів.
Серед них: “MAKEUP”, «Cosmetic для здоровья и
красоты», «Ваше здоровье», “BeautyStore”, магазин «красивых покупок» та ін.
Реалізація ЗЛК через Internet-магазини пов’язана з низкою проблем. Згідно з Ліцензійними
умовами, ЗЛК, як і ЛЗ, мають право реалізовуватися тільки через ліцензовані заклади, що не можна сказати про Internet-магазини. Крім того, як
правило, замовлені Internet-магазинами ЗЛК
транспортують (доставляють) транспортні компанії, наприклад, «Укрпошта» чи «Нова пошта».
Тобто використання спеціалізованих транспортних засобів та виконання вимог належного зберігання проконтролювати складно. Крім названих
проблем щодо реалізації через Internet-магазини
всіх видів фармацевтичної продукції, реалізації
ЗЛК пов’язана з проблемами, властивими безпосередньо ЗЛК. На думку фахівців, процес вибору
ЗЛК повинен проходити під наглядом провізора
та складатися з таких операцій: опитування споживачів, огляд, проведення тестування на алергію
та вибір ЗЛК. Здійснення цих операцій (крім останньої), через Internet-магазини неможливе.

ОСОБЛИВОСТІ АНГЛІЙСЬКОГО
ІНТЕРНЕТ-СЛЕНГУ
Бошкова Я. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні інтернет не лише значно прискорює
процес пошуку інформації, але й суттєво впливає
на усі сфери та рівні людського спілкування, включаючи систему мови і мовлення.
Інтернет-сленг — приклад адаптації мови до
сучасних способів спілкування.
Формування інтернет-сленгу як мови користувачів світової інформаційної мережі було зумов-
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лене специфікою «опосередкованого» спілкування
і необхідністю збереження повноти, емоційності та
швидкості комунікації при мінімізації мовних засобів:
Відсутність розділових знаків: should i know
that well i didnt — Should I know that? Well, I didn’t.
Порушення правил правопису — слова, написані в альтернативний спосіб, що відображає наше
мовлення: wanna see me live? — Want to see me live?
Використання лише приголосних при написанні слова: Nth — nothing, TWTR — Twitter, TXS —
thanks, XLNT — excellent.
Використання цифр замість букв: 2day — today,
D8 — date, B4 — before.
Заміна довгих слів короткими словами, що мають те ж значення, що й вихідні слова (im so glad)
— I’m so delighted/pleased/thankful… Заміна слів
символами: me & u …. . !!!! — Me and you…. . !.
Обрізання — укорочення слів без зміни їх змісту: advertisement — ad (реклама). Поєднання —
слова, утворені поєднанням першого елемента одного слова з кінцевим елементом іншого: Breakfast
+ Lunch = Brunch (сніданок і пізній сніданок).
Усі великі букви — повідомлення повністю великими літерами розглядають як «крик»: I AM
HERE NOW!!! — I AM HERE NOW!
Клавіатурні смайлики — графічне представлення виразу обличчя з використанням розділових
знаків, цифр та літер, щоб виразити свої почуття
або настрій.

внешние раздражители, тем самым вырабатывая
условные рефлексы.
Опыты Павлова помогли понять, в каком отделе мозга возникает сигнал о запуске того или
иного рефлекса, что дало толчок развитию физиологии, нейрохирургии и других областей медицины.
«Когда я приступаю к опыту, — писал Павлов,
— связанному с гибелью животных, я испытываю
тяжелое чувство сожаления».
В память о гении хирургии и физиологии и животных, послуживших человечеству, названо более полусотни объектов на территории России и
других государств: его именем названы улицы,
площади, станции метро.

ГЕРЦОГ ДЕ РІШЕЛЬЄ
ТА ЙОГО РОЛЬ У ЛІКВІДАЦІЇ
ЕПІДЕМІЇ ЧУМИ 1812 РОКУ
Саяпіна М. В., Довгань І. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
До переліку досягнень першого градоначальника Одеси — Армана Емманюеля дю Плессі Рішельє справедливо вносять сприяння розвитку міста,
його економічного, архітектурного підйому та
вжиття заходів щодо запобігання розповсюдженню хвороби інфекційного походження — чуми.
Завезена грецькими купцями, чума не була одразу діагностована, що спричинило стрімке її поширення південним регіоном. Сумнівний стан міста змушує градоначальника скликати Медичну
Раду, положенням якої впроваджується ретельний
контроль за мешканцями, проводиться очищення
колодязів й каналів. Одесу було поділено на 5 частин, за кожною з яких закріплено окремого лікаря. Заходом запобігання вводиться суворий карантин, обмеження на публічні збори, заборона щодо
прибуття кораблів до порту, зачинення культових
установ тощо.
Карантин тривав 46 днів, протягом яких жителям заборонено покидати свої домівки. Задля запобігання голоду, Рішельє своїм наказом постановлює забезпечення людей двічі на день харчами.
Одеська фортеця була реорганізована в Карантинну бухту для новоприбулих вітрильників і суден, де проводились заходи контролю за товарами й пасажирами; функціонували Циркульний
корпус, карантинна лікарня Одеського порту —
сучасна Одеська міська інфекційна лікарня.
До кінця 1812 р. було зафіксовано понад 4 тис.
випадків захворювань і близько 3 тис. смертей.
Місто втратило майже 13 % свого населення.
Лише у лютому 1813 р. вдається побороти хворобу й отримати омріяний статус «благополучного міста». Ця епідемія вражає масштабністю за
кількістю понесених жертв. Але ці втрати могли б
бути значно більшими, якби не вправність й самовідданість дій герцога Рішельє. Він заклав основи
санітарно-епідеміологічної служби та запобіг розповсюдженню чуми в Європу.

ЭКСПЕРИМЕНТЫ И. П. ПАВЛОВА
НА СОБАКАХ
Салгереева М. Р.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Русский ученый-физиолог, создатель учения о
высшей нервной деятельности, лауреат Нобелевской премии, полученной за исследования механизмов пищеварения, был известен теплым отношением к собакам, над которыми проводил эксперименты, в которых добивался выработки желудочного сока под воздействием условных раздражителей, таких как мигающий свет или определенный звук.
Павлов разделил рефлексы на безусловные, то
есть врожденные, и условные, к которым отнес те
реакции, которые вырабатываются в связи с изменениями окружающей среды, полученной информацией.
И. П. Павлову удалось осуществить операцию
наложения собакам постоянной фистулы поджелудочной железы и добиться, чтобы животные оставались после этого здоровыми.
Ученый получил возможность наблюдать за
нормальным ходом пищеварения. В лаборатории
Павлова делали и другие блестящие операции:
животным накладывали фистулы на желудок, выводили наружу протоки слюнных желез и таким
образом проводили измерения.
Эксперименты со временем усложнялись. Павлов приучил собак реагировать на различные
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ПРОБЛЕМИ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ НЕЛІНГВІСТИЧНОГО ВНЗ
ДО РІВНЯ В2
Багузова А. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

ня норм літературної іноземної мови та їх стійке
застосування у мовленні; оволодіння професійною
термінологією; вміння визначати мету і розуміти
ситуацію спілкування; володіння стилем професійного мовлення та ін.
На першому етапі комунікації сучасний лікар
повинен точно і швидко зібрати необхідну інформацію для встановлення діагнозу під час спілкування з пацієнтом. На другому етапі необхідно
зрозуміло пояснити пацієнту призначене лікування за допомогою лексичних і стилістичних засобів.
Формуванню професійної комунікативної компетенції майбутнього лікаря сприяє: постійний акцент на професійній значущості іноземної мови у
фаховій підготовці; знання особливостей, ідеалів
студента, ґрунтуючись на яких, будується робота
з використання іноземної мови; визначення для
кожного студента системи перспектив у професійній галузі за умови використання іноземної
мови.
Майбутнім лікарям завжди потрібно пам’ятати, що жодний лікар не зробить успішної кар’єри
і не матиме довіри та поваги своїх колег і пацієнтів, якщо не навчиться коректно спілкуватися,
не володітиме мистецтвом мови.
Отже, з метою забезпечення належного рівня
комунікативних умінь у майбутніх лікарів, необхідно розвивати загальні та спеціальні знання майбутніх лікарів, враховуючи психологічні, лінгвістичні та освітньо-професійні фактори впливу на
фахову комунікацію.

Знання англійської мови в період всеохоплюючого розвитку міжнародних відносин та імплементації угоди з Європейським союзом стає необхідністю з великою кількістю практичних переваг.
Однак студенти медичних спеціальностей зазвичай
не розглядають іноземну мову як необхідний для
вивчення предмет, керуючись думкою, що англійська мова не знадобиться їм у професійній діяльності. Тому відсутність внутрішньої мотивації студентів щодо вивчення іноземної мови — це актуальна проблема для будь-якого ВНЗ.
Часто наші студенти, обираючи певну спеціальність як фахову, гадають, що глибокі знання
іноземної їм не знадобляться. Потім вони починають розуміти, що володіння англійською надасть
більше можливостей і забезпечить професійне зростання в обраній сфері, але на першому-другому
курсі ще можуть цього не усвідомлювати.
Наступна проблема, з якою доводиться стикатися під час викладання англійської, — це рівень
володіння мовою. Не всі першокурсники з тих чи
інших причин володіють англійської мовою на достатньому рівні.
Важливий чинник успішного володіння мовою
— це кількість годин, передбачена навчальним
планом вишу. На думку фахівців, щоб вивчити іноземну мову від рівня А1 до В2, потрібно не менше
1000 годин. Тим же часом як першокурсники нашого медуніверситету вивчають мову лише 50 годин. Різниця колосальна!
Ще одним фактором для належної підготовки
студентів до складання іспитів міжнародного рівня
з англійської мови у ВНЗ є сучасна відповідна навчально-методична література.
Отже, можна впевнено констатувати, що коли
ми отримаємо необхідний мінімум годин і належну зацікавленість із боку студентів, то за такого
поєднання цілком реально після закінчення вищого навчального закладу студенти будуть мати обсяг знань англійської, який відповідає рівню В2.

ЛАТИНСЬКА МОВА ЯК ЕЛЕМЕНТ,
ЩО СПРИЯЄ РОЗВИТКУ
ТЕРМІНОЛОГІЧНОЇ КУЛЬТУРИ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
Морар Л. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Викладання дисциплін гуманітарного профілю
є важливою складовою розвитку особистісних та
професійних навичок майбутніх фахівців. Важливим елементом компетенції майбутнього лікаря є
знання медичної термінології та вміння нею користуватися. Базова дисципліна для забезпечення
цих знань — «Латинська мова». Знання термінологічних елементів греко-латинського походження, правил їх застосування допомагає студентам
при вивченні спеціальних дисциплін.
Метою вивчення дисципліни «Латинська мова
та основи медичної термінології» є набуття майбутніми лікарями умінь вільно використовувати
сучасну медичну термінологію латинською мовою.
Для того щоб досягнути усвідомленого використання термінології, слід приділяти увагу до словникової форми іменника і прикметника, принципів
узгодження і найбільш поширених структурних
типів термінів. Дані знання допомагають у формуванні термінів анатомо-гістологічного характеру. Вивчення терміноелементів, які є складовими
термінів зі значення діагнозів, забезпечить вільне
володіння клінічною термінологією. В свою чергу, знання назв препаратів та рослин, відмінків

РОЗВИТОК ФАХОВОЇ
КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ
МАЙБУТНІХ ЛІКАРІВ
Нестеренко Н. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Невід’ємною частиною професійної підготовки
майбутніх лікарів для забезпечення якісної медичної допомоги є розвиток навичок фахової комунікації іноземною мовою. Окрім безпосередніх медичних та клінічних навичок, лікарям необхідні
комунікативні уміння для спілкування з пацієнтами та міжнародної співпраці з фахівцями галузі
охорони здоров’я. Оволодіння фаховою комунікативною компетенцією потребує такі якості: знан-

20

іменника та правил оформлення латинської частини рецепта сформують професіоналізм майбутнього спеціаліста фармацевтичної сфери.
Навички, отримані на заняттях з латинської
мови, завжди використовуються разом з професійними вміннями спеціаліста у медичній практиці.
У зв’язку з цим, викладання медичної термінології
майбутнім лікарям має проводитися шляхом інтеграції з профільними дисциплінами. Зв’язок латинської секції з іншими кафедрами забезпечує
єдино структуровані вимоги до знання студентами латинської медичної термінології. Таким чином, відбувається міждисциплінарна інтеграція,
яка сприяє кращому засвоєнню, закріпленню та
практичному використанню знань.

АНТРОПОСЕМІЧНА ЕВФЕМІЯ
В КОНЦЕПТУАЛЬНОМУ МАКРОПОЛI
«СТАН ЗДОРОВ’Я ЛЮДИНИ»
(НА МАТЕРІАЛІ АНГЛІЙСЬКОЇ,
ФРАНЦУЗЬКОЇ, УКРАЇНСЬКОЇ
ТА РОСІЙСЬКОЇ МОВ)
Кантур К. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У дослідженні було використано співвідносний
і дистрибутивний методи, які застосовувалися для
визначення місця евфемізмів у синонімічних рядах
та виявлення їх конотативної суті. Дослідження
показало, що анатомічні особливості та фізіологічні процеси через відсутність в них естетичної
складової залишаються сферою активної евфемізації, незважаючи на тенденції до універсальної
відкритості всіх ланок життя, у тому числі інтимно-фізіологічної.
Найактивнішій евфемізації підлягають лексеми
і лексикалізовані словосполучення, які вказують
на хворих з тяжкими або невиліковними хворобами (рак, СНІД та ін.). В основі евфемізації лежить
прагнення до максимальної десексуалізації найменувань за рахунок переходу небажаних або табуйованих сем до імплікаціоналу значення. Аналіз
матеріалу засвідчив, що евфемізації підлягають й
багато слів і виразів, які вказують на відхилення
психічного характеру генералізації; аналогічно активна евфемізація відбувається і в мікрогрупі «венеричні захворювання».
На основі аналізу словників схарактеризовано
евфемістичні найменування, які, вуалюючи різноманітні фізичні недоліки й психічні відхилення, не
дозволяють розглядати носія цих недоліків як убогу особистість, а змушують оцінювати його як людину з особливими специфічними якостями. Завдяки цим евфемізмам особистість не десоціалізується, не відчужується від інших людей, а розглядається як рівноправний член суспільства.
У цілому аналіз показав, що процеси евфемізації у сфері антропосемічних концептів відбуваються дуже активно, що призводить до збагачення вказаних мов новими словами та виразами, а
також до подальшого розвитку полісемії вже існуючих лексичних одиниць.

МОТИВОВАНІ ТА НЕМОТИВОВАНІ
МЕДИЧНІ ТЕРМІНИ
Нетребчук Л. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сучасна медична термінологія — це велика за
обсягом терміносистема, яка налічує близько
200 тис. термінів. З них приблизно 10 тис. — це
анатомічні терміни, 20 тис. — позначення функцій
органів, 60 тис. — клінічні терміни і близько 80–
100 тис. — фармацевтичні терміни. Структура, звукове оформлення повинні повністю передавати
зміст терміна, його характерні ознаки. Такі терміни називають мотивованими. Вони можуть бути
представлені: термінами-словами, узятими із загальновживаних слів, що використовуються у спеціальному медичному значенні (анатомічні —
стравохід, лопатка; клінічні — виразка, жовтяниця; фармацевтичні — свічка, розчин); термінамисловами, утвореними з інтернаціональних греколатинських терміноелементів, кожний з яких має
мотивуючу ознаку (анатомічні — гіпоталамус; клінічні — гепатомегалія, остеохондроз, нефропатія;
фармацевтичні — неоміцин, тетрациклін); словосполученнями (анатомічні — спинномозкові нерви, висхідна аорта; клінічні — недостатність
мітрального клапана, геморагічний інсульт; фармацевтичні — ацетилсаліцилова кислота, спиртовий розчин йоду).
Немотивовані терміни не мають прозорої внутрішньої форми, структура не розкриває їхній зміст,
а звуковий комплекс повністю або частково позбавлений мотивування. Потрібно зауважити, що
повністю немотивованих термінів не існує, оскільки будь-який термін — це вторинна номінація.
Тому потрібно говорити про ступінь мотивованості цих термінів. За ступенем мотивованості виокремлюють: нейтральні терміни (більшість з них
— це епоніми: Євстахієва труба, набряк Квінке,
паличка Коха); власне немотивовані терміни (голова медузи, адамове яблуко); частково мотивовані терміни (епітеліальні перлини, заяча губа).
Сьогодні при створенні нових термінів перевага віддається мотивованим номінаціям, проводиться також уніфікація та стандартизація медичної термінології.

РОЛЬ МОТИВАЦИИ В ИЗУЧЕНИИ
ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
Мокриенко Э. Н.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В эпоху глобализации всех сфер общественной
жизни проблема мотивации в изучении иностранных языков становится чрезвычайно актуальной.
Престиж предмета «иностранный язык» в качестве образовательной дисциплины вуза значительно возрос в последнее время. И здесь понятие
мотивации выходит на первый план. Учебную мотивацию можно разделить на внешнюю и внутреннюю.
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Внешняя мотивация не связана непосредственно с содержанием предмета, а обусловлена внешними обстоятельствами.
Внутренняя же мотивация связана не с внешними обстоятельствами, а непосредственно с самим
предметом. Ее еще часто называют процессуальной мотивацией. Человеку нравится непосредственно иностранный язык, нравится проявлять
свою интеллектуальную активность. Действие
внешних мотивов (престижа, самоутверждения и
т. д.) может усиливать внутреннюю мотивацию, но
они не имеют непосредственного отношения к содержанию и процессу деятельности.
Кроме того, учебную мотивацию можно разделить на положительную и отрицательную. К примеру, конструкция «если я буду учить английский,
то получу на экзамене отлично» — это положительная мотивация. Конструкция «если я буду
учить английский, то сдам экзамен и меня не отчислят» — отрицательная.
Студентами часто движут внешние мотивы,
при этом присутствует значительная доля негативной мотивации («чтобы не отчислили», «не поставили двойку»). Это представляет некое противоречие, поскольку престиж владения иностранным
языком и его важность в общественной жизни выросли и, казалось бы, должно быть больше положительной мотивации. Необходимо создавать такие условия, при которых у учащихся возникает
личная заинтересованность и потребность в изучении иностранного языка.

медичному ВНЗ велика увага приділяється комунікативній складовій, а саме оволодінню професійно орієнтованою лексикою та вміле застосування цих знань, тому що нагромадження словникового запасу й уміння його використовувати є передумовою оволодіння всіма видами мовленнєвої
діяльності. Досягти високого іншомовного комунікативного рівня можливо при впровадженні
імітаційного моделювання на заняттях, проведенні занять дискусійного характеру, застосування
інформаційно-комунікаційних технологій.
Мова — основний носій інформації, отже, володіння професійно-комунікативними навичками
є суттєвою ознакою ділової кваліфікації фахівця,
умовою його професійної спроможності.
ЗАСТОСУВАННЯ
ПРОЕКТНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ
Чайка О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні вважається, що однією з перспективних технологій навчання є технологія проектної діяльності, оскільки вона створює умови для творчої самореалізації студентів, підвищує мотивацію
для отримання знань, сприяє розвитку їхніх інтелектуальних здібностей.
В основу проектної діяльності покладена ідея
про спрямованість навчально-пізнавальної діяльності студентів на результат, який досягається завдяки розв’язанню тієї чи іншої проблеми. Створивши самостійно певний проект, студент вчиться
аналізувати свою роботу, оцінювати її, знаходити недоліки та позитивні моменти у створеному
ним продукті. Крім того, впровадження у позакласну творчу діяльність методу проектів, дає
можливість студентам оцінити не тільки свою
діяльність, а й вчитись аналізувати і оцінювати діяльність своїх одногрупників, що брали участь у
створенні проекту, зважаючи на їхній внесок у
спільну справу.
Спираючись на думку науковців, ми також можемо констатувати, що з виникненням позитивних
емоцій у студентів під час роботи над проектом,
починає формуватись і позитивна мотивація до
здійснення певної професійної діяльності з використанням методу проектів. Виконання того чи
іншого завдання, під час підготовки проекту дозволяє студентам повірити у свої можливості, відчути себе успішним у певній сфері. До того ж створення того, чого раніше не існувало і що має певну наукову вагу і за що було отримане схвалення
та позитивна оцінка, значно підвищує бажання
студента використовувати сучасні системи у своїй
професійній діяльності.
На нашу думку, участь у проектній діяльності
надає можливість студентам самовдосконалюватися, розвивати творчі здібності, креативність, комунікативність, організаторські здібності, а також
спробувати себе в різних ролях серед учасників
проекту: автор ідей, виконавець, учасник, організатор.

КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА
ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ МЕДИЧНИХ НАВЧАЛЬНИХ
ЗАКЛАДІВ
Гожелова Н. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Умовою успішної комунікативної діяльності
людини є комунікативна культура, що припускає
наявність комплексу комунікативних умінь і навичок, які можуть бути сформовані на основі комунікативних здібностей та психологічних якостей
особистості. Професія лікаря передбачає в тій чи
іншій мірі виражене інтенсивне і тривале спілкування: з хворими, їх родичами, медичним персоналом — саме тому ця професія висуває не тільки
певні вимоги до особистості, а й значною мірою
визначає таку професійну складову роботу лікаря, як уміння продуктивного спілкування. Від
уміння спілкуватися, встановлювати і розвивати
взаємини з людьми багато в чому залежить професійна успішність лікаря.
Оволодіння студентами професійно-комунікативними вміннями неможливе без цілеспрямованого формування понятійно-термінологічного апарату спеціальності, розширення інформаційної
бази на матеріалі автентичних текстів, оволодіння стратегіями навчання, вміннями інтерпретувати, вести дискусії, аргументувати, вирішувати типові стандартні та професійно орієнтовані завдання. Тому в процесі викладання іноземної мови в
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СЕКЦІЯ МОРФОЛОГІЧНИХ НАУК
Секция морфологических наук
Section of Morphological Sciences

НОРМА І АНОМАЛІЇ
КОРОНАРНИХ СУДИН
Тимків У. М.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
Дослідження проведено на 20 препаратах сердець. Установлено, що на 15 препаратах коронарні
артерії відповідали нормі, тобто ліва та права
вінцеві артерії відгалужувалися від початкової
частини висхідної аорти в лівому і правому синусах. Устя лівої вінцевої артерії може перебувати на рівні вільного краю півмісяцевої заслінки. Для устя правої вінцевої артерії найбільш
частим є розташування вище вільного краю
півмісяцевої заслінки. На 4 препаратах ми побачили розташування лівої коронарної артерії
(КА) нижче краю півмісяцевої заслінки. На
1 препараті ми побачили найменш поширену патологію — м’язовий місток. З’ясовано, що м’язовий місток перекидається через артерію на тому
ж рівні, на якому вона входить у міокард. Установлено, що на даному препараті місток прилягає до стінки коронарної артерії. Товщина його
2–5 мм. Ширина по ходу артерії 3–68 мм (найчастіше 12–20 мм) Проаналізували коронарограми 150 хворих, на яких частота аномального
відходження КА від протилежного синуса становила 1,07 %. Причому аномальне відходження від
лівого синуса трапляється в 6 разів частіше, ніж
частота відходження лівої КА від правого синуса.
При аномальному відходженні лівої КА від легеневої артерії після народження дитини опір у системі легеневих судин призводить до зменшення
перфузного тиску, що стимулює розвиток колатералей між правою та лівою КА з розвитком синдрому обкрадання, коли кров шунтується із правої
в ліву КА і далі в легеневу артерію. Цей синдром
трапляється у 90 % дітей грудного віку (інфантильний тип), аномальне відходження правої або
лівої КА від аорти рідко діагностується у підлітків. Загалом такі аномалії трапляються рідко
при ЕхоКГ через шуми в серці. Раптова смерть
спортсменів може стати першою маніфестацією
аномалії.

ОСОБЛИВОСТІ УШКОДЖЕННЯ
ПЕЙНТБОЛЬНИМ МАРКЕРОМ
ЯК ВИДОМ ПНЕВМАТИЧНОЇ ЗБРОЇ
Кулик А. І., Лагода В. В.,
Науменко М. О., Дяченко С. В.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Серед різноманітних видів зброї широке застосування в Україні знайшли пейнтбольні маркери, що є варіантом пневматичного пістолета, у
якому використовується робочий газ (азот або
вуглекислий газ) для стрільби пейнтбольними шарами зі швидкістю польоту від 150–300 фт/с.
Метою роботи було вивчити ушкодження, які
виникають від дії пейнтбольного маркера, та
залежність характеру ушкодження від швидкості
польоту пейнтбольного шара (сили удару).
Дослідження проводили в умовах, наближених
до ігрових. У дослідженні брали участь 17 здорових добровольців різної статі, з різною вираженістю підшкірно-жирової клітковини. Для безпеки
учасників використовували захисну маску та камуфляжний костюм, текстильний матеріал якого
сприяв забезпеченню максимального контакту
пейнтбольного шара зі шкірою. Учасники дослідження не наносили мазей і кремів, не вживали медикаментів протягом усього терміну проведення
експерименту. Для нанесення ушкоджень обирали
такі ділянки тіла: стегно, плече, тулуб.
Внаслідок дії пейнтбольних шарів на шкірі виникали ушкодження (синці, синці із саднами та гіперемія). При дослідженні виявили залежність частоти виникнення різних видів ушкоджень від
швидкості польоту пейнтбольного шара. Так, при
швидкості польоту шара < 200 фт/с у 81 % добровольців виникав синець (21), у 19 % — гіперемія (5).
При швидкості 250 фт/с: у 61 % — синець (16), 32 % —
синець і садно (11), 5 % — гіперемія (2). При швидкості 300 фт/с: у 70 % — синець (7), 30 % — синець і садно (3).
Від дії пейнтбольного маркера виникають гіперемія, синець і синець із садном, характер ушкодження та вираженість гіперемії перебувають у прямій залежності польоту пейнтбольного шара (сили удару).
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УШКОДЖЕННЯ ОДЯГУ ЗБРОЄЮ,
СПОРЯДЖЕНОЮ ПАТРОНАМИ ФЛОБЕРА,
У СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ДІАГНОСТИЦІ
Кириєнко Д. В., Коломієць К. В.,
Картелян Р. О.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна

пацієнтів з цирозом печінки залишаються малоефективними. Отже, пошук нових методів лікування цирозу печінки є актуальним питанням сьогодення.
Метою дослідження стало вивчення морфологічних змін у печінці за умов корекції експериментального цирозу загальноприйнятим методом і
при використанні збагаченої тромбоцитами плазми (ЗТП).
Матеріали і методи. Експеримент проводили на
щурах лінії Wistar, поділених на три групи: I —
тварини з індукованим цирозом печінки, II — тварини з індукованим цирозом печінки та після його
корекції ЗТП, III — тварини з індукованим цирозом печінки та після внутрішньом’язового введення ампіциліну, перорального введення лактулози
та панкреатину. Отримували ЗТП шляхом серії
центрифугувань периферичної крові щурів за допомогою апарата Smart Prep (Harvester Corp.).
Тварин виводили з експерименту на 14-й день
після припинення лікування.
Результати. У тварин І групи відмічалися виражені ознаки цирозу печінки з розростанням сполучнотканинних тяжів і формуванням хибних часточок, явищами жирової дистрофії та гіалінозу
судинних стінок. У тварин ІІ групи спостерігалася слабко виражена лімфогістіоцитарна інфільтрація з майже повним відновленням гістоархітектоніки печінки. У щурів ІІІ групи наявні виражені
ознаки цирозу в тканині печінки.
Висновки. Отримані нами результати експериментального дослідження дають підставу вважати
ЗТП ефективним методом лікування цирозу печінки, а методику з його використанням — перспективною для подальших доклінічних випробувань.

Останніми роками в Україні поширюються засоби самозахисту, які належать до вогнепальної зброї.
Деякі з них споряджуються патроном Флобера.
Метою роботи було вивчити ушкодження текстильних матеріалів, що виникають від дії зброї,
спорядженої патронами Флобера, за допомогою
дослідження візуальних, колориметричних і вагових характеристик мішені залежно від дистанції
пострілу.
Для проведення дослідження використовували
патрони Флобера калібру 4 мм. Постріли здійснювали з револьвера системи нагана «Грім». Як
мішень застосовували клапоть текстильного матеріалу. Постріли здійснювали впритул, з дистанції 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 100, 150, 200 см.
Маса мішені визначалася до та після експерименту, використовували фотоапарат NIKON D3100,
знімки оброблялися програмою MathCAD для
визначення площі ушкодження та площі додаткових факторів пострілу (ДФП).
При пострілі впритул масса (m) мішені збільшилася на 0,007 г, площа (S) отвору — 1,337 см2,
S ДФП — 14,235 % від загальної S мішені. На
відстані пострілу 10 см, m мішені збільшилася на
0,006 г, S отвору — 0,263 см2, S ДФП — 29,657 %.
На відстані 20 см m мішені збільшилася на 0,003 г,
S отвору — 0,161 см2, S ДФП — 4,73 %. На відстані
30, 40, 50, 60 см m мішені зменшилася від 0,03 до
0,029 г, S отвору залишалась у межах 0,206 см2 —
0,283 см2, S ДФП зменшилася до — 5,982–1,697 %.
При відстані 70, 80, 90 см, 1 м m мішені була меншою на 0,002 г, S отвору не зменшувалася, ДФП
не виявлялися.
Висновки. Ушкодження текстильного матеріалу, що виникає від дії патрона Флобера, на всіх
дистанціях має основні ознаки вхідного вогнепального кульового отвору. На відстані пострілу
до 30 см маса мішені зростає за рахунок ДФП. За
їх кількістю та площею отвору можна диференціювати дистанцію пострілу до 30 см. На дистанції
пострілу 40–60 см виявляються залишки ДФП, на
більших дистанціях вони відсутні. Різниця маси
мішені до і після пострілу поступово зменшується, площа мішені практично не змінюється.

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ
ПЕЧІНКИ ЩУРІВ
ПРИ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВІЙ ТРАВМІ
Прус Р. В., Прус І. В., Горюк І. А.,
Садовська Ю. О., Терновий Д. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Черепно-мозкова травма (ЧМТ) є однією з найважливіших проблем сучасної медицини, яка
відіграє домінуючу роль у захворюваності та летальності населення. Проте досі залишається мало
доказів, що ЧМТ має системний вплив на організм. Тому ретельне дослідження морфологічних
змін внутрішніх органів щурів за умов ЧМТ є актуальним й важливим для вирішення питань корекції цих змін і прогнозування перебігу ЧМТ у
посттравматичному періоді.
Мета роботи — вивчити морфологічні зміни
печінки за умов експериментальної ЧМТ у періоді
гострої реакції на травму (1-ша доба).
Дослідження було проведено на 30 статевозрілих безпородних щурах-самцях — з масою тіла
180–220 г, які були поділені на дві групи: І —
інтактні (контроль), ІІ — щури, яким моделювали закриту механічну ЧМТ шляхом вільного падіння вантажу.
У 1-шу добу експерименту в печінці І групи визначалося: макроскопічно — печінка звичайного

МОРФОЛОГІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА
ПАТОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ПЕЧІНЦІ
ЗА УМОВ КОРЕКЦІЇ
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ЦИРОЗУ
РІЗНИМИ СПОСОБАМИ
Терновий Д. П., Садовська Ю. О., Горюк І. А.,
Смірнова Є. О., Ромак О. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Вступ. Незважаючи на широкий арсенал лікарських препаратів, що існує, результати терапії

24

розміру, має темно-червоний колір, блискуча, мікроскопічно — гепатоцити мають полігональну
(багатокутну) форму, судинне русло без змін.
У ІІ групі: макроскопічно — печінка дещо збільшена у розмірі, щільна, темно-червоного кольору;
мікроскопічно — відзначаються повнокров’я судин, а також явища діапедезного крововиливу.
Спостерігається слабко виражена макрофагальна
і лімфогістіоцитарна інфільтрація.
Отже, у тварин ІІ групи після перенесеної механічної ЧМТ (період гострої реакції на травму)
у печінці відзначалися розлади кровообігу за типом стазу та повнокров’я з інфільтрацією судинної стінки, що свідчить про системний вплив ЧМТ
на морфологічний стан печінки щурів.

СРАВНЕНИЕ ВЛИЯНИЙ ФРАГМЕНТОВ
НИЗКО- И ВЫСОКОМОЛЕКУЛЯРНОЙ
ГИАЛУРОНОВОЙ КИСЛОТЫ
НА ПРОЦЕСС ВОСПАЛЕНИЯ
Рудой Д. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность: исследование морфологических
изменений на коже под действием растворов гиалуроновой кислоты с разной молекулярной массой дает возможность определить эффективность
применения средств на основе гиалуроновой кислоты для снятия воспалительных явлений на коже.
Задачи: установить, какие изменения на коже
происходят после лечения местной асептической
воспалительной реакции растворами гиалуроновой кислоты разной молекулярной массы.
Цель работы — оценить противовоспалительные эффекты фрагментов низко- и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты путем изучения
биоптатов кожи кроликов.
Материалы и методы исследования. Экспериментальное исследование проводилось на 10 кроликах, которые были разделены на две группы.
Всем животным одноразово под кожу правой половины спины вводился скипидар. В результате
уже через 1 ч наблюдались активные проявления
локального воспалительного процесса в виде покраснения и припухлости. Через час после введения скипидара первой группе (5 животных) подкожно, в область, в которой развилось воспаление,
вводился раствор с низкомолекулярной гиалуроновой кислотой (= 1000 Да), второй группе (тоже
5 животных) — раствор высокомолекулярной гиалуроновой кислоты (= 1000 Да). Животных выводили из эксперимента через сутки, вырезая у них
полоски кожи с правой стороны спины под наркозом, после чего рану зашивали. Кусочки кожи
фиксировали 10 % раствором нейтрального формалина. Через 3 дня фиксации из биоптата вырезали кусочки размером 0,5–0,8 см и заливали в парафиновые блоки по стандартной методике. Гистологические срезы красили гематоксилином и
эозином для исследования общей структуры кожи
и воспалительных проявлений.
Результаты. Установлена существенная разница от эффектов низко- и высокомолекулярной гиалуроновой кислоты. Так, за сутки, прошедшие после введения низкомолекулярной гиалуроновой
кислоты, воспалительный процесс не утих. При
исследовании биоптата кожи было обнаружено
большое количество полиморфноядерных лейкоцитов, значительный клеточный инфильтрат в окружающих тканях, отсутствие четких границ очага воспаления, большая распространенность. При
исследовании биоптата кожи кроликов через сутки после введения высокомолекулярной кислоты
были обнаружены другие результаты: явления инфильтрации выражены намного меньше, очаг воспаления невелик и не имеет четкой границы, наблюдаются пролиферация фибробластов и увеличение количества коллагеновых волокон.
Выводы. Высокомолекулярная гиалуроновая
кислота вызывает снижение проявлений процессов

УЛЬТРАМІКРОСКОПІЧНІ ЗМІНИ
У МІЖХРЕБЦЕВИХ ДИСКАХ ХВОСТОВИХ
СЕГМЕНТІВ ЩУРІВ ЗА УМОВ
МОДЕЛЮВАННЯ ПОСТІЙНОЇ
АСИМЕТРИЧНОЇ КОМПРЕСІЇ-ДИСТЕНЗІЇ
Цюрупа О. В., Горюк І. А., Садовська Ю. О.,
Терновий Д. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Пошук ефективних методів корекції дегенеративно-дистрофічного ураження хребта потребує
детального вивчення його патогенезу на мікроскопічному й ультрамікроскопічному рівнях.
Метою даного дослідження стало вивчення
ультрамікроскопічної картини міжхребцевих
дисків хвостових сегментів щурів за умов моделювання постійної асиметричної компресіїдистензії.
Матеріали та методи. Експеримент проводили
на 30 статевозрілих щурах. Патологію індукували шляхом резекції хвоста на рівні СсXIV-СсXV з
подальшим підшиванням кукси до м’язів і зв’язок
попереково-крижового відділу хребта на рівні
LIV–SI. Оцінку результатів проводили через
60 днів. Ультрамікроскопічне дослідження реалізовували за допомогою електронного мікроскопа
ПЕМ-100М із напругою прискорення 75–100 кВ,
збільшення — у 4800–12 600 разів.
Результати. У зоні компресії відбувається дезорганізація волокон фіброзного кільця. Фібробласти зменшувались у розмірах, деформувалися, ядра ставали продовгуватими з неглибокими
інвагінаціями каріолеми. Ядерце зміщувалося на
периферію ядра. У внутрішньому шарі фіброзного кільця колагенові волокна ущільнювалися, матрикс між ними не відзначався. Клітини мали невелике округле ядро зі скупченням гетерохроматину під каріолемою. У пульпозному ядрі спостерігалися нотохордальні клітини у стадії загибелі.
Ядра ущільнювалися, розщеплювалися на окремі
грудочки. Каріоплазма містила включення підвищеної електронної щільності.
Висновки. За умов моделювання постійної асиметричної компресії-дистензії у міжхребцевих дисках хвостових сегментів щурів відбувається дезорганізація структури фіброзного кільця, розволокнення та фрагментація волокон і ознаки дистрофічних змін клітинних структур ядра.
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воспаления, ускоряет пролиферацию клеток кожи
и увеличивает их активность, что может способствовать значительному снижению явлений воспаления. Низкомолекулярная фракция такими способностями не обладает.

торів ендометрія та фокусів аденоміозу в пацієнток у постменопаузі.
Матеріали та методи. Досліджено 30 випадків
аденоміозу за наявності гіперпластичних процесів
в ендометрії (ендометріоїдна аденокарцинома тіла
матки та гіперплазія ендометрія) і без (вікові
зміни) у пацієнток у віці 51–73 роки. Здійснили імуногістохімічне дослідження (ІГХ) для встановлення стану рецепторного апарату до маркерів ER і
фарбування гематоксиліном та еозином.
Результати. Виявили, що для морфологічної
картини аденоміозу за наявності гіперпластичних
процесів в ендометрії характерним є переважання
залозистого компонента над стромальним в ектопічному ендометрії. Оцінюючи рівні естрогенової
активності компонентів еутопічного ендометрія,
значущих відмінностей між усіма групами досліджуваних жінок не виявили, за винятком групи з ендометріоїдною аденокарциномою.
Висновки. Установили, що вогнища аденоміозу зберігають свою активність, яка морфологічно
проявляється у вигляді фокусів проліферації та
секреції. Рівень експресії ЕR еутопічного ендометрія переважає над ендометрієм вогнищ аденоміозу за наявності ендометріоїдної аденокарциноми
й атрофії ендометрія.

МОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ЦЕНТРАЛЬНОЙ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ
ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
Авербух С. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность темы. На сегодняшний день в
мире ВИЧ-инфекция является одним из самых
опасных заболеваний, при котором поражается
весь организм человека, в том числе и нервная система. Влияние ВИЧ-инфекции на ЦНС актуально, т. к. вследствие осложнений именно со стороны ЦНС отмечается очень высокий процент летальности.
Цель — изучение особенностей поражения
ЦНС при ВИЧ-инфекции.
Материалы. Информация составлялась на основе использования современной мировой литературы.
Результаты. Исходя из полученного материала, были выявлены группы характерных морфологических изменений как в головном, так и в
спинном мозге, а также поражение периферической нервной системы: менингоэнцефалит, токсоплазменный энцефалит, герпесвирусная инфекция,
ВИЧ-инфекция, энцефалит, вакуолярная миелопатия, дистальная симметричная сенсомоторная полиневропатия, вторичные поражения нервной системы.
Вывод. Проведенные исследования показали,
что проблема влияния ВИЧ-инфекции на ЦНС остается актуальной, т. к. на основе морфологических изменений следует разработать профилактические мероприятия, направленные на избежание
возможных осложнений.

ЭНДОТЕЛИЙ РОГОВИЦЫ КАК МОДЕЛЬ
СТАРЕНИЯ ТКАНЕВОЙ СИСТЕМЫ
Каплун А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Старение является универсальным патологическим процессом, затрагивающим все сложно устроенные организмы. Однако внутренние причины этого явления остаются невыясненными, а морфологические проявления видны лишь на уровне
целого организма, тогда как для органов, тканей
и клеток специфические возрастные изменения не
установлены. Современные геронтологические исследования сконцентрированы на клетке, которую
рассматривают как самостоятельный (автономный) объект старения. В связи с этим возрастные
изменения организма, как и его органов и тканей,
становятся отражением изменений, происходящих
в клетках, т. е. старый организм предстает как совокупность состарившихся клеток.
Мы избрали в качестве объекта для изучения
возрастных изменений не отдельные клетки, а целостную тканевую систему — эндотелий роговицы.
Эндотелий роговицы является фактически
единственной тканевой системой, на примере которой можно увидеть, что снижение функциональных способностей тканевой системы с возрастом
происходит по экспоненциальному закону.
Проанализированы данные о плотности эндотелиальных клеток 240 роговиц, полученных из
глазного банка от 160 трупных доноров для проведения сквозных и послойных кератопластик.
Плотность эндотелиальных клеток на 1 мм2 была
определена с помощью мультианализирующего
эндотелиального микроскопа для глазных банков.

МОРФОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ,
АКТИВНІСТЬ ЕСТРОГЕНОВИХ
РЕЦЕПТОРІВ ЕНДОМЕТРІЯ
ТА ФОКУСІВ АДЕНОМІОЗУ
В ПАЦІЄНТОК У ПОСТМЕНОПАУЗІ
Гончаренко Г. Ю.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У жінок у періоді постменопуази є можливість
маніфестації гормонально залежної патології репродуктивної системи, зокрема внутрішнього ендометріозу (аденоміозу). Визначення рівня експресії естрогенових рецепторів (ЕR) за наявності внутрішнього ендометріозу в постменопаузі — новий
напрям у вивченні їхньої ролі в патогенезі та можливість використання як додаткового методу дослідження.
Мета роботи — дослідження морфологічних
особливостей і активності естрогенових рецеп-
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Не вызывает сомнения, что уменьшение клеточной численности ведет к потере функциональной способности — жизненной силы. Именно
этот принцип отражает такая тканевая система,
как эндотелий роговицы, возрастное изменение
которой можно рассматривать как модель старения тканей в организме. На примере эндотелия
роговицы можно увидеть биологический смысл
математического закона старения Гомпертца в
виде связи между экспоненциальным возрастанием вероятности смерти организма и экспоненциальным снижением жизнеспособности отдельных
тканей.

МОРФОЛОГИЧЕСКАЯ
И ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
ДОБРОКАЧЕСТВЕННЫХ,
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ПИГМЕНТНЫХ
НОВООБРАЗОВАНИЙ КОЖИ
Таляр О. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Необходимость исследования
пигментобразующих опухолей кожи человека связана, в первую очередь, с изучением злокачественной меланомы.
Нами было проведено статистическое исследование частоты пигментобразующих новообразований за последние 5 лет (по ООД).
Целью исследования является ранняя диагностика и выявление меланомы, а также выделение
диспластического невуса в отдельную группу, так
как лентигинозная меланоцитарная дисплазия
(диспластический невус) является предшественником меланомы в 20–35 % случаев (по данным литературы).
Пигментные пятна — это патологические образования на коже, возникающие в результате патологии меланинобразующих клеток, с избыточным накоплением (извращенный синтез) пигмента меланина во внеклеточном и клеточном пространстве. Особое внимание необходимо уделить
лентигинозной меланоцитарной дисплазии, которая является фоном для возникновения меланомы.
Меланома кожи — одна из самых агрессивных
злокачественных опухолей кожи.
Выводы. Тщательное исследование биопсийного и операционного материалов с указанием объема поражения и расстояния от краев резекции с определением BRAF позволяет улучшить прогноз
заболевания.

ТОРАКООМФАЛОПАГИ:
КЛИНИЧЕСКИЙ СЛУЧАЙ
Петренко А. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Сиамские близнецы являются монозиготными
близнецами, которые образуются в результате неполного разделения эмбриона, имеют общие внезародышевые органы: хорион, амнион, плаценту.
Частота формирования сиамских близнецов,
по данным литературы, колеблется в пределах
1 : 50 000–100 000 родов. Механизмы формирования
сиамских близнецов недостаточно изучены, предполагается, что ведущую роль в этом процессе играет позднее деление эмбриона, на 13–15-й день
развития, тогда как при формировании обычных
монозиготных близнецов деление происходит на
2–7-й день, в процессе чего формируются два полностью разделенных эмбриона.
Беременная К., 18 лет, 13–14-я неделя гестации,
беременность первая. При УЗИ были обнаружены
множественные врожденные пороки развития плодов (сросшиеся близнецы, гипоплазия костей носа
у обоих плодов, у второго плода — кистозная гигрома в шейно-затылочной области), кости таза и
нижних конечностей второго плода достоверно не
определялись. Поступила в ООКБ по направлению
от Центра планирования семьи для прерывания
беременности по медицинским показаниям. Течение беременности без особенностей, наследственность не отягощена.
При патологоанатомическом исследовании выявлено сращение плодов в области грудной клетки и передней брюшной стенки. Один из них более развит (плод № 1), тогда как у второго наблюдается аплазия нижних конечностей, тазовых костей (плод № 2). Обнаружена шейная эктопия сердца, отсутствие перикарда и гипоплазия легких у
плода № 2. Кишечник и органы мочеполовой системы отсутствуют у плода № 2. Плоды имеют общий грыжевой мешок, в котором обнаруживается общая печень, у плода № 2 от печени к сердцу
отходит узкий сосудистый тяж.
Формирование сиамских близнецов сопряжено
с пороками развития плодов и высокой перинатальной смертностью, что обусловливает важную
роль своевременной ультразвуковой диагностики
при ведении беременных.

СТАН МАТКОВОЇ ГЕМОДИНАМІКИ
У ВАГІТНИХ З РУБЦЕМ НА МАТЦІ
ПІСЛЯ МІОМЕКТОМІЇ
Чабан К. В., Жовтенко О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Міома матки є найбільш поширеною доброякісною пухлиною у жінок, що негативно впливає
на репродуктивну функцію, перебіг вагітності та
пологів. Основним методом лікування міоми залишається хірургічний, причому зростає частота
реконструктивно-пластичних операцій, і як наслідок — поява низки нових проблем для акушерів, пов’язаних із наявністю рубця на матці
після міомектомії. Ключове значення має відновлення фізіологічних механізмів кровопостачання
матки залежно від характеру, об’єму та методики
проведення реконструктивно-пластичних операцій
до вагітності.
Мета роботи — оцінити стан маткової гемодинаміки у жінок з рубцем на матці після консервативної міомектомії залежно від характеру оперативного втручання, локалізації та ступеня ушкодження міометрія.
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Вивчено особливості клінічного перебігу вагітності та пологів у 126 жінок, що перенесли до вагітності консервативну міомектомію, які були розділені на групи: 1-ша група — 59 жінок після
консервативної міомектомії за чинною методикою
проведення; 2-га група — 67 жінок після консервативної міомектомії за розробленою методикою
проведення операції.
Отже, згідно з даними фетометрії, затримка
росту плода достовірно частіше спостерігалася у
жінок 1-ї групи порівняно з 2-ю групою. В обох
групах, починаючи з 12–16 тиж., у цілому у міру
прогресування вагітності було виявлено поступове збільшення частки нормальних і зменшення високорезистентних типів КШК. У пацієнток 2-ї групи, починаючи з 17–24 тиж. вагітності, частка нормальних КШК в перерахунку на одну маткову артерію становила 75,0 % і більше, при цьому криві
з нульовими значеннями кінцевого діастолічного
кровотоку з цих термінів не реєструвалися. У 1-й
групі підвищення резистентності кровотоку II ступеня реєструвалося у всі терміни гестації, а до
кінця вагітності їх кількість знижувалася до 10,2 %.
У вагітних 2-ї групи порушення кровотоку
II ступеня виявлялися лише до 16 тиж. і становили 14,9 %. Отримані дані можуть свідчити про те,
що матково-плацентарний комплекс має великі
потенційні можливості компенсувати відхилення
гемодинаміки. Третій ступінь порушення маткового кровообігу був зареєстрований лише в терміни
8–11 тиж. у 10,2 % пацієнток 1-ї групи з вираженою загрозою переривання вагітності. Це може
свідчити про те, що порушення кровообігу III ступеня в матці практично не сумісне з подальшим
прогресом процесів гестації.
Висновки. Поліпшення стану маткової гемодинаміки під час вагітності може бути досягнуте за
рахунок оптимізації способу міомектомії, який би
забезпечував кращий перебіг репаративних процесів у місці хірургічного втручання та відновлення маткового кровотоку.

України відсутні спектральні насадки та люмінесцентні мікроскопи, тому неможливо достовірно
встановити наявність крові в слідах. Встановлення видової належності пов’язане з використанням
преципітуючих сироваток, які раніше закупалися
в ближньому зарубіжжі, сьогодні це практично
неможливо.
У зв’язку з вищезазначеним нами було проведене дослідження можливості використання тесту
“CITO TEST FOB”, «Фармаско», Україна, в судово-медичній практиці для одноетапного встановлення наявності та видової належності слідів крові
на речових доказах. Слід зазначити, що даний тест
використовується для клінічних досліджень з метою експрес-діагностики встановлення прихованої
крові та заснований на виявленні людського гемоглобіну.
З цією метою нами була проведена серія
дослідів на експериментальному матеріалі, який
відповідає найбільш типовим слідам крові на речових доказах.
Аналіз отриманих результатів проведених досліджень дозволяє дійти висновку, що тест “CITO
TEST FOB”, «Фармаско», Україна, має високу специфічність і чутливість до гемоглобіну крові людини при дослідженні експериментального матеріалу.

ДЕФЕКТИ ДІАГНОСТИКИ ТА ЛІКУВАННЯ
ПОТЕРПІЛИХ У ВИПАДКАХ ДОРОЖНЬОТРАНСПОРТНИХ ПРИГОД
Торчаніна П. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Згідно зі статистикою, автомобіль є найбільш
небезпечним видом транспорту. Щороку у світі
гине близько 1,3 млн осіб і близько 8 млн отримує
ушкодження. З усіх видів травм при транспортних
аваріях дорожньо-транспортні травми є основною
причиною насильницької смертності осіб у віці до
45 років.
Метою роботи було вивчити обставини дорожньо-транспортних катастроф і запропонувати оптимальні організаційні заходи, які будуть сприяти своєчасному наданню різних видів екстреної
медичної допомоги (ЕМП) потерпілим при дорожньо-транспортних пригодах (ДТП).
Методика прогнозування наслідків дорожньотранспортних травм дозволяє клініцисту виявити
та своєчасно вплинути на фактори ризику несприятливого наслідку, а судово-медичному експерту
— оцінити рівень якості наданої медичної допомоги та ступінь впливу дефектів надання медичної допомоги на наслідок.
Дефекти діагностики та лікування серед пацієнтів з політравмою призводять до інвалідності в 40–
50 %, до летального наслідку — у 15–40 % випадків. В експертній практиці виникає необхідність у вивченні видів дефектів надання медичної
допомоги та в аналізі причин їх виникнення.
На даному етапі основною проблемою стає надання ЕМД потерпілим при ДТП. Гарантований

ДОСЛІДЖЕННЯ МОЖЛИВОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ТЕСТУ
“CITO TEST FECAL OCCULT BLOOD”,
«ФАРМАСКО», УКРАЇНА,
В СУДОВО-МЕДИЧНІЙ ПРАКТИЦІ
ДЛЯ ВСТАНОВЛЕННЯ НАЯВНОСТІ
ТА ВИДОВОЇ НАЛЕЖНОСТІ
СЛІДІВ КРОВІ НА РЕЧОВИХ ДОКАЗАХ
Ющук К. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Традиційне проведення судово-медичних експертиз речових доказів зі слідами крові складається з таких етапів: встановлення наявності крові,
визначення видової та групової належності. Сьогодні найчутливішим методом встановлення наявності крові на речових доказах є метод флуоресцентної мікроскопії для отримання спектра флуоресценції гематопорфірину. На жаль, у багатьох
відділеннях судово-медичної імунології бюро СМЕ
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успіх можливий лише при вирішенні таких завдань:
— організація своєчасної системи медичної
допомоги при тяжкій травмі;
— визначення етапів надання медичної допомоги;
— навчання персоналу й оснащення лікувальних устав;
— узгоджене функціонування травмоцентрів;
— впровадження сучасних алгоритмів надання допомоги при різноманітних ушкодженнях;
— своєчасна та точна інформація про характер пригоди, кількість потерпілих і доступність медичної допомоги;
— надання невідкладної медичної допомоги на
місці пригоди й екстрена евакуація в спеціалізовані
медичні установи (травмоцентри 1-го та 2-го
рівнів).

Выводы. Данное исследование подтверждает,
что острое кислородное голодание в раннем постнатальном периоде является тяжелым стрессором
для печени новорожденного и неизбежно приведет
к постнатальным патологиям.
ОСОБЕННОСТИ ПРОБИВНОГО
ДЕЙСТВИЯ ПУЛЬ ПРИ ВЫСТРЕЛАХ
ИЗ ПНЕВМАТИЧЕСКОЙ ВИНТОВКИ
В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ДИСТАНЦИИ
ВЫСТРЕЛОВ
Бердикова Ю. О., Губин Н. В.
Харьковский национальный медицинский университет, Харьков, Украина
Актуальность. Как известно, общие закономерности пробивного действия пуль, выпущенных из
пневматических винтовок, заключаются в том, что
наиболее интенсивно они проявляются при выстрелах на дистанции до 5 м, если оружие мало изношено, и до 5 м — на изношенном оружии. Пробивное действие пуль зависит от их скорости в
момент встречи с преградой и, в большей степени, от механизма действия пули. Большинство
моделей пневматического оружия конструируются таким образом, чтобы обеспечить начальную
скорость пуль 130–170 м/с.
Цель — анализ пробивной способности пуль
«Диаболо-1», выпущенных из пневматической
винтовки «ИЖ-38», в зависимости от дистанции
выстрелов.
Материалы и методы. Исследование проводилось на пневматической винтовке «ИЖ-38», нарезной, однозарядной, двуствольной, спортивно-массовой, пружинно-поршневой, с колеблющимся
стволом. Также были использованы пули «Диаболо-1», биоманекены и небиологический материал
(сухое дерево, льняная ткань, пористый картон).
Результаты. Отчет результатов эксперимента
заключался в фиксации максимальной глубины
проникновения пули в объект при слепых повреждениях. Выстрелы в биоманекен выявили стабильно высокую способность пуль на всех дистанциях
выстрелов до 15 м включительно. Повреждения
были представлены слепыми пулевыми ранениями глубиной от 3,5 до 8,4 см. Глубина повреждений 5 см характерна при выстрелах в упор, а также для дистанций 5 см, 10 см и с 3 до 10 м включительно.
Выводы. Между расстоянием выстрелов из
пневматической винтовки и глубиной раневых
каналов в мишенях существует обратно пропорциональная зависимость: увеличение расстояния
выстрелов, как правило, обусловливает уменьшение глубины раневых каналов за счет замедления
скорости полета пуль, что, в свою очередь, приводит к уменьшению кинетической энергии пуль.

ВЛИЯНИЕ ОСТРОЙ ГИПОКСИИ
НА МОРФОФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ ПЕЧЕНИ
В ПОСТНАТАЛЬНОМ ПЕРИОДЕ
НА 14-е СУТКИ ЭКСПЕРИМЕНТА
Жадан Ю. Г.
Харьковский национальный университет
имени В. Н. Каразина, Харьков, Украина
Актуальность. Одной из причин смерти детей
в первые дни жизни является гипоксия. Данное явление относится к часто встречающимся патологиям.
Особое влияние гипоксия оказывает на функцию печени.
Цель исследования — выявить морфофункциональные особенности печени крысят на 14-е сутки
постнатального периода.
Материалы и методы. В исследование были
включены крысята, рожденные от здоровых лабораторных крыс породы «Черный капюшон» с физиологическим течением беременности, которых
использовали для моделирования острой постнатальной гипоксии. Крысят выводили из эксперимента в конце 14-х суток, после чего были изъяты
препараты печени для гистологического анализа.
Результаты исследования. На 14-е сутки эксперимента наблюдаются изменения в сосудах микроциркуляторного русла, определяются дистрофически и некротически измененные гепатоциты.
Проведенное морфологическое исследование
показало, что в данной группе на фоне острого дефицита кислорода наблюдается увеличение площади гепатоцитов.
В артериях печени уменьшается явление дилатации. Также со стороны вен к 14-м суткам наблюдается уменьшение отека.
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СЕКЦІЯ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ГІГІЄНИ ЛЮДИНИ,
БІОФІЗИКИ ТА МЕДИЧНОЇ АПАРАТУРИ
Секция медицинской биологии, гигиены человека,
биофизики и медицинской аппаратуры
Section of Medical Biology, Human Health,
Biophysics and Medical Equipment

АНАЛІЗ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО СТАНУ
ПІДЛІТКІВ — УЧНІВ ПРОФЕСІЙНИХ
АГРАРНИХ ЛІЦЕЇВ
Богачова О. С., Писаренко Г. М.
Харківський національний медичний університет,
Харків, Україна

±0,25) до (4,27±0,23) у. о. у слюсарів з ремонту
сільськогосподарських машин та обладнання, з
(4,36±0,27) до (4,27±0,21) у трактористів-машиністів сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва, з (4,99±0,18) до (4,74±0,15) у. о.
(р>0,05). Найбільш достовірно виражені негативні
зміни відбувалися за показником «настрій» як на
початку — з (6,36±0,09) у. о. на 1-му курсі до
(5,84±0,15) у. о. у ліцеїстів 3-го курсу, р<0,01), так
і наприкінці навчання — з (6,07±0,12) до (5,76±
±0,11) у. о. відповідно (р< 0,05).
Висновок. Виходячи з результатів, виявлений
негативний психоемоційний стан зумовлює необхідність впровадження відповідних режимноорганізаційних та індивідуальних заходів, спрямованих на запобігання розвитку передчасної втоми
та попередження імовірних емоційних порушень.

Актуальність. Психоемоційний стан, поряд із
фізіологічними змінами в організмі, розвитком самосвідомості, є періодом кризи адаптаційної
рівноваги, одним із найважливіших процесів у
підлітковому віці, тому що відображає самоактуалізацію підлітка, яка є важливою ознакою процесу особистісного розвитку, від якого залежить,
як саме підліток вступить до дорослого життя.
Мета дослідження: визначення загальних закономірностей і особливостей впливу умов життєдіяльності та факторів навчального середовища на
психоемоційний стан учнів професійного аграрного ліцею.
Матеріали та методи. Предметом дослідження
був психоемоційний стан учнів, які навчаються в
Одноробівському професійному аграрному ліцеї
(Золочівський район Харківської області). Під спостереженням перебували ліцеїсти віком 15–18
років, які протягом 3 років навчання опановують
найбільш поширені спеціальності сільського господарства: «слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та обладнання» (1-й курс), «тракторист-машиніст сільськогосподарського (лісогосподарського) виробництва» (2-й курс), «водій автотранспортних засобів» (3-й курс) на базі Одноробівського професійного аграрного ліцею. З метою проведення оцінки функціонального стану
організму було запропоноване оперативне тестування підлітків за допомогою тесту САН (самопочуття, активність, настрій).
Результати. Аналіз динаміки показників суб’єктивної оцінки ліцеїстів показав загальну спрямованість щодо зниження отриманих даних за
всіма категоріями тесту САН з усіх досліджуваних
спеціальностей наприкінці навчального року. А
саме: за шкалою «самопочуття» спостерігалася загальна тенденція щодо зниження на початку року
з усіх спеціальностей — з (5,91±0,10) у. о. у слюсарів з ремонту сільськогосподарських машин та
обладнання до (5,63±0,17) у. о. у водіїв автотранспортних засобів (р>0,05). Загальною рисою для
всіх спеціальностей є зниження за показником «активність» наприкінці терміну навчання: з (4,48±

ВИКОРИСТАННЯ CCD-БЛОКЕРІВ
З МЕТОЮ ПІДВИЩЕННЯ
СПЕЦИФІЧНОСТІ АЛЕРГОДІАГНОСТИКИ
Куртова М. М., Тарасов Є. В., Кудря Д. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Більшість алергенів є глікопротеїдами, тобто
мають у своєму складі один або кілька карбогідратних ланцюгів, зв’язаних із поліпептидом. Карбогідратні детермінанти (cross-reactive carbohydrate determinants — CCD) присутні у рослинних та
інсектних алергенах, індукують синтез IgEантитіл, але не мають клінічного значення. Оскільки карбогідратні епітопи мають структурну
гомологію, вони можуть викликати хибнопозитивні результати під час серологічної діагностики
алергії. Найчастіше для in vitro алергодіагностики
виробники комерційних тест-систем як ССD пропонують бромелайн, пероксидазу хрону й аскорбатоксидазу, які дають змогу оцінити наявність
сенсибілізації до останніх у пацієнта.
Мета. Підвищення специфічності серологічної
діагностики алергії шляхом використання CCDблокерів.
Матеріали і методи. Нами було обстежено 346
пацієнтів із проявами респіраторної алергії алергопанелями AllergyScreen Panel 30 Resp LV, Panel
30 Mix A та 30 Resp. A компанії MediWiss Analytic
GmdH відповідно до рекомендацій. Із них 20 пацієнтам із полісенсибілізацією (10 та більше позитивних маркерів) було проведено повторне тестуван-
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ня з використанням CCD-блокера виробництва
MediWiss Analytic GmdH, а також визначено титр
загального IgE у сироватці крові (Total IgE EIA,
XEMA Co., Ltd.).
Результати. У 42,1 % (8 пацієнтів) рівень загального IgE не перевищував вікових норм. Серед
пацієнтів із нормальним рівнем загального IgE в
середньому зникало 74,9 % позитивних маркерів
після використання CCD-блокера, тимчасом як у
пацієнтів із підвищиним рівнем загального IgE цей
показник у середньому становив 41,1 %.
Висновки. Згідно з отриманими результатами,
ми рекомендуємо для пацієнтів з полісенсибілізацією та з нормальним рівнем загального IgE повторне тестування з використанням CCD-блокерів
для підвищення специфічності алергодіагностики.

ніж існуючі методики, що зумовлює доцільність її
використання.
ВПЛИВ АМІКСИНУ
ТА ЙОГО АНАЛОГІВ
НА AGROBACTERIUM TUMEFACIENS
Венгер А. М.*, Тритьяк М. П.,
Осадчук Т. О., Зайцев А. С.,
Шевчук Г. Ю.,
* Селекційно-генетичний інститут —
Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення, Одеса, Україна
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Agrobacterium tumefaciens — ґрунтова бактерія,
яка бере участь у процесі ґрунтоутворення. Для
теплокровних організмів агробактерії є патогенами, що при потраплянні на ушкоджену поверхню
шкіри і слизові оболонки викликають запалення,
наприклад, кон’юнктивіт. З огляду на двояку роль
агробактерій для здоров’я людини, актуальним є
пошук засобів регуляції їх розмноження та метаболізму. Один з таких методів — застосування
інтеркаляторів бактеріальної ДНК.
У зв’язку з цим метою цієї роботи є скринінг
ряду інтеркалятора ДНК як потенційних ефекторів
розмноження A. tumefaciens. Речовини додавали у
живильні селективні середовища, на які висівали
дану культуру.
Матеріали та методи. Оцінку протибактеріальної дії сполук — похідних аміноалкілнафталіміду
та основних амідів нафталімідогліцину проводили за інтенсивністю росту бактерій у дослідах, порівняно з контролем (ріст бактерій на середовищі
без інтеркаляторів), за шкалою: 0 балів — ріст
інтенсивніший за контроль; 1 бал — ріст як у контролі або незначно менший; 2 бали — інтенсивність
росту бактерій більша за половину у контролі;
3 бали — інтенсивність росту бактерій менша за
половину у контролі; 4 бали — відсутність росту.
За результатом досліджень показано, що серед
планарних поліциклічних сполук — інтеркаляторів ДНК, індукторів інтерферону та противірусних агентів є як активні інгібітори росту агробактерій, так і стимулятори бактеріального росту.
Встановлено, що інгібуюча дія більшою мірою
притаманна похідним діетиламіну, стимулювальна — похідним морфоліну. Подальші дослідження доцільно зосередити на виявленні здатності сполук пригнічувати патогенність агробактерій та, з
другого боку, пошуку активних інгібіторів серед
похідних високоосновних амінів.

ДІАГНОСТИКА ТРИХОМОНІАЗУ,
УРЕАПЛАЗМОЗУ ТА ХЛАМІДІОЗУ
МЕТОДОМ МУЛЬТИПЛЕКСНОЇ
ПОЛІМЕРАЗНОЇ ЛАНЦЮГОВОЇ РЕАКЦІЇ
Венгер А. М.*, Шевчук Г. Ю.,
Осадчук Т. О., Тритьяк М. П.,
Зайцев А. С.
* Селекційно-генетичний інститут
— Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення, Одеса, Україна
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мікст-інфекція — це патологічний процес, зумовлений двома або більше відмінними мікроорганізмами, з єдиним патогенезом. Одним з прикладів мікст-інфекції є трихомонiaз + уреаплазмоз
+ хламідіоз, викликаний представниками родів
Trichomonas, Ureaplasma, Chlamydia відповідно.
Симптоми даної мікст-інфекції не є специфічними,
що збільшує актуальність її діагностики. Існуючі
методи виявлення даної мікст-інфекції мають
значні недоліки. Так, мікробіологічні методи потребують забагато часу, точність ІФА сягає 80–
86 %, а ПЛР є витратним методом. Таким чином,
постає питання розробки ефективної та маловитратної методики виявлення даних збудників.
Однією з таких методик є мультиплексна ПЛР
(мпПЛР), тобто ПЛР з праймерами до двох або
більше локусів ДНК. Дана методика дозволяє зекономити час (адже праймери до всіх досліджуваних локусів ДНК додаються в одну загальну пробірку) та реактиви (для всіх праймерів використовується один набір реагентів). Метою роботи було
розробити методику виявлення збудників трихомонiaзу + уреаплазмозу + хламідіозу у клінічному матеріалі методом мпПЛР. Шляхом вирівнювання нуклеотидних послідовностей генів патогенності Trichomonas, Ureaplasma та Chlamydia було
виявлено ідентичні ділянки геному, що фланкують
локуси, специфічні за довжиною для кожного з
даних родів. Підібрано праймери до консервативних ділянок геному та умови мпПЛР. Іn silico та
in vitro показано ефективність використання описаних праймерів.
Дана методика виявлення описаної мікст-інфекції є точною і менш часо- та ресурсовитратною,

ПАРИТЕТНА ФОРМА НАВЧАННЯ
ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ
ДО НАВЧАННЯ
Приболовець Т. В., Нєнова О. М., Біднюк К. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Швидка зміна кон’юнктури потрібних спеціальностей на ринку праці має своїм наслідком недостатній рівень освіти і обмеження професійних
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можливостей випускників. Мотивація до навчання за подібних умов зводиться до гарантій «на перспективу» зайнятості випускника в новому сегменті ринку і отримання завдяки цьому більш високої, ніж в інших сегментах, фінансової винагороди. За цих умов актуальним є впровадження паритетної форми навчання, яка дозволяє формувати дійові партнерські навчально-методичні,
нормативно-правові, адміністративно-організаційні та господарські відносини в системі «викладач — учень — вищий/середній спеціальний навчальний заклад». У більш широкому сенсі це є
необхідною передумовою побудови інформаційного суспільства, тому що паритетне навчання дозволяє регулювати і відстежувати дотримання прав
джерела та користувача інформації.
Впровадження принципів паритетного навчання формує стійкий мотив до навчання на основі реалізації перспективи участі учня в ринкових відносинах зі своєю власною (приватною) частиною
інтелектуального продукту. Важливим є той момент, що захищений відповідним чином авторський продукт у відповідності до чинного законодавства може бути використаний як частина статутного фонду при формуванні комерційних підприємств. Через це можна стверджувати про позитивний стимулювальний вплив паритетного
навчання на розвиток малого та середнього бізнесу, а також позитивний вплив щодо захисту прав
молодих спеціалістів на ринку праці. Наслідком
впровадження паритетного навчання в роботу навчальних закладів слід очікувати розширення матеріальних можливостей вчителів/наставників, що
значно знизить ризик розвитку корупційних дій.
Тому паритетне навчання слід розглядати як
інструмент боротьби з корупцією у сфері освіти.
Нарешті, паритетне навчання дозволяє змінити
матеріально-технічну базу навчальних закладів,
що є необхідним для підвищення якості навчального процесу.

ного мозку щурів. Низькочастотними ЕП (7–
12 Гц) зубчастого ядра відбувалась провокація
іктальних розрядів у пеніцилін-індукованих вогнищах, яка усувалась електролітичною деструкцією
контрлатеральних вентрально-латеральних таламічних ядер.
Повторні ЕП палеоцеребелярної кори у щурів
із цукровим діабетом, який моделювали за умов
хронічного експерименту введенням стрептозотоцину (50,0 мг/кг, в/очер) і які здіснювались протягом чотирьох-шести тижнів, затримували зростання вмісту продуктів перкисного окиснення ліпідів
у тканині сітківки. Так, вміст нітритів і нітратів у
сітківці хибнооперованих щурів становив (17,50±
±0,12) мкмоль/г протеїну, малонового діальдегіду
— (2,01±0,30) нмоль/мг протеїну; у щурів з діабетом показники зростали в 2,14 та в 3,1 разу відповідно (р<0,05). На тлі трьохкратних щодобових
ЕП кори мозочка рівень нітритів та нітратів у
щурів з модельованим діабетом зменшувався у
порівнянні до щурів із діабетом на 43,1 % та вдвічі
відповідно (р<0,05). Також достовірно зменшувався вміст малонового діальдегіду — в 1,78 разу
(р<0,05). У зазначений термін у щурів із подразненями мозочка спостерігалося збільшення амплітуди хвилі “b” електроретинограми, а також зростання амплітуди та скорочення латентного потенціалу виникнення осциляторних потенціалів W2
та W3.
Отримані результати свідчать про можливість
припинення проявів експериментального епілептичного синдрому, ретинопатії за умови штучної
активації палеоцеребелярної кори.
ТЕХНОЛОГІЯ АВТОМАТИЗОВАНОЇ
ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ
СТАНУ ПЕЧІНКИ
Ляшенко А. В., Баязітов Д. М.,
Бузиновський А. Б., Заровна Г. О., Єрін А. Ю.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Процедура виявлення патології на підставі класифікації лапароскопічних зображень полягала в
розрахунку простих функцій на основі ознак Хаара, що являють собою набір прямокутників, між
якими проводиться розрахунок насиченості пікселів.
У роботі запропоновано розв’язання завдання
автоматизованого розпізнавання — діагностики
циротичних змін і метастатичного ураження печінки за результатами аналізу лапароскопічних зображень. Об’єктом дослідження був процес побудови діагностичної системи автоматизованого розпізнавання лапароскопічних зображень. Предметом дослідження були методи формування вихідних вибірок зображень для навчання каскадного
класифікатора за ознаками Хаара. Мета роботи
— створення інформаційної технології підтримки
прийняття рішень при лапароскопічній діагностиці стану поверхні печінки на основі каскаду Хаара. Класифікацію зображень здійснювали з
використанням методу каскадного класифікатора.
При використанні для навчання 1000 зображень
позитивного характеру та 500 негативних зобра-

ВПЛИВ ЕЛЕКТРИЧНОГО ПОДРАЗНЕННЯ
СТРУКТУР МОЗОЧКА НА ПРОЯВИ
НЕЙРОПАТОЛОГІЧНИХ СИНДРОМІВ
Заровна Г. О., Єрін А. Ю.,
Нєнова О. М., Кресюн Н. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Останнім часом використання подразнень за
допомогою імпульсів магнітного поля набули
значного поширення і використовуються в лікуванні численних неврологічних та психіатричних
захворювань. Серед інших є такі, які відрізняються виразною стійкістю до існуючих методів лікування.
Встановлено, що на тлі електричних подразнень (ЕП, 100–300 Гц) палеоцеребелярних відділів
кори мозочка, а також зубчастого та ядра шатра
спостерігаються пригнічення амплітуди та частоти генерування активності епілептичних вогнищ,
скорочення загальної тривалості існування вогнищ, які відтворювали шляхом аплікації епілептогенів — пеніциліну (15000 МО/мл) та стрихніну
(0,1 % розчин) на фронтальні ділянки кори голов-
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жень показник чутливості діагностики цирозу печінки розробленої технології сягав 68,8 % і перевищував таку, яка мала місце при експертній діагностиці — 31,0 % (р<0,01). При метастатичному
ураженні достовірні відмінності зазначеного показника становили 80,0 та 46,7 % відповідно
(р<0,02). Крім того, при метастатичному ураженні
достовірно підвищувалась специфічність діагностики — з 52,5 % при експертній діагностиці до 85,0 %
(р<0,01), а також спостерігалося зростання прогностичних показників — як позитивного — з 42,4
до 80,0 %, (р<0,01), так і негативного — з 56,8 до
87,2 % (P<0,01). Згідно з показниками тестування,
показник AUC ROC для каскадного класифікатора становив 0,891, тимчасом як для експертної
оцінки дорівнював 0,723, що свідчить про більшу
ефективність застосування каскадного класифікатора. Розроблена технологія може бути рекомендована для застосування в клінічній практиці при
виконанні лапароскопічних хірургічних втручань.

тєво нестаціонарними властивостями. Тому останнім часом все більшої популярності набувають
методи, що базуються на використанні теорії вейвлетів. Вейвлет-перетворювання перетворює сигнал в характерний масштабно-часовий простір. У
роботі представлено подальший розвиток ідеї граничної обробки вейвлет-коефіцієнтів певного масштабу. Виведені та обґрунтовані з позицій нейрофізіології принципи автоматичного обчислення
параметрів алгоритму для різних застосовуваних
материнських вейвлетів.
РОЗПОВСЮДЖЕННЯ
ТЮТЮНОПАЛІННЯ СЕРЕД СТУДЕНТІВ
ПЕДІАТРИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ О. О. БОГОМОЛЬЦЯ
Костенко І. В., Єльцова Л. Б.
Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
Актуальність теми. Паління є одним з провідних чинників ризику для громадського здоров’я. В Україні, як і в інших країнах Європи, проблема тютюнопаління в суспільстві, у тому числі
в медичному середовищі, є надзвичайно актуальною.
Серед студентів-медиків 2/3 коли-небудь пробували палити, а постійно палить третина студентів. Частота паління представників чоловічої
статі удвічі перевищує аналогічний показник у
представників жіночої статі.
Мета дослідження. З’ясувати відсоток студентів
педіатричного факультету НМУ імені О. О. Богомольця, що палять; встановити стаж паління серед
курців та кількість випалених цигарок за день;
проаналізувати, як змінилась кількість курців 4-го
курсу по відношенню до кількості курців 2-го курсу.
Методи дослідження. Інформаційно-пошуковий, анкето-опитувальний, статистичний.
Результати дослідження. За допомогою розробленого нами опитувальника зібрано дані у 346 студентів педіатричного факультету НМУ імені О. О.
Богомольця серед 2, 4-х курсів, із них у 270 дівчат
і 76 хлопців.
Загальний відсоток дівчат, які палять на 2-му
курсі, становить 25 (17,2 %) осіб. Дівчат зі стажем
паління півроку налічується 1 (4 %), зі стажем паління більше одного року — 24 (96 %). Дівчат, які
випалюють до 10 цигарок за день, виявлено 22 (88)
особи від загальної кількості опитуваних, більше
10 цигарок на день — 3 (12 %).
Загальна кількість хлопців, що палять на 2-му
курсі, становить 21 (45,7 %), серед них мають стаж
паління до 5 років — 18 (85,7 %), більше 5 років
— 3 (14,3 %). Тих, що випалюють до 10 цигарок
на день — 8 (38 %); більше 10 штук — 13 (62 %).
Серед дівчат 4-го курсу палять 16 (12,8 %). Із
стажем паління менше одного року не виявлено,
зі стажем 1,5–3 роки — 5 (31,25 %), решта палять
більше 3 років, що становить 11 (68,75 %) осіб. За
кількістю випалених цигарок на день переважають
ті, що палять 5–10 штук — 11 (68,75 %) осіб. Тих,

ЗАСТОСУВАННЯ БЕЗПЕРЕРВНОГО
ВЕЙВЛЕТ-ПЕРЕТВОРЕННЯ
ДЛЯ АВТОМАТИЗОВАНОГО ВИЯВЛЕННЯ
ЕПІЛЕПТИЧНИХ РОЗРЯДІВ
Приболовець Т. В., Татарчук Т. В.,
Заровна Г. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Аналіз електроенцефалограм (ЕЕГ) має велике
клінічне значення для моніторингу нейрофізіологічної активності мозку, діагностики різних проявів епілепсії та інших захворювань центральної
нервової системи. Присутність на запису ЕЕГ локальних нестаціонарних сегментів з високою енергією (феноменів) сигналізує про можливу наявність
патологічних змін функціонування головного мозку. В ранніх методах математичної обробки ЕЕГ
та виявлення епілептичних феноменів використовувати характеристики сигналу, що визначаються в початковому часовому просторі, такі як амплітуда, тривалість, гострота феномена, відмінність
щодо фонових флуктуацій. Однак результати показують, що особливості сигналу, які легко розпізнаються фахівцем у процесі візуального аналізу
даних, суттєво менш ефективно виявляються при
автоматичному комп’ютерному аналізі. Це можна пояснити тим, що людина здатна виявляти частотні властивості сигналу навіть в його початковому часовому просторі. Враховуючи цей факт,
більш ефективними були методи автоматичного
виявлення феноменів, що використовують перетворювання сигналу в частотно-часовий простір.
Це дозволило представити в явному вигляді присутні в аналізованих даних частотні складові, водночас зберігаючи інформацію про їх часове розташування. Принцип частотно-часового подання
ЕЕГ-даних добре узгоджується з поширеними поглядами та сталою термінологією, що включає
такі поняття, як домінуючий ритм, діапазон частот, поодинокі коливання та ін. Але перетворювання Фур’є, що лежить в основі цієї методики, не
призначено для ефективного аналізу сигналу з сут-
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що випалюють на день менше 5 штук — 4 (25 %)
хлопця, що випалюють більше 10 цигарок на день
— 1 (6,25 %).
Серед хлопців 4-го курсу було 7 (23,3 %) курців,
стаж паління яких становить до 5 років. Із них палить до 10 штук на день — 5 (71,5 %), більше
10 штук на день — 2 (28,5 %) юнака.
Висновки. Порівнюючи кількість студентів, що
палять на 2-му та 4-му курсах, слід зазначити, що
відсоток осіб, які палять на 4-му курсі, знизився
серед дівчат і хлопців (на 4,4 та 22,4 % відповідно) порівняно з кількістю осіб, що палять на
2-му курсі. Ці результати свідчать, що вік і набуті
медичні знання первинної профілактики впливають на світогляд та сприяють модифікації способу життя студентської молоді.

Матеріали та методи. Дослідження проведене
на 15 статевозрілих щурах-самцях масою 150–
170 г. Піддослідні тварини були розділені на 3 групи: 1-ша група — інтактні тварини, які утримувались в звичайних умовах експериментальної
клініки; 2-га група — тварини з експериментальним атеросклерозом; 3 група — тварини з експериментальним атеросклерозом, яким в перший
день моделювання атеросклерозу вводили внутрішньом’язово ген аполіпопротеїну Е (ароЕ) в
дозі 50 мкг ДНК на тварину. Суміш катіонних
ліпосом та ДНК готували безпосередньо перед введенням взбовтуванням ДНК з катіонними ліпосомами протягом 10 хв.
Результати дослідження та їх аналіз. У тварин
з профілактичним введенням гена ароЕ на тлі холестеролової дієти рівень загального холестеролу
виявився в 1,4 меншим порівняно з групою тварин
з експериментальним атеросклерозом без корекції
(р≤0,05). У тварин на тлі холестеролової дієти з
профілактичним введенням гена ароЕ зменшується рівень холестеролу β-ліпопротеїнів (у 1,6 разу);
вміст загальних ліпідів (на 12,50 %), рівень холестеролу α-ліпопротеїнів збільшується (на 30,40 %).
Виявляється збільшення рівня пре-β-ліпопротеїнів
(на 17,00 %; р≤0,05). У профілактичній групі зростають показники тригліцеридів порівняно з групою з експериментальним атеросклерозом (на
17,00 %; р≤0,05). При генній корекції з профілактичною метою зменшується індекс атерогенності
(на 50,70 %; р≤0,05).
Висновки. Використання ліпосом як вектора
має позитивний ефект.

ВИВЧЕННЯ ГІПОЛІПІДЕМІЧНОЇ ДІЇ
ЛІПОСОМНОГО ВЕКТОРА
В ЕКСПЕРИМЕНТІ
Орленко В. С., Пятківська Я. С.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Актуальність. Сьогодні тривають пошуки ефективного методу перенесення необхідної ділянки
ДНК (вектора). Цікавим вважається дослідження
використання комплексу ДНК-ліпосоми при експериментальному атеросклерозі.
Мета. Вивчити гіполіпідемічний ефект трансфекції гена ароЕ при використанні ліпосомного
вектора.
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ПОВЕДІНКА ЩУРІВ ЯК ПРОЯВ ЗМІНЕНОЇ
РЕАКТИВНОСТІ МОЗКУ В ДИНАМІЦІ
ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО
СУДОМНОГО СИНДРОМУ
Топал М. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Формування хронічного судомного синдрому
з поступовим зростанням інтенсивності судомних
проявів, зміненням чутливості мозку щодо впливу конвульсантів, динамікою поведінкових та
електроенцефалографічних корелятів судомних
реакцій тощо триває внаслідок зміни реактивності
мозку у відповідь на впливи проконвульсивних
чинників.
Мета роботи — дослідження динаміки рухової
та стереотипної поведінки щурів протягом інтеріктального періоду хронічного судомного синдрому, індукованого введенням конвульсантів з
різним механізмом реалізації судомної дії.
Хронічну судомну активність відтворювали у
щурів внутрішньочеревним уведенням пікротоксину та пілокарпіну (ПЛ). Виділяли групи щурів,
яким додатково до конвульсантів внутрішньоочеревинно вводили налоксон. У щурів досліджували спонтанну рухову активність у тесті «відкрите
поле». Визначали також елементи стереотипної
поведінки (епізоди грумінгу), кількість уринацій і
дефекацій.
У динаміці безсудомного періоду в кіндлінгових щурів і щурів із ПЛ-індукованими судомами
відбуваються виражені зміни горизонтальної, вертикальної, дослідницької та стереотипної активності в тесті «відкрите поле», які в найбільшому
ступені були виражені на початку та наприкінці
інтеріктального періоду. Кіндлінгові щури безпосередньо за відтворенням кіндлінгу демонструють
переважання опіоїдних механізмів, активність яких
у середині безсудомного періоду усувається, а при
«посткіндлінзі» знову змінюється на опіоїдний характер з переважанням каппа-опіоїдної медіації.
Щури з ПЛ-індукованими судомами наприкінці
безсудомного періоду також демонструють опіоїдну природу порушень поведінки, опосередковану
каппа-опіоїдними рецепторами.
Отже, наприкінці безсудомного періоду, який
передує розвиткові мимовільних судом, а також
характеризується суттєвим зростанням судомної
чутливості та зниженням судомного порогу щодо

потенційного впливу конвульсантів, у мозку щурів
наростає активність опіоїдної системи, що ми вважаємо активацією епілептогенної системи.
ЗМІНИ ВМІСТУ НІКОТИНАМІДНИХ
КОФЕРМЕНТІВ У М’ЯЗОВІЙ ТКАНИНІ
НАЩАДКІВ ОПРОМІНЕНИХ ТВАРИН
У ДОЗІ 1 Гр
Костіна А. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Іонізуюча радіація може бути одним з факторів, який дизкоординує шлях обміну нікотинамідних коферментів.
У тканинах одномісячних інтактних щурят
активність гліцеральдегідфосфатдегідрогенази
(ГАФД), лактатдегідрогенази (ЛДГ) і вміст лактату та пірувату достовірно вищі від показників статевозрілих тварин і, відповідно, вищими є співвідношення ЛДГ/ГАФД та лактат/піруват. Це пояснюється більшими показниками абсолютного вмісту нікотинамідних коферментів та співвідношення їх окиснених і відновних форм. Таким
чином, забезпечуються умови для більш ефективної
гліколітичної оксидоредукції в інтактних тварин.
Для одномісячних щурят, народжених від опромінених дозою 1 Гр тварин, активність ферментів стає достовірно нижчою порівняно з активністю в інтактних щурят одного віку і майже не
відрізняється від показників статевозрілих тварин,
причому переважно знижується активність ГАФД
у серцевому і кістякових м’язах, внаслідок чого
співвідношення ЛДГ/ГАФД є найвищим серед усіх
груп дослідження.
Отже, зниження вмісту зазначених метаболітів
і ферментів анаеробного гліколізу у нащадків опромінених дозою 1 Гр тварин пов’язане зі зниженням вмісту нікотинамідних коферментів.
ПОРУШЕННЯ ОКРЕМИХ ЛАНОК
ВУГЛЕВОДНОГО ТА ЛІПІДНОГО
ОБМІНУ У ЩУРІВ З МОДЕЛЬОВАНИМИ
ГІПЕР- ТА ГІПОТИРЕОЗАМИ
Крижановський В. Є.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Поєднані порушення обміну
глюкози та тиреоїдних гормонів є проблемою, час-
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тота якої зростає щороку. Хворі на цукровий діабет і патологію щитоподібної залози потребують
підвищення ефективності лікування та діагностики.
Мета — виявити та оцінити залежність рівня
лактатдегідрогенази (ЛДГ, заг.), глюкози сечі та
триацилгліцеролів (ТАГ) плазми крові від рівня
тироксину в крові.
Матеріали та методи. Для дослідження було
відібрано три групи білих статевозрілих щурівсамців. Перша група щурів отримала тироксин
дозою 1,5 мкг/кг внутрішньоочеревинно одноразово. Другій групі внутрішньоочеревинно було
введено мерказоліл дозою 0,5 мг/кг одноразово.
Третій контрольній групі було тим же шляхом уведено 1,5 мл 0,9 % розчину NaCl. Взяття крові та
сечі здійснювали через 24 год з моменту введення
препаратів. У плазмі крові визначали рівень ЛДГ
і ТАГ. У сечі виявляли глюкозу.
Результати та висновки. Змодельований стан
гіпертиреозу зменшує концентрацію ТАГ (17 %) і
рівень ЛДГ (182 Од/л) та збільшує концентрацію
глюкози в сечі (3,1 ммоль/л). При зниженому рівні
тироксину в крові спостерігається картина високого рівня ТАГ (80 %) на тлі підвищеної концентрації ЛДГ (244 Од/л).

ЦБС і ЦГЛ зазнавала пригнічення на 21-й день (на
34 та 45 %). Як на 14-й, так і на 21-й день після
введення L-тироксину рівень ГЦ у сироватці знижувався (на 19 та 23 %), а при застосуванні мерказолілу підвищувався (на 98 та 160 %). Введення
щурам L-тироксину не призводило до змін рівня
H2S у сироватці крові, водночас мерказоліл спричинював до зниження вмісту H2S (на 17 і 24 %).
Таке сповільнення утилізації цистеїну за умов гіпотиреозу, очевидно, призвело до суттєвого зростання його вмісту в сироватці крові (на 24 та 39 %).
Висновок. При гіпотиреоїдизмі порушується
функціонування ферментів ЦБС і ЦГЛ у мозку.
Очевидно, що це може бути причиною зниження
рівня H2S і зростання концентрації ГЦ і цистеїну
в крові, що, у результаті, може бути фактором ризику виникнення низки патологічних станів при
гіпотиреозі.

СОДЕРЖАНИЕ МАТРИКСНОЙ
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗЫ-9 У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ
РИНОСИНУИТОМ
Онищенко А. И.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Хронический риносинуит (ХРС) — это заболевание, характеризующееся наличием постоянного
или периодического воспаления слизистой оболочки носа и носовых пазух, которое имеет полиэтиологическую природу. Высокая распространенность ХРС и тенденция к росту заболеваемости
способствовали изучению основных механизмов
развития и течения данного заболевания.
Целью исследования явилось изучение содержания матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9)
в сыворотке крови больных ХРС.
Материалы и методы. Были обследованы 20
больных полипозной формой ХРС, которые находились на лечении в ЛОР-отделении КУОЗ
«ЦЕНТР ЭМП и МК» (Харьков). Группа контроля составила 20 условно здоровых людей с искривленной носовой перегородкой. Содержание ММР-9
в сыворотке крови здоровых людей и больных
полипозным ХРС определяли иммуноферментным
методом с использованием набора реактивов производства фирмы “eBioScience” (Вена, Австрия).
Результаты. В результате проведенного исследования установлено, что полипозная форма ХРС
сопровождается увеличением содержания ММР-9
в сыворотке крови до (4,81±0,19) пг/мл (р<0,01),
что почти в 1,5 раза выше, чем в контроле
((3,28±0,47) пг/мл). Металлопротеиназа-9 — фермент, вовлеченный в деградацию внеклеточного
матрикса, участвует в регуляции физиологических
процессов: эмбриональном развитии, миграции
клеток, заживлении ран и в развитии патологических процессов (метастазировании, пролиферации).
Выводы. Таким образом, можно сделать вывод
о вовлеченности ММР-9 в ремоделирование внеклеточного матрикса у больных полипозной формой ХРС.

ВПЛИВ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ НА ПРОЦЕС
ДЕСУЛЬФУРУВАННЯ ЦИСТЕЇНУ
В МОЗКУ ЩУРІВ
Нечипорук В. М.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Cірковмісні амінокислоти (САК) забезпечують
процеси життєдіяльності клітини, підтримують редокс-потенціал клітин, знешкоджують токсичні
агенти і вільні радикали, забезпечують процеси метилування та трансульфування. Відомо, що цистеїн утворюється в клітинах із гомоцистеїну (ГЦ),
а використовуватися може, залежно від потреб клітини, на синтез білка, глутатіону, на десульфуразному шляху з утворенням гідроген сульфіду (H2S).
Регуляція метаболізму САК здійснюється на
різних рівнях, у тому числі й ендокринною системою, зокрема, тиреоїдними гормонами.
Метою даної роботи було дослідити в експерименті вплив гормонів щитоподібної залози на процес десульфурування цистеїну в мозку щурів.
Матеріали та методи. У роботі використано
40 щурів-самців масою 150–180 г. Для моделювання гіпер- і гіпотиреоїдизму тваринам щодня ентерально вводили розчин L-тироксину (200 мкг на
добу на 1 кг маси) або мерказолілу (10 мг на добу
на 1 кг маси) протягом 14 та 21 дня. У мозку тварин визначали десульфуразну активність ферментів цистатіонін-β-синтази (ЦБС) і цистатіонінγ-ліази (ЦГЛ), у крові — вміст цистеїну, ГЦ і Н2S.
Результати. Введення тваринам L-тироксину не
спричинювало достовірних змін активності ЦБС
і ЦГЛ у мозку щурів у обидва терміни дослідження. Водночас при введенні мерказолілу активність
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АКТИВНОСТЬ МАТРИКСНЫХ
МЕТАЛЛОПРОТЕИНАЗ
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ВОСПАЛЕНИИ КИШЕЧНИКА
Ткаченко А. С., Ткаченко М. А.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Матриксные металлопротеиназы вовлечены в
регуляцию процессов морфогенеза, заживления
ран, репарации при повреждении тканей и т. д. Несмотря на многочисленные данные о роли данных
ферментов в патогенезе различных заболеваний,
их значение в развитии каррагинан-индуцированного гастроэнтероколита (ГЭК) изучено слабо.
Поэтому целью нашего исследования явилось
изучение активности матриксной металлопротеиназы-2 (ММР-2) и матриксной металлопротеиназы-9 (ММР-9) в сыворотке крови крыс при каррагинан-индуцированном ГЭК.
Материалы и методы. Двадцать крыс-самок
линий WAG были разделены на две группы по 10
особей в каждой. Животные опытной группы получали 1 % водный раствор каррагинана ежедневно на протяжении 4 нед., что приводило к развитию ГЭК. Контрольная группа состояла из здоровых животных, получавших питьевую воду вместо раствора каррагинана. Активность ММР-2 и
ММР-9 в сыворотке крови определяли иммуноферментным методом с помощью наборов фирмы
“Quantikine” (Миннеаполис, США) и “eBioScience” (Вена, Австрия).
Результаты. У животных опытной группы установлено достоверное повышение активности как
ММР-2 (в 1,5 раза), так и ММР-9 (в 3,6 раза) по
сравнению с аналогичными показателями у контрольной группы, что позволяет предположить вовлеченность обоих ферментов в процессы ремоделирования внеклеточного матрикса при каррагинан-индуцированном ГЭК.
Выводы. Экспериментальный каррагинановый
ГЭК сопровождается активацией ММР-2 и ММР-9.
При этом более выраженное повышение ММР-9
указывает на более значительную роль данного
протеолитического фермента в ремоделировании
внеклеточного матрикса при каррагинановом
ГЭК.

особенности патогенеза данного заболевания, а
также выявить биохимические маркеры диагностики ХРС.
Целью исследования явилось изучение концентрации интерлейкина-8 (ИЛ-8) в сыворотке крови больных с хроническим полипозным риносинуитом.
Материалы и методы. Были обследованы
20 больных с полипозной формой ХРС, которые
находились на лечении в ЛОР-отделении КУОЗ
«ЦЕНТР ЭМП и МК» (Харьков). Группа контроля составила 20 условно здоровых людей с искривленной носовой перегородкой. Содержание ИЛ-8
в сыворотке крови определяли методом иммуноферментного анализа с использованием набора
реактивов производства ЗАО «Вектор Бест»
(Кольцово, Россия).
Результаты. В результате исследования было
установлено, что при полипозном риносинуите
концентрация ИЛ-8 в сыворотке крови составляет (3,68±0,40) пг/мл (р<0,05), что в 2,6 раза ниже в
сравнении с контролем.
Выводы. Проведенное исследование позволяет
сделать вывод о том, что снижение провоспалительного цитокина и хемоаттрактанта нейтрофилов ИЛ-8 в сыворотке крови больных с полипозной формой ХРС может указывать на то, что данный цитокин не принимает участие в развитии
нейтрофильного воспаления в очаге поражения
при данной патологии. При полипозной форме
ХРС вероятно преобладает эозинофильный тип
воспаления.
ВЛИЯНИЕ ДЛИТЕЛЬНОГО
УПОТРЕБЛЕНИЯ ПИЩЕВОЙ ДОБАВКИ
Е407 НА СОДЕРЖАНИЕ МОНОЦИТАРНОГО
ХЕМОАТТРАКТАНТНОГО БЕЛКА 1
В СЫВОРОТКЕ КРОВИ КРЫС
Ткаченко А. С., Набатян К. А.,
Нечипорук И. А.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Первые экспериментальные данные о токсическом влиянии пищевой добавки Е407 (каррагинан)
на лабораторных животных появились еще в середине XX в., однако механизмы действия Е407
подлежат уточнению.
Целью исследования явилось изучение содержания моноцитарного хемоаттрактантного белка 1
(МСР-1) в сыворотке крови крыс при употреблении каррагинана.
Материалы и методы. Двадцать крыс линии
WAG были разделены на две группы по 10 особей в каждой: 1) двухнедельное употребление 1 %
раствора каррагинана в питьевой воде, которое
приводило к развитию гаcтроэнтероколита; 2) интактные животные (контроль). Концентрацию сывороточного МСР-1 определяли иммуноферментным методом с помощью набора реактивов фирмы “eBioScience” (Вена, Австрия).
Результаты. Установлено троекратное увеличение концентрации МСР-1 у животных опытной
группы ((50,72±0,88) пг/мл; р<0,0001) по сравне-

УРОВЕНЬ ИНТЕРЛЕЙКИНА-8 У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКИМ ПОЛИПОЗНЫМ
РИНОСИНУИТОМ
Онищенко А. И., Харченко Э. А.,
Склярук Д. О.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Хронический риносинуит (ХРС) — одно из
наиболее распространенных хронических заболеваний во всем мире. С каждым годом заболеваемость различными формами заболеваний околоносовых пазух увеличивается, что значительно
снижает качество жизни пациента. Поэтому изучение клинико-биохимических характеристик ХРС
дает возможность понять патофизиологические
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тканевой гипоксии (судя по динамике показателя
2,3ДФГ) и достоверно снижает уровень энергодефицита в миокарде.
Вывод. Эндолутен является перспективным
средством в терапии ишемии миокарда.

нию с контролем (соответственно (149,40±1,20) пг/
мл). Повышение МСР-1 может быть обусловлено
развитием окислительного стресса, наличие которого при каррагинан-индуцированном гастроэнтероколите продемонстрировано нами ранее. Мы
предполагаем, что МСР-1 стимулирует рекруитирование новых макрофагов, усиливая интенсивность воспаления.
Выводы. Двухнедельное употребление добавки
Е407 сопровождается повышением сывороточного уровня МСР-1, что может способствовать вовлечению новых макрофагов в патологический процесс и приводить к хронизации воспаления.

ВЛИЯНИЕ ТЕРАПИИ СТВОЛОВЫМИ
КЛЕТКАМИ НА СОСТОЯНИЕ
РЕГУЛЯТОРНЫХ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОМ
ПАРКИНСОНОПОДОБНОМ СИНДРОМЕ
Молчанова А. О., Безега Е. В.,
Фарафонова В. Н.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
В последние годы перспективным методом лечения болезни Альцгеймера считается использование мезенхимальных стволовых клеток, однако
данные имеющихся исследований неоднозначны.
Цель нашей работы — изучить влияние внутривенно введенных мезенхимальных стволовых
клеток на содержание биогенных аминов и показатели энергетического обмена в головном мозге
крыс при экспериментальном паркинсоноподобном синдроме.
Методы. Эксперименты проведены на 30 крысах-самцах линии Вистар. Животных разделили на
три группы: 1) интактные крысы; 2) крысы с модельным паркинсоноподобным синдромом;
3) крысы с модельным паркинсонизмом, которым
с лечебной целью одноразово внутривенно вводили 0,5 мл суспензии стволовых клеток в дозе 2×106
на 1 крысу. Моделирование болезни Паркинсона
производили путем двустороннего введения в черную субстанцию нейротоксина 6-гидроксидофамина в дозе 8 мкг/кг. Изучали содержание биогенных
аминов спектрофлуориметрическим методом, медиаторных аминокислот — методом тонкослойной хроматографии, активность митохондриальных ферментов — спектрофотометрическими методами на 10-е сутки с момента моделирования
(максимально выражены двигательные расстройства) и на 10, 20-е сутки после начала лечения.
Результаты. Установлено, что в головном мозге крыс при паркинсоноподобном синдроме снижается содержание дофамина, норадреналина,
ГАМК при повышении содержания глютамата и
аспартата; уменьшается активность изоцитратдегидрогеназы при росте активности гексокиназы
на протяжении всего периода исследований. При
использовании лечения стволовыми клетками на
15–17-е сутки с момента введения препарата значительно повышалось содержание дофамина, ГАМК
при снижении концентрации глютамата, активность гексокиназы достоверно не отличались от
уровня у группы 2, а изоцитратдегидрогеназа достоверно повысилась, но оставалась ниже, чем у
интактных крыс. Результаты наших исследований
свидетельствуют о нормализации регуляторных
процессов и энергетического обмена в головном
мозге крыс под влиянием стволовых клеток.

ПРИМЕНЕНИЕ ОЛИГОПЕПТИДНОГО
КОМПЛЕКСА ДЛЯ КОРРЕКЦИИ
МЕТАБОЛИЗМА
ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ИШЕМИИ МИОКАРДА
Кукушкина М. Ю. Карамян А. А.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Одним из перспективных направлений фармакотерапии ишемии миокарда может оказаться использование цитомаксов.
Цель работы — определить наличие антиишемического и энергосберегающего эффектов у олигопептидного комплекса «Эндолутен» на модели
ишемии миокарда у крыс.
Материалы и методы. Исследование проведено
на 4-месячных крысах-самцах линии Вистар. Выделены группы животных: 1) интактные (n=10);
2) крысы с экспериментальной ишемией миокарда (n=10); 3) крысы с ишемией миокарда, которым
интраназально ежедневно (с 8-го дня эксперимента) вводили эндолутен (n=10). Моделирование
ишемии миокарда проводили путем ежедневного
(в течение 7 дней) подкожного введения крысам
0,1 мл 0,1 % раствора адреналина. Животных выводили из эксперимента через 4 дня после окончания введения эндолутена путем декапитации.
Готовили гомогенат миокарда в 0,25М трис-НClбуфере. В эритроцитах определяли содержание 2,3дифосфоглицерата (2,3ДФГ) спектрофотометрически. В сыворотке крови определяли содержание
изопростана-8 (показатель окислительного стресса) иммуноферментным методом, активность
КФК-МБ спектрофотометрически; в гомогенате
миокарда определяли содержание АТФ спектрофотометрически.
Результаты. При моделировании ишемии миокарда у крыс обнаружено достоверное повышение уровня 2,3ДФГ в эритроцитах, снижение концентрации АТФ в гомогенате миокарда, увеличение активности КФК-МБ и изопростана-8 в сыворотке крови, что свидетельствует о тканевой гипоксии и наличии окислительного стресса. Введение эндолутена крысам с модельной ишемией
миокарда приводило к достоверному снижению
уровня оксидативного стресса, активности КФКМБ в сыворотке крови (в 3 раза), что отражает
процесс стабилизации мембран кардиомиоцитов.
Установлено, что эндолутен уменьшает степень
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ОЦЕНКА ВОЗМОЖНОСТИ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КОЭФФИЦИЕНТА
НЕЙТРОФИЛЫ/ЛИМФОЦИТЫ ДЛЯ
ОЦЕНКИ ТЯЖЕСТИ СОСТОЯНИЯ
КАРДИОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
Лукьянова Е. М.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Согласно данным F. G. Fowkes (2013), более
202 млн человек в мире страдают сосудистыми заболеваниями. Неуклонный рост заболеваемости и
смертности от сердечно-сосудистой патологии во
всем мире обусловливает поиск методов ранней
диагностики и оценки эффективности терапии. В
настоящее время в качестве биомаркеров-предикторов, позволяющих оценить возможность ухудшения состояния больного и эффективность терапии, рассматривают интерлейкины, в частности
такие как ИЛ-6, ИЛ-17, СРБ. Л. Х. Гаркави еще в
1998 г. указала в своих монографиях, что развитие и течение заболевания зависит от уровня лимфоцитов в крови. Однако только недавно (последние 3 года начали изучать возможность использования в клинике «нового» маркера воспаления
— отношения абсолютного числа нейтрофилов к
лимфоцитам — как более доступного, недорогого, простого и достоверного маркера развития патологических и критических состояний. К сожалению, клинических исследований в этом направлении еще мало.
Цель нашей работы — изучение связи между
изменением общего состояния кардиологических
больных и уровнем лимфоцитов в крови.
Материалы и методы. Нами были исследованы
15 больных кардиологического отделения
ХГКБСНМП (Харьков) с диагнозом: острый коронарный синдром, атриовентрикулярная блокада, сердечная недостаточность. Содержание ИЛ-6
определяли иммуноферментным методом с помощью набора реагентов фирмы «ХЕМА» (Россия),
активность КФК-МБ — спектрофотометрическим
методом с помощью набора реагентов фирмы
“Spectro-Med” (Молдова), клинический анализ
крови проводили общепринятым методом микроскопии мазков крови, окрашенных по Романовскому.
Результаты исследований. У 3 больных с уровнем лимфоцитов ниже 15 % на момент поступления общее состояние было тяжелым, лечение распространенных трансмуральных инфарктов с отеком легких и сопутствующими пневмониями длилось более 12 дней (максимальное пребывание в
стационаре — 48 дней). В динамике уровни лимфоцитов не поднялись выше 15 %, соотношение
нейтрофилов к лимфоцитам было выше 9,5 (в период обострения достигало 31,3 у одной больной),
что свидетельствует о неблагоприятном прогнозе
заболеваний. Общее состояние пациентов, у которых уровень лимфоцитов достигал 20 % и более,
а отношение нейтрофилов к лимфоцитам равнялось ниже 5, было средней степени тяжести с положительной динамикой. В период обострений у
всех больных наблюдалось резкое снижение уровня лимфоцитов и соответственно возрастание со-

отношения нейтрофилов к лимфоцитам. Например, у больного К. на 11-й день болезни уровень
лимфоцитов упал с 22 до 3 %, отношение уровня
нейтрофилов к лимфоцитам возросло в 10 раз.
Следует отметить, что низкое содержание лимфоцитов и высокий коэффициент нейтрофилы/лимфоциты во всех случаях сочетался с высоким содержанием ИЛ-6 и КФК-МБ. Полученные нами
результаты согласуются с данными работ зарубежных исследователей и указывают на необходимость дальнейших исследований, направленных на
изучение возможности использования клинического анализа крови для оценки течения и исхода заболевания.
Выводы. Снижение уровня лимфоцитов в крови и повышение отношения нейтрофилов к лимфоцитам являются предикторами ухудшения состояния больного и прогрессирования его заболевания.
МЕХАНИЗМ СНИЖЕНИЯ УТИЛИЗАЦИИ
ГЛЮКОЗЫ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ КРЫС
ПРИ МОДЕЛИРОВАНИИ БОЛЕЗНИ
АЛЬЦГЕЙМЕРА
Щелок Т. С., Оникова А. О.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Имеются сведения о снижении утилизации глюкозы мозгом при экспериментальной болезни
Альцгеймера (БА), однако возможные механизмы
не изучены.
Целью нашей работы явилось изучение возможных механизмов снижения утилизации глюкозы в коре головного мозга крыс при БА.
Методы. Эксперименты проведены на трехмесячных крысах-самцах линии Вистар. Болезнь
Альцгеймера моделировали путем внутрибрюшинного введения скополамина (блокатор М-холинорецепторов) в дозе 1 мг/кг массы животного
на протяжении 27 дней. У крыс к 27-му дню развивалась когнитивная патология. На 28-й день с
момента начала введения скополамина крыс выводили из эксперимента путем декапитации. Мозг
извлекали на холоде, отделяли кору, готовили
10 % гомогенат в 0,25 М трис-НСl-буфере. В гомогенате коры головного мозга изучали содержание глюкозы, лактата, АТФ, активности пируватдегидрогеназы и изоцитратдегидрогеназы спектрофотометрическими методами. Содержание тиреоидных гормонов в сыворотке крови и гомогенатах коры головного мозга определяли иммуноферментным методом с использованием наборов реактивов фирмы «ХЕМА» (Россия).
Результаты. Установлено, что при развитии
заболевания в коре головного мозга значительно
снижается содержание глюкозы при отсутствии
увеличения лактата, что свидетельствует о снижении поступления глюкозы из кровотока; выявлено повышение активности пируватдегидрогеназы
и снижение активности изоцитратдегидрогеназы,
что может быть связано с выявленным нами ранее повышением содержания глютамата, обладающего эксайтотоксичностью; установлено снижение
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содержания АТФ (в 1,5 раза). Выявлено, что при
развитии БА в сыворотке крови содержание Т3 и
Т4, а также тиреотропина соответствует их уровню у крыс контрольной группы. В коре головного мозга снижается содержание Т3 (почти в 2 раза)
при небольшом увеличении Т4 по сравнению с их
содержанием у крыс контрольной группы, что свидетельствует о наличиии локального гипотиреоза.
Выводы. Причиной гипометаболизма глюкозы
у крыс в коре головного мозга при модельной БА
является локальный гипотиреоз и увеличение глютамата.

МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНІ АСПЕКТИ
ЕТІОЛОГІЇ ТА ПАТОГЕНЕЗУ РАКУ
МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ. ТАРГЕТНА ТЕРАПІЯ
— ЯК АЛЬТЕРНАТИВНИЙ ПІДХІД
ДО ЛІКУВАННЯ
Бахнюк К. Д., Петренко О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Рак посідає друге місце за смертністю у світі
після серцево-судинних захворювань. Рак молочної залози (РМЗ) є найбільш поширеним онкологічним захворюванням серед жінок і однією з головних причин смерті у віці від 45 до 50 років. Останні публікації відкрили для дослідників і
клініцистів нові аспекти у розумінні біології пухлин, не виключаючи й РМЗ. Найбільш перспективним напрямом досліджень у лікуванні онкологічних захворювань сьогодні є таргетна терапія. Важливим є дослідження основних молекулярних механізмів розвитку РМЗ. Суттєву увагу приділено
лікарським засобам, що знаходяться на стадії доклінічних та клінічних випробувань і впливають на
один або кілька молекулярних механізмів, важливих для розвитку даного виду раку.
Матеріали та методи. Проведено пошук у базах даних: MEDLINE PubMed і Google Scholar, використовуючи комбінації ключових слів «таргетна терапія», «рак молочної залози», “EGFR”,
«циклін-залежна кіназа», «анти-CTLA4 моноклональне антитіло», «теломераза», “HGF/с-Met”,
“VEGF”, «ППА», «BH3 імітатор» і «гальмування
гліколізу» для статей, які були опубліковані не
пізніше 2015 р. Критеріям пошуку відповідало 18
статей.
Результати. Останніми роками розроблено чимало ліків для терапії РМЗ, одними з яких є цілеспрямовані препарати. Таргетні препарати можуть
виявитися корисними для пацієнтів з молекулярнорізними типами РМЗ: наприклад, SKLB646 —
поліінгібітор кінази добре показав себе у дослідженнях тричі негативного РМЗ. Інший препарат —
ANG1005 тестується для лікування рецидивів, наприклад, метастазування РМЗ у головний мозок.
Висновки. Сьогодні таргетні препарати для
лікування РМЗ знаходяться на стадії доклінічної
оцінки та клінічних випробувань. На перших етапах досліджень цілеспрямована терапія зарекомендувала себе як добра альтернатива консервативному підходу до лікування онкопатологій, але потрібно зазначити, що необхідне подальше вивчення цього молекулярно-опосередкованого напряму,
щоб переконатися у безпеці й ефективності препаратів.

ВИРАЖЕНІСТЬ ГОСТРИХ
ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ СУДОМ ПРИ БЛОКАДІ
ЦИТОКІНОВИХ РЕЦЕПТОРІВ
Авраменко А. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У роботі показано залучення імунної системи
до патогенезу судомного синдрому. Вміст фактора некрозу пухлини-альфа (ФНП-α), інтерлейкіну1-бета (ІЛ-1β) та інтерлейкіну-6 був суттєво підвищений у крові та спинномозковій рідині хворих на
скроневу епілепсію. При відтворенні експериментального хронічного судомного синдрому суттєво зростала внутрішньогіпокампальна експресія
ФНП-α, ІЛ-1β та інших цитокінів.
Мета роботи — дослідження вираженості гострих генералізованих судом, індукованих конвульсантами з різними механізмами реалізації судомної
дії, при блокаді цитокінових рецепторів введенням
рекомбінантного антагоніста ІЛ-1 (РАІЛ-1).
Для індукції генералізованих судом щурам-самцям лінії Вістар внутрішньоочеревинно (в/очер)
уводили пікротоксин (ПТК; 2,0 мг/кг), пентиленететразол (ПТЗ; 40 мг/кг), пілокарпіну гідрохлорид
(ПЛК; 280 мг/кг) та стрихніну нітрат (СТР; 1,0 мг/кг).
Тваринам контрольних груп за цих умов уводили
аналогічні об’єми 0,9 % фізіологічного розчину
NaCl. Також уводили щурам РАІЛ-1 в/очер дозами 2,5; 5,0; 7,5 та 10,0 мг/кг за 30 хв до введення
конвульсантів. Судоми визначали візуально й оцінювали за загальноприйнятою 6-бальною шкалою.
Показано дозозалежну дію РАІЛ в умовах
ПТК- і ПТЗ-викликаних судом, яка виявлялася
зниженням інтенсивності судомних реакцій,
кількості щурів з генералізованими клоніко-тонічними судомами та збільшенням латентного періоду їх виникнення. Латентний період гострих ПЛКі СТР-викликаних судом істотно подовжувався
при введенні максимальної дози РАІЛ. У цих же
умовах істотно знижувалася вираженість СТРіндукованих судом.
Отримані дані свідчать про залучення імунної
системи до патогенезу гострої генералізованої судомної активності, викликаної переважно компрометацією ГАМК і холінергічної нейромедіаторних
систем. Йдеться також про принципову можливість розвитку протисудомного ефекту внаслідок блокади ІЛ-1-рецепторів.

ВЕГЕТАТИВНИЙ СУПРОВІД
ПОСТТРАВМАТИЧНОЇ ЕПІЛЕПСІЇ
Борисенко О. А., Колесник О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У дослідження були включені 30 пацієнтів з
посттравматичною епілепсією (ПТЕ). Тривалість
захворювання становила від 6 міс. до 18 років від
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моменту черепно-мозкової травми (ЧМТ). Вегетативні характеристики вивчали відповідно до рекомендацій А. М. Вейна (2003), а також власних опитувальників (А. Н. Стоянов, 2014).
У результаті проведеного дослідження отримані нові дані про особливості стану ВНС у хворих на ПТЕ: у пацієнтів з більш тяжким перебігом
ПТЕ спостерігається тенденція до переважання
тонусу парасимпатичної ланки ВНС, підвищена
реактивність і недостатнє забезпечення діяльності,
що свідчить про виснаження компенсаторнопристосувальних механізмів при збільшенні тяжкості ПТЕ.
Знижена вегетативна реактивність є найбільш
стійкою ознакою розвинутого вегетативного дисбалансу і не залежить від ступеня тяжкості ПТЕ.
Стан ВНС не має чіткої залежності від термінів
давності ЧМТ. Дифузний процес, що викликає залучення різних структур мозку, супроводжується
меншими вегетативно-вісцеральними розладами,
ніж процес, що викликає осередкове роздратування. Вегетативно-вісцеральні розлади переважають
при правобічній локалізації осередка ушкодження.
Результати дослідження дозволяють деякою
мірою прогнозувати перебіг ПТЕ. У пацієнтів з переважанням тонусу парасимпатичної ланки ВНС,
підвищеною реактивністю і недостатнім забезпеченням діяльності слід припускати більш тяжкий
перебіг ПТЕ, що важливо для розробки адекватних методів лікування з урахуванням корекції вегетативних дисфункцій.

Протягом 5 діб з часу відтворення ішемії мозку щури перетинали від 1 до 9 квадратів «відкритого поля», демонстрували в середньому від 1 до
3 вертикальних стійок і заглядали в 1–2 отвори в
підлозі «відкритого поля». Зареєстровані показники рухової активності були суттєво менші, ніж
такі, які демонстрували щури контрольної групи
(p<0,05). Кіндлінгові щури перетинали в середньому (12±1) квадрат «відкритого поля», демонстрували (7±1) вертикальну стійку та заглядали в середньому у (3±1) отвір у підлозі «відкритого поля». Отримані дані також були менші від таких,
які демонстрували інтактні тварини (p<0,05), та не
розрізнялися з відповідними у щурів з ішемією
мозку (p>0,05). Ані кіндлінгові щури, ані щури з
ішемією мозку не були здатні утриматися на поверхні стрижня, що обертається. Аналогічну залежність ми реєстрували при дослідженні здатності
тварин утрматися на поверхні нахиленої під кутом
45° металевої сітки.
Отримані дані свідчать про зіставлюваність
показників моторних порушень у щурів за умов
хронічного судомного синдрому та хронічної
ішемії мозку. Виявлені моторні дисфункції, які
свідчать про окремі однакові патогенетичні механізми вказаних патологічних станів, мають підлягати патогенетично обґрунтованій корекції.
ВПЛИВ ЗБАГАЧЕНОЇ ТРОМБОЦИТАМИ
ПЛАЗМИ КРОВІ НА МІКРОСУДИННІ
ЗМІНИ ЗА УМОВ СТРЕПТОЗОТОЦИНІНДУКОВАНОЇ ДІАБЕТИЧНОЇ АНГІОПАТІЇ
Чехлова О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Цукровий діабет (ЦД) — актуальна медична та
соціальна проблема людства, проте найбільше занепокоєння викликають ускладнення цього патологічного стану, одним з яких є діабетична ангіопатія (ДА).
Мета роботи — дослідження впливу збагаченої
тромбоцитами плазми крові (ЗТПК) на ультраструктуру судин мікроциркуляторного русла за
умов ДА.
Досліди були проведені на 46 статевозрілих
щурах-самцях ліній Вістар масою 180–220 г за
умов хронічного експерименту відповідно до вимог вітчизняних і міжнародних рекомендацій. Негенетичну форму експериментального ЦД 2 типу
відтворювали введенням стрептозотоцину (СТЗ,
в/очер 60 мг/кг одноразово). Формування ЦД оцінювалося за зміною маси тіла тварин, концентрацією глюкози в крові та сечі, вмісту кетонових тіл
і білка в сечі. Кількісне визначення вмісту глюкози в крові та сечі, а також ацетону й білка в сечі
проводили на 1-шу, 3-тю і 7-му добу досліду, а
потім 1 раз на тиждень до формування ДА (цей
термін становить 6 тиж.). Щурів виводили з експерименту через 4 тиж. після початку терапії (тобто через 10 тиж. з початку досліду). Евтаназія
здійснювалася передозуванням ефірного наркозу,
після чого у щурів проводили морфологічне дослідження м’яких тканин задніх кінцівок. Шматоч-

ЗІСТАВЛЕННЯ ПОРУШЕННЯ МОТОРНОЇ
ТА КООРДИНАЦІЙНОЇ ФУНКЦІЇ ТВАРИН
ІЗ СУДОМАМИ ТА ІШЕМІЄЮ МОЗКУ
Бильський Д. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність дослідження патогенетичних механізмів судомного синдрому з обов’язковим первинним (безпосереднім) і вторинним (відстроченим) ушкодженням мозку є безсумнівною і випливає зі статистичних показників значної захворюваності на епілепсію у світі. Відомо також, що за
умов ще одного патологічного стану, у патогенетичних механізмах якого обов’язковим є первинна або опосередкована загибель нейронів, йдеться про судинну патологію — цереброваскулярні
ураження, інсульт та ін., що робить дану патологію «лідером» за показниками захворюваності й
летальності.
Мета роботи — дослідження моторної активності щурів за умов хронічного судомного синдрому та хронічної ішемії мозку.
Хронічну ішемію мозку відтворювали у щурів
білатеральним перев’язуванням загальної сонної
артерії. Протягом 5 діб після цього, а також наступної доби після відтворення кіндлінгу у щурів
досліджували моторну активність у тесті «відкрите поле», а також їх здатність утримуватися на поверхні стрижня, який обертається, та нахиленої під
кутом 45° металевої сітки.
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ки обох нижніх кінцівок щурів фіксувалися в 10 %
нейтральному формаліні протягом 24 год. Далі
фрагменти тканин були оброблені відповідно до
загальноприйнятих методик. Зрізи товщиною 3–
5 мкм забарвлювали за стандартною методикою
гематоксиліном і еозином і вивчали при оглядовій
мікроскопії. При морфологічних дослідженнях
було застосовано кількісну систему оцінки досліджуваних параметрів.
У щурів в умовах СТЗ-спричиненої моделі ЦД
протягом 6 тиж. формується ДА. Лікування ДА із
застосуванням ЗТПК приводить до відновлення
усіх ланок мікроциркуляторного русла, причому
покращує переважно його прекапілярну ланку.
Введення ЗТПК відновлює структуру і функцію
ендотелію.
Отримані дані є експериментальним обґрунтуванням доцільності тестування клінічних ефектів
ЗТПК при лікуванні ДА, а також застосування
цього препарату з профілактичною метою у хворих на ЦД.

ПОРУШЕННЯ РУХОВОЇ АКТИВНОСТІ
ЩУРІВ ПРИ ХРОНІЧНІЙ ІШЕМІЇ МОЗКУ
Кірчев В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Цереброваскулярна патологія (ЦВП) нині переросла з медичної проблеми в соціальну, оскільки в багатьох країнах світу вона є однією з основних причин летальності, інвалідизації та в цілому
зниження якості життя. При цьому хронічна ішемія мозку (ХІМ) як феномен і патологічний процес є найчастішими випадками й епізодами ЦВП.
Мета роботи — дослідження моторної активності щурів при ХІМ.
Хронічну ішемію мозку відтворювали у щурів
білатеральним перев’язуванням загальної сонної
артерії. Через 1, 24, 48 та 72 год після цього у тварин досліджували латентний період рефлексу перевертання. Оцінювали також рухову поведінку
тварин у тесті «відкрите поле», а також їх здатність
утримуватися на поверхні стрижня, що обертається.
Щури із ХІМ відновлювали позу на горизонтальній поверхні в середньому через (92±8) с (через 1 год після відтворення ХІМ), що в 57,5 разу
перевищувало такий показник у контрольній групі
спостереження (p<0,001). У тесті «відкрите поле»
реєстрували повну акінезію, знерухолювання.
Жоден із шурів не зміг утриматися на поверхні
стрижня, що обертається (p<0,05). Через 24 год
після відтворення ХІМ латентний період рефлексу перевертання дорівнював (23,5±4,5) с, що також
було суттєво більше, ніж у контролі (p<0,001). Показники горизонтальної та вертикальної рухової
активності тварин у тесті «відкрите поле» були
мінімальними при порівнянні з такими показниками в інтактних щурів (p<0,01). Лише 2 щура із
10 утримувалися на поверхні стрижня, що обертається, що мало суттєву розбіжність з відповідним показником у контролі (p<0,05). Менш виражену, проте таку ж саму залежність було зареєстровано у щурів через 48 та 72 год після відтворення ХІМ.
Отримані дані свідчать про розвиток рухових
дисфункцій у щурів після відтворення ХІМ. Моторний дефіцит у тварин поступово зменшувався,
що вказує на перспективу його фармакологічної
корекції в динаміці ХІМ.

ИЗУЧЕНИЕ УРОВНЯ АГРЕССИИ
И ВРАЖДЕБНОСТИ ПРИ САХАРНОМ
ДИАБЕТЕ И ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Здорикова В. С., Киржнер М. Э.,
Лебединская К. Г., Фака Г. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. По данным ВОЗ, среди эндокринных заболеваний сахарный диабет занимает
1-е место по распространенности, а заболевания
щитовидной железы — 2-е место. В клинике этих
заболеваний ярко выражена неврологическая симптоматика, что влияет на работоспособность и
качество жизни пациентов. После изучения уровня агрессии и враждебности при этих заболеваниях представляется возможным подбор персонального подхода к пациенту с конкретной патологией, а также разработка коррекции психического
состояния больного.
Цель работы — изучить уровень агрессии и
враждебности у больных сахарным диабетом и патологией щитовидной железы.
Методы. Использован стандартный метод психоанализа — диагностика состояния агрессии (опросник Баса–Дарки, 1957 г., адаптация С. Н. Ениколопова, 1989 г.), а также данные из историй болезни больных эндокринологического стационара
(биохимия крови, данные глюкометрии, уровень
Т3, Т4 и т. д.)
Выводы. По результатам тестирования больные были распределены в группы соответственно
их заболеванию. При сравнении результатов между группами отмечается повышение уровня агрессии и враждебности у больных с состояниями, сопровождающимися повышением уровня тиреоидных гормонов. Полученные данные могут быть
использованы при выборе методики лечения, а
также психологической адаптации пациентов.

ВПЛИВ ГІАЛУРОНОВОЇ КИСЛОТИ
НА ДИНАМІКУ ВІДНОВЛЕННЯ
ШКІРИ КРОЛІВ
Ларкіна С. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета роботи — дослідження впливу різних
концентрацій гіалуронової кислоти (ГК) на стан
шкіри.
Дослідження проводили на 8 безпородних кролях обох статей умовно молодого віку (до 3 міс., з
середньою масою 1,5–2,5 кг) та умовно старого
віку (від 6 міс. до 1 року, з середньою масою 2,5–
4,0 кг). Кролям одноразово у шкіру міжлопатко-
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вої ділянки і ділянки стегна вводили 0,1 мл розчину ГК у концетраціях 1,4, 2,0, 3,0 і 4,0 %. Взяття
матеріалів для морфологічного дослідження
здійснювали через 2 тиж., 1 та 2 міс. після внутрішньодермального введення ГК. У вказані терміни під загальним наркозом — внутрішньовенне
введення кетаміну (5,0 % розчин, 5,0 мг/кг) та седазину (5,0 % розчин, кожній тварини додавали 0,1 мл
сполуки) у тварин на спині вирізали по 4 шматочки шкіри (по 2 шматочки з кожного боку, розмірами 20×10 мм), після чого рану обробляли антисептичним розчином і зашивали. Кожного кроля
приводили до свідомості й віддавали до наступних
експериментальних досліджень.
Ефект від уведення нестабілізованої ГК (1,4, 2,
3 і 4 %) у шкіру кролів реєстрували в гістологічних препаратах через 2 тиж., 1 і 2 міс. після введення препарату. При внутрішньодермальному
введенні у шкіру кролів 1,4, 2, 3 і 4 % ГК у дермі
не виявляли дегенеративних або атрофічних процесів. При застосуванні 1,4 і 2 % ГК дегенеративні
зміни були більше виражені у сосочковом шарі
шкіри. При застосуванні 3 і 4 % ГК зміни були виражені у всіх шарах дерми. На всіх гістологічних
препаратах кількість сполучнотканинних волокон
у сосочковому та сітчастому шарах шкіри збільшено порівняно з контролем. У сітчастому шарі пучки волокон потовщені більшою мірою при застосуванні ГК (3 і 4 %).
Отже, при одноразовому введенні меншої концентрації ГК (1,4 і 2 %) стимулюються процеси у
шкірі в більш ранні терміни (2 тиж.); а 4 % концентрація ГК виявляє більшу активність у пізні
терміни (8 тиж.). Це слід враховувати при складанні комплексної схеми корекції інволютивних
змін шкіри з додаванням ГК.

12, 18 та 24-й добі розвитку кіндлінгу, а також у
посткіндлінгових щурів досліджували активні та
пасивні елементи плавальної поведінки, а також
здатність щурів уникати з бассейну після закінчення плавання.
У щурів у динаміці розвитку фармакологічного кіндлінгу, починаючи з 12-го введення конвульсанту, суттєво зростала кількість пасивних елементів плавальної поведінки, що перевищувало
такий показник у контролі (p<0,05). Такі ж самі
розбіжності між кіндлінговими та контрольними
щурами реєстрували до моменту формування кіндлінгу, тобто на 24-ту добу введення конвульсанту
(p<0,01). При цьому суттєво погіршувалася
здатність щурів уникати з басейну після закінчення плавання — у кіндлінгових щурів цей показник
дорівнював (3,5±0,3) бала проти (1,2±0,2) у контролі (p<0,01). Аналогічна залежність досліджуваних показників реєструвалася в посткіндлінгових
щурів.
Отримані дані свідчать про формування у
кіндлінгових щурів ознак депресивної поведінки,
що слід враховувати при складанні схеми комплексного лікування судомного синдрому.
ЗМІНА АКТИВНОСТІ КРОВОТЕЧІ ПІСЛЯ
МІСЦЕВОЇ ІНФІЛЬТРАЦІЙНОЇ АНЕСТЕЗІЇ
ПРИ ТРАВМАТИЧНІЙ АМПУТАЦІЇ
НИЖНЬОЇ КІНЦІВКИ
Руснак С. В., Наговіцин О. П., Миронов О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Найбільш актуальними сьогодні є експериментальні моделі, які відповідають вимогам Гельсінгської декларації (2008). Та з огляду на значну летальність при гострій кровотечі, інколи до 85 %,
потрібно моделювати нозології, які у клінічних
ситуаціях не мають місця знеболювання.
Мета роботи — вивчення зміни активності кровотечі при застосуванні місцевої інфільтраційної
анестезії при травматичній ампутації нижньої
кінцівки (ТАНК).
Матеріали та методи. Експериментальне дослідження з моделюванням ТАНК за загально прийнятою моделлю (Дмитрієв та ін., 1971) та власна
оригінальна запатентована модель на щурах лінії
Вістар.
Результати. До 1-ї групи (n=29) увійшли тварини, яким не застосовували анестезію, до 2-ї
(n=15) — тварини, яким уводили анестетик (Sol.
Lidocаini 2 %, 10 мл/кг). Вік піддослідних коливався у діапазоні — 8–14 міс. Середня маса 1-ї групи
— (322±5) г; 2-ї групи — (244±4) г. Розмір об’єму
циркулюючої крові (ОЦК) розрахований до загальноприйнятої норми — 7,8 % від маси; 1-ша група
— (25,11±0,03) мл; 2-га група — (19,03±0,02) мл.
Інтенсивність кровотечі в першому випадку
коливалось у діапазоні 1–26 с, у 2-му — від 1 до
33 с. Локальний самостійний гемостаз був у всіх
групах до 300 с. У середньому самостійний локальний гемостаз у 1-й групі становив (75±5) с, тим же
часом у 2-й — (83±5) с.
Фактична крововтрата у 1-й групі досягла
(5,18±0,01) мл; у 2-й групі — (3,97±0,01) мл. Віднос-

ПОРУШЕННЯ ПОВЕДІНКИ ЩУРІВ
ПРОТЯГОМ ПЛАВАЛЬНОГО ТЕСТУ
ЯК ПРОЯВ ДЕПРЕСИВНОГО ТИПУ
ПОВЕДІНКИ ПРИ ХРОНІЧНОМУ
ЕПІЛЕПТОГЕНЕЗІ
Остапенко І. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Відомі дані щодо високої розповсюдженості
нервово-психічних і нейродегенеративних захворювань у світі, серед яких слід указати паркінсонізм, хворобу Альцгеймера, епілепсію та низку
інших. Сумарні показники захворюваності від цих
хвороб вийшли на перше місце, випередивши
відповідні показники при серцево-судинних та онкологічних захворюваннях. Епілепсія є прикладом
міждисциплінарної проблеми, актуальність вивчення якої обґрунтовується різноманітністю симптомів при цьому захворюванні.
Мета роботи — дослідження поведінки щурів
протягом плавання за умов пікротоксин (ПКТ)спричиненого кіндлінгу та посткіндлінгу.
Фармакологічний кіндлінг відтворювали за загальноприйнятою методикою внутрішньоочеревинним уведенням ПКТ протягом 24 діб. Стану
посткіндлінгу досягали протягом 14-добового
вільного від введення конвульсанту періоду. На 6,
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но ОЦК — 20,6 та 20,9 % відповідно, при р<0,05 в
обох випадках. Залишковий об’єм крові у 1-й групі
тварин — (19,93±0,03) мл; у 2-й групі — (15,06±
±0,02) мл. Різниця у тривалості кровотечі в обох
групах — 8 с та 0,3 % від ОЦК.
Отже, при застосуванні місцевої інфільтраційної анестезії при моделюванні ТАНК тривалість
кровотечі продовжувалася в експерименті на 8 с і
на 0,3 % розмір крововтрати був більшими від
ОЦК.

ка приводит к таким заболеваниям, как: гепатит,
цирроз, кардио- и энцефалопатии, язвенная болезнь желудка, панкреатит и многие другие.
Эта проблема из медицинской давно переросла в социально-экономическую, так как государство вынуждено тратить значительные суммы денежных средств на лечение и реабилитацию пострадавших.
Однако, несмотря на актуальность проблемы,
еще до конца не изучены патогенетические механизмы влияния этилового спирта на систему гомеостаза и слизистую оболочку желудочно-кишечного тракта.
Исходя из вышеизложенного, целью наших исследований является изучение динамики показателей гомеостаза под воздействием этилового спирта и возможные варианты его коррекции.
В связи с поставленной целью нами были взяты в эксперимент три группы крыс-самцов линии
Вистар: 1-я контрольная группа — интактные животные, не подвергавшиеся воздействию и находящиеся на обычном рационе питания; 2-я группа, получавшая 40 % этанол на протяжении всего
периода исследований; 3-я группа, получавшая на
фоне приема этанола биологически активную добавку «Вин-Вита».

ПАРОКСИЗМАЛЬНІСТЬ У ПАТОГЕНЕЗІ
ЦЕРЕБРАЛЬНОГО АРАХНОЇДИТУ
Тещук Н. В., Борисенко О. А., Стоянов А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Церебральний арахноїдит (ЦА) нині більш
широке поняття, ніж ураження павутинної оболонки, тому слід розглядати цю патологію як серозний менінгіт. Діагноз традиційно трапляється у
країнах пострадянського простору (В. Й. Тещук,
2012; Л. А. Дзяк, 2014).
Обстежено 112 пацієнтів з ЦА у віці від 20 до
60 років. Цефалгічний синдром практично у всіх
пацієнтів носив риси пароксизмальності. У 67,9 %
причиною ЦА була черепно-мозкова травма. У цій
групі, за даними клінічних і апаратних (МРТ/КТ,
ЕЕГ, ЕхоЕГ, РЕГ) досліджень, частіше реєструвався конвекситальний ЦА.
У 53 (69,7 %) з 76 обстежених зареєстровані епілептичні напади. При цьому генералізовані напади відзначені у 37 (69,8 %) пацієнтів, в інших випадках реєструвалися джексонівські пароксизми,
а також у 6 спостереженнях — обидва варіанти.
Важливим моментом початку і розвитку посттравматичного ЦА була наявність вегетативних
дисфункцій (вегетативні кризи): виражений, переважно червоний, дермографізм (94,6 %), акроціаноз (79,2 %), посилений піломоторний рефлекс
(67,9 %). При обстеженні вегетативного тонусу
виявлена виражена симпатикотонія (81,1 %), при
цьому вегетативні кризи носили симпато-адреналову спрямованість за типом «панічних атак» у 35
(66,0 %) пацієнтів.
Складність патогенезу посттравматичного ЦА:
спайковий процес, формування кист, неоангіогенез, а також глибинні, у т. ч. аксональні, ушкодження, пов’язані з ЧМТ, пояснюють пароксизмальність клінічних проявів такого роду ЦА, де
переплітаються надсегментарні розлади, зацікавленість ретикулярної формації, а також безпосереднє подразнення кори головного мозку.

АППАРАТ КОМБИНИРОВАННЫЙ
МУЛЬТИФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ
Наговицын А. П., Миронов А. А.,
Якимчук Н. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
При надмыщелковых переломах без смещения
в травматологическом пункте накладывают заднюю гипсовую лонгету в положении сгибание
предплечья под углом 90° от пястно-фаланговых
сочленений до верхней трети плеча; у детей — на
2 нед., у взрослых — на 3–4 нед. После снятия лонгеты приступают к разработке локтевого сустава.
Массаж сустава противопоказан. Средний срок
нетрудоспособности — 8–12 нед. При переломах
со смещением отломков репозицию выполняют в
стационаре. После прекращения иммобилизации
показана лечебная гимнастика. Срок нетрудоспособности при надмыщелковых переломах со смещением отломков — от 10 до 14 нед. После снятия лонгеты назначают лечебную физкультуру и
физиотерапевтические процедуры. Массаж противопоказан.
В основе реабилитации лежит нейропластичность — свойство мозга изменять свою функциональную и структурную реорганизацию, способность различных его структур вовлекаться в разные формы деятельности. В основе реорганизации
лежат такие факторы, как мультифункциональность нейрона и нейронального пула; иерархичность структур мозга и спраутинг (прорастание и
дальнейшее анастомозирование нервных волокон).
Результаты метаанализа определенных исследований продемонстрировали значительное улучшение двигательной функции и силы паретичной

ВЛИЯНИЕ ЭТИЛОВОГО СПИРТА
НА ГОМЕОСТАЗ
И ЖЕЛУДОЧНО-КИШЕЧНЫЙ ТРАКТ
Ковальская В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность темы. На сегодняшний день в
Украине, по данным МЗ, алкоголизмом страдают
около 33 % населения. Данная пагубная привыч-
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руки при проведении тренировок с использованием электромеханических устройств и робототехники, но в повседневной жизнедеятельности никаких
улучшений не достигнуто. Различия в характеристиках пациентов, продолжительности и объеме
тренировок и других сопутствующих процедур
могут скрывать пользу этих методов. На
сегодняшний день нет никаких достоверных доказательств, что применение робототехники имеет
характерное терапевтическое значение, кроме
того, физиологические механизмы, посредством
которых эти устройства улучшают восстановление
двигательной функции, не в полной мере понятны.
Данный аппарат новой конструкции позволяет как одновременно, так и по отдельности восстанавливать функцию бицепса плеча, мышцы-супинаторы и мышцы-пронаторы. Главной конструкторской особенностью является исключение нанесения дополнительной травмы и простота в использовании.
Действие аппарата направлено на разработку
контрактуры в локтевом суставе. Человек производит активные сгибание и супинацию, предварительно выставив исходный угол в локтевом суставе до легкого дискомфорта, затем тренажер под
действием возвратных сил пружин возвращает
конечность в первоначальное положение. Воздействие аппарата основано на сочетании механизма
обратной связи и механического воздействия на
пораженный сустав.
Также преимуществом данной конструкции является простота производства и доступность материалов, что даст возможность снизить стоимость аппарата и, соответственно, увеличить его
доступность.

«відкрите поля». Визначали також елементи стереотипної поведінки (епізоди грумінгу), кількість
уринацій і дефекацій.
У динаміці безсудомного періоду в кіндлінгових щурів і щурів із ПЛ-індукованими судомами
відбуваються виражені зміни горизонтальної, вертикальної, дослідницької та стереотипної активності в тесті «відкрите поле», які в найбільшому
ступені були виражені на початку та наприкінці
інтеріктального періоду. Кіндлінгові щури безпосередньо після відтворення кіндлінгу демонструють переважання опіоїдних механізмів, активність
яких у середині безсудомного періоду усувається,
а при «посткіндлінзі» знову змінюється на опіоїдний характер з переважанням каппа-опіоїдної медіації. Щури з ПЛ-індукованими судомами наприкінці безсудомного періоду також демонструють опіоїдну природу порушень поведінки, опосередковану каппа-опіоїдними рецепторами.
Отже, наприкінці безсудомного періоду, який
передує розвиткові мимовільних судом, а також
характеризується суттєвим зростанням судомної
чутливості та зниженням судомного порогу щодо
потенційного впливу конвульсантів, у мозку щурів
наростає активність опіоїдної системи, що ми вважаємо активацією епілептогенної системи.

МЕТАБОЛИЧЕСКИЙ СИНДРОМ
И ЕГО КОРРЕКЦИЯ ПРИ ПОМОЩИ
ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ НУТРИЕНТОВ
Кравченко В. В., Притыковская А. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. По прогнозам Всемирной организации здоровья, двумя основными проблемами
ХХІ века, которые предстоит решить медицинской
науке, будут аллергия и метаболический синдром
(МС). Связано это, в первую очередь, с заметным
ростом научно-технического прогресса и стилем
жизни современного человека: гиподинамия, постоянные стрессы, избыточная масса тела. Все это
составляет комплекс этиологических факторов, на
базе которых развивается МС. Проанализировав
актуальные и достоверные данные различных мировых организаций в сфере здравоохранения, можно обозначить, что <20 % людей к 20 годам уже
имеют признаки МС. К 40 же годам данный показатель вырастает вдвое (<40 %). Задачей ученых
является поиск массовых способов профилактики
и лечения МС.
Цель исследования — изучить возможные варианты профилактики и коррекции МС при помощи введения в рацион биологически активных веществ.
Материалы и методы. В эксперименте, проводящемся на крысах-самцах линии Wistar, воспроизводится фруктозная модель МС (О. А. Солдатова, 2015). Получение крысами в свободном доступе в качестве питья 10 % раствора фруктозы.
Дополнительно пищевой рацион второй группы
коррагировался употреблением нутриентов. Длительность эксперимента — 8 нед.

ПОВЕДІНКА ЩУРІВ ЯК ПРОЯВ ЗМІНЕНОЇ
РЕАКТИВНОСТІ МОЗКУ В ДИНАМІЦІ
ФОРМУВАННЯ ХРОНІЧНОГО
СУДОМНОГО СИНДРОМУ
Топал М. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Формування хронічного судомного синдрому
з поступовим зростанням інтенсивності судомних
проявів, зміненням чутливості мозку щодо впливу конвульсантів, динамікою поведінкових та
електроенцефалографічних корелятів судомних
реакцій тощо триває внаслідок зміни реактивності
мозку у відповідь на впливи проконвульсивних
чинників.
Мета роботи — дослідження вивчення динаміки рухової та стереотипної поведінки щурів протягом інтеріктального періоду хронічного судомного синдрому, індукованого введенням конвульсантів з різним механізмом реалізації судомної дії.
Хронічну судомну активність відтворювали у
щурів внутрішньоочеревинним уведенням пікротоксину та пілокарпіну (ПЛ). Виділяли групи
щурів, яким додатково до конвульсантів внутрішньоочеревинно вводили налоксон. У щурів
досліджували спонтанну рухову активність у тесті
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ДИНАМИКА ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ СОСУДОВ ГОЛОВНОГО
МОЗГА ПОД ВОЗДЕЙСТВИЕМ
НИТРАТНОЙ НАГРУЗКИ
Лабунская В. Р., Антоненко О. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) являются основной причиной смерти во
всем мире: ни по какой другой причине ежегодно
не умирает столько людей, сколько от ССЗ. По
оценкам, в 2012 г. от ССЗ умерло 17,5 млн человек, что составило 31 % всех случаев смерти в
мире. Из этого числа 7,4 млн человек умерли от
ишемической болезни сердца и 6,7 млн человек в
результате инсульта. Как известно, ССЗ представляют собой группу болезней сердца и кровеносных
сосудов, в которую входят цереброваскулярные
болезни (ЦВБ) . Хроническая нитратная нагрузка
— один из пусковых механизмов развития дисфункции эндотелия. Дисфункция эндотелия является универсальным звеном патогенеза ЦВБ. Исследованиям влияния нитратной интоксикации на
эндотелий сосудов головного мозга, как механизма развития ЦВБ, ранее уделялось мало внимания.
Цель — исследование эндотелия сосудов головного мозга, ряд биохимических и морфологических исследований вещества мозга, изучение эффективности L-аргинина в данных условиях.
Материалы и методы. Применялась 0,03 % хроническая нитратная нагрузка на протяжении 1 мес.
в трех экспериментальных группах:
— 1-я группа — 10 крыс линии Wistar, получавших 0,03 % нитратный раствор в свободном
доступе вместо воды;
— 2-я группа — 10 крыс, получавших аналогичную нитратную нагрузку в комплексе с применением L-аргинина;
— 3-я группа — 10 крыс, получавших аналогичный раствор нитрита натрия в комплексе с применением биологически активной добавки «ВинВита».
Исследование биохимических и морфологических изменений проводилось через 30 дней от начала эксперимента.

впливає на весь організм у цілому. У даній роботі
розглянемо його як фактор подовження витривалості.
Для здійснення працездатності будь-якого живого організму кожній клітині потрібні молекули
енергії — АТФ. Постачання компонентів циклу
Кребса та виведення метаболітів здійснюється завдяки ССС. Час від початку роботи (скорочення
м’язового волокна) з наступним виснаженням
аеробного й анаеробного гліколізу до повного
припинення дієздатності клітини можна назвати
періодом витривалості. Покращуючи кровообіг за
допомогою NO-залежних механізмів, ми можемо
вплинути на витривалість, подовжити цей період
без втрати ефективності роботи.
Мета — довести ефективність стимуляції NOзалежних механізмів організму ссавців (самців
щурів) для покращання витривалості та репродуктивної функції.
Матеріали та методи. У запланованому дослідженні наявні чотири групи щурів:
— контрольна 1-ша група (на стандартному
раціоні харчування експериментальних тварин і за
стандартних умов);
— 2-га група, що отримувала розчин 0,3 %
нітриту натрію у вільній питтєвій формі замість
води;
— 3-тя група, що отримувала вищезазначене
нітратне навантаження на тлі прийому L-аргініну
(для дослідження впливу його компенсаторнх властивостей у даних умовах);
— 4-та група, що отримувала комплексно
нітрит натрію, L-аргінін і «Він-Віту» (використання препарату «Він-Віта» дає можливість прослідкувати наявність чи відсутність результативності антиоксидантної терапії).
Тривалість експерименту — 1 міс. На першому
етапі було проведено взяття крові з хвостової вени
на 30-й день експерименту, біохімічний аналіз отриманої крові на тестостерон; на другому — проведення плавальної проби на витривалість, порівняльний аналіз АТФ, АДФ, АМФ, АТФ-азної
активності, вмісту молочної кислоти до початку
та після закінчення тесту за допомогою експериментальної моделі. Проведено гістологічне та
гістохімічне дослідження органокомплексу: сім’яників, яєчок, передміхурової залози, статевого члена — з визначенням зміни маси вищезазначених
органів.
Висновки. Одержані дані дозволяють патогенетично обґрунтувати покращання витривалості та
можливої корекції вад репродуктивної функції
самців-щурів, що допоможе у майбутньому розвязати одну з проблем безпліддя чоловіків.

ВПЛИВ НІТРИТНИХ СПОЛУК
НА ВИТРИВАЛІСТЬ І РЕПРОДУКТИВНУ
ФУНКЦІЮ ССАВЦІВ (САМЦІВ ЩУРІВ)
Якимчук Н. В., М’ястківська І. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. За даними статистики, в Україні
відсоток сімей, що не здатні мати власних дітей,
становить 20 %, тобто безплідний кожний п’ятий
шлюб. Серед них причиною бездітності є безплідність чоловіків (40 %). Використання NO-залежних
механізмів може скоригувати низку причин. В багатьох наукових дослідженнях доведений вазодилататорний ефект оксиду азоту. Слід згадати про
взаємозв’язок оксиду азоту та рівня гормонів (у
нашому випадку — тестостерону) з підвищенням
останніх у досліджуваній групі щурів. Тестостерон

ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН VASA VASORUM
І СТІНКИ АОРТИ В УМОВАХ
ГЕМІЧНОЇ ГІПОКСІЇ
М’ястківська І. В., Якушкін Є. Ю.,
Слюсар А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. За даними ВООЗ, останнім часом
невпинно росте смертність від серцево-судинних
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патологій, при цьому ішемічні процеси відіграють
важливу роль у прогресуванні даної тенденції.
Тим же часом вивченню змін, які відбуваються в
самих судинах при порушенні функціонування
Vasa vasorum (VV; мікросудини, що формують
складну та розгалужену мережу і живлять стінки
кровоносних судин), сьогодні не приділяється достатньої уваги.
Мета роботи — дослідження змін VV при
гемічній гіпоксії та спричиненій нею ендотеліальній
дисфункції як пускового механізму порушення стану судин, яке, у свою чергу, призводить до ішемічного ушкодження органів і систем організму.
Матеріали та методи. Дослідження було проведене на 20 статевозрілих щурах лінії Wistar масою
140–180 г. Контрольна група — тварини, що знаходилися на стандартному харчовому раціоні.
Було створено дві експериментальні групи:
1-ша група отримувала 0,03 % водний розчин
нітрату натрію замість води; 2-га група — аналогічне нітратне навантаження на фоні прийому
L-аргініну.
Кожна з дослідних груп була поділена на дві
підгрупи: перша знаходилася в експерименті
15 діб; друга — 30 діб.
Після закінчення експерименту у тварин проводили взяття 7 мл крові та вилучали аорту, половину якої фіксували в 4 % параформальдегіді,
заливали в целлоїдин. З блоків виготовляли мікротомні зрізи 9 мкм завтовщки, які забарвлювали
гематоксилін-еозином. Другу половину аорти заморожували хлоретилом. З отриманих блоків виготовляли кріостатні зрізи, на яких визначали активність ендотеліальної NO-синтази та вміст
ліпідів у стінці судини.
Результати. Дослідження показало, що тривале вживання нітриту натрію призводить до порушень цілісності ендотелію в аорті та її VV. Тим же
часом змінюється функціональна активність ендотеліоцитів. У VV це проявляється появою нітрозамінів. Змінюється обмін ліпідів у стінці судин, він
послаблюється. Підсилюється адгезія еритроцитів
до стінок судин.
Вживання експериментальними тваринами
L-аргініну на фоні нітратного навантаження має
протективні властивості: послаблює зміни ендотелію і практично нормалізує його гістологічну картину на момент закінчення експерименту. Також
забезпечується збереження обміну ліпідів і стану
циклу оксиду азоту. Експериментальна робота
доводить наявність змін VV на фоні хронічної гемічної гіпоксії.

системи донаторами оксиду азоту приводить до
стимуляції репродуктивної системи у ссавцівщурів і суттєвого покращання її діяльності. Знання механізмів впливу NO-залежних механізмів
саме на статеву систему самок щурів може запобігти або стати ланкою лікування проблеми інфертильності у жінок.
Мета — дослідити роль NO-синтазної реакції
в регуляції функції репродуктивної системи самок
щурів.
Матеріали та методи. З даних літератури відомо, що розширення кровоносних судин пов’язане
з виробленням оксиду азоту (NO) за активного
сприяння ферменту ендотеліальної NO-синтази, а
також впливу розширення судин на кровонаповнення статевого члена. У чоловіків при розладі
роботи цього ферменту спостерігається не тільки
еректильна дисфункція, а й інші захворювання
(атеросклероз, цукровий діабет, гіпертонічна хвороба тощо). Таким чином, вилікувати слабку ерекцію можна при підвищенні активності ендотеліальної NO-синтази і відновленні адекватного вироблення NO. Враховуючи це, ми вважали за доцільне провести дослідження впливу вищезазначених
механізмів на статеву систему жінок.
Для дослідження ми використаємо самок щурів
масою 120–160 г. При введенні нітриту натрію, за
даними літератури, утворюється метгемоглобін і
вільні радикали (при взаємодії з оксигенованими
формами гемоглобіну). При введенні L-аргініну
(донатор оксиду азоту) включається NO-синтазна
система. Тому ми попередньо розділили щурів на
5 груп, кожна з яких протягом однакового часу
отримувала різні препарати:
— 1-ша група — 0,3 % водний розчин нітриту
натрію;
— 2-га група — 0,3 % водний розчин нітриту
натрію + L-аргінін;
— 3-тя група — 0,3 % водний розчин нітриту
натрію + L-аргінін + «Він-Віта» (антиоксидант);
— 4-та група — з експериментальною хронічною молеллю гіпоксії;
— 5-та група — контрольна.
Результати експерименту можна екстраполювати на вивчення NO-залежних механізмів стимуляції статевої системи у жінок.
Висновки. NO-синтазна реакція в регуляції
функції репродуктивної системи самок щурів потребує ґрунтовного дослідження, що дозволить
інтегрувати отримані дані для клінічних умов,
адаптувати їх для профілактики або лікування безплідності у жінок.

NO-ЗАЛЕЖНІ МЕХАНІЗМИ СТИМУЛЯЦІЇ
СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ САМОК ЩУРІВ
Мариновська І. В., Гуцол В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. В Україні частота безплідного
шлюбу серед подружніх пар репродуктивного віку
становить більше 15 %, з яких 3/5 причин полягають у порушенні статевої системи жінок. Відомо,
що оксид азоту виконує низку життєво важливих
функцій, зокрема, стимуляція чоловічої статевої

ИССЛЕДОВАНИЕ ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ
ДИСФУНКЦИИ В УСЛОВИЯХ
МОДЕЛИРОВАНИЯ САХАРНОГО ДИАБЕТА
2 ТИПА НА ЛАБОРАТОРНЫХ ЖИВОТНЫХ
Саражина Е. С., Шадунц А. К.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. По данным литературы, в 1985 г.
сахарным диабетом (СД) во всем мире страдали
30 млн человек. Сегодня же, меньше чем за
15 лет, число заболевших СД приближается к
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400 млн, половина из которых в возрасте от 20 до
60 лет.
За последние десять лет распространенность
СД в Украине увеличилась в полтора раза. На сегодняшний день он поразил более 1,3 млн украинцев. Среди них значительную часть составляют
дети, у которых стал чаще развиваться СД 2 типа.
По состоянию на 1 января 2015 г., в стране зарегистрированы 1 млн 198,5 тыс. больных, что составляет около 2,9 % от всего населения. Без объединенных и согласованных мер по преодолению
эпидемии СД количество больных возрастет на
35,5 % к 2035 г.
Цель — снизить частоту развития серьезных
осложнений, связанных с СД (диабетическая ангиопатия), и улучшить качество жизни пациентов.
Диабетическая ангиопатия — генерализованное
повреждение, в первую очередь, мелких сосудов,
которое заключается в утолщении стенки сосудов
и нарушении ее проницаемости, в результате чего
происходит снижение кровотока. Следствием этого являются необратимые нарушения в тех органах, которые кровоснабжаются этими сосудами,
возникают ретинопатии, нефропатии, энцефалопатии.
Материалы и методы. Моделировали СД 2 типа
на протяжении месяца по аллоксановой модели.
Группы эксперимента:
— первая группа — контрольная (интактная);
— вторая группа — моделирование СД с последующей коррекцией биологической добавкой
«Вин-Вита»;
— третья группа — моделирование СД с коррекцией L-аргинином (0,03 % раствор в свободной
питьевой форме);
— четвертая группа — моделирование СД с
коррекцией эпифамином (с целью изменения активности свободнорадикальных процессов и уровня цитрата в крови при СД 2 типа);
— пятая группа — СД без коррекции;
— шестая группа — моделирование состояния
преддиабета с целью выявления эффективности
применения «Вин-Виты» и L-аргинина на ранних
этапах.
По истечении срока эксперимента — биохимический анализ крови подопытных животных для
выявления эффективности применяемой модели и
результативности предложенных методов коррекции, исследование эндотелиальной дисфункции в
вышеуказанных условиях. Гистологическое исследование сосудистой стенки.

го генезу надзвичайно велика, тому що практично у 100 % випадків використовується інфузійна
терапія. Інфузійно-трансфузійна терапія показана
при крововтраті, яка перевищує 1000 мл.
Метою дослідження є визначення гематологічних змін при ШКК виразкового генезу після інфузійної та інфузійно-трансфузійної терапії.
Методом дослідження є спостереження за 36 пацієнтами, які знаходилися на стаціонарному лікуванні.
Результати. При надходженні пацієнтам надавали допомогу згідно з протоколами МОЗ України. У 1-шу групу увійшли пацієнти, яким надавалась інфузійна терапія, а у 2-гу хворі, яким застосовувалась інфузійно-трансфузійна терапія (n=10,
38,5 %). Кількість еритроцитів, гемоглобін і гематокрит при надходженні: 1-ша група — (3,26±
±0,50)⋅10 9; (107±16) г/л; (31±5) %; 2-га група —
(2,33±0,40)⋅10 9; (76±14) г/л; (21±4) %.
Гематологічні показники після 12 год інтенсивної терапії: 1-ша група — (2,57±0,27)⋅109 ; (84±
±6) г/л; (24±3) %; 2-га група — (2,39±0,12)⋅109 ;
(74±11) г/л; (22±1) %; показники достовірності
щодо показників при надходженні р<0,05; р<0,05;
р<0,05. Показники периферичної крові при виписуванні зі стаціонару: 1-ша група — (3,14±
±0,28)⋅109; (103±7) г/л; (29±3) %; 2-га група —
(2,06±0,38)⋅10 9; (67±10) г/л; (19±4) %, при р<0,05.
Розмір крововтрати 1-ї групи на всіх стадіях
лікування — 500–1000 мл; 1000–1500 мл; 1000–
1500 мл. Розмір інфузійної терапії за курс лікування — (2077±453) мл. Розмір крововтрати 2-ї групи — більше 1500 мл; 1000–1500 мл; більше
1500 мл. Розмір інфузійно-трансфузійної терапії —
(3331±772) мл.
Різниці розмірів крововтрати між групами —
у середньому 1500 мл; 1000–1500; у середньому
1500 мл, різниця між об’ємами терапії — (2704±
±612) мл.
Отже, гематологічні показники були завжди
нижчими від фізіологічної норми. Інфузійна та
інфузійно-трансфузійна терапія за весь курс лікування не підвищила показники до фізіологічної
норми. Уся терапія була за обсягом значно вищою
від розміру крововтрати.

ПРОТИВОВОСПАЛИТЕЛЬНАЯ
АКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ЭКСТРАКТОВ
ИЗ CURCUMA LONGA L.
Бирюк Н. В., Касаткин А. И.,
Шумлянский В. Ю.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Корни куркумы длинной (Curcuma longa L.)
используются как противовоспалительное, ранозаживляющее, обезболивающее средство, применяемое также при сосудистых и кожных заболеваниях. Одним из главных действующих компонентов
Curcuma longa L. является куркумин — полифенол,
основной представитель группы куркуминоидов.
Целью данного исследования явилось изучение
противовоспалительной активности различных

ГЕМАТОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ПІСЛЯ
ІНФУЗІЙНОЇ ТА ІНФУЗІЙНОТРАНСФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ У ПАЦІЄНТІВ
ЗІ ШЛУНКОВО-КИШКОВОЮ
КРОВОТЕЧЕЮ ВИРАЗКОВОГО ГЕНЕЗУ
Руснак С. В., Знамеровський С. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність дослідження змін в організмі пацієнта після застосування препаратів крові при
шлунково-кишковій кровотечі (ШКК) виразково-
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экстрактов, полученных из корня куркумы длинной, а также определение общего содержания куркумина в данных экстрактах.
Экстракты получали из корня куркумы. В качестве растворителей использовали этиловый и
метиловый спирты, хлороформ, гексан. Концентрацию куркуминоидов в полученных экстрактах
определяли спектрофотометрически. Содержание
куркумина в мягких лекарственных смесях составляло 0,1 %.
Исследование противовоспалительной активности проводили на каррагинановой модели. Эффективность лечения оценивали по динамике изменений линейных и объемных размеров воспалительного отека. Количество куркумина в экстрактах составило: метаноловый — 0,15 мг/мл, этаноловый — 0,025 мг/мл, гексановый — 0,049 мг/мл,
хлороформенный — 0,049 мг/мл. Использование
экстрактов куркумы в мягких лекарственных формах приводило к полному исчезновению отечных
проявлений, вызванных введением каррагинана,
уже на 4-й день лечения. В контрольной группе
животных отек, покраснение, болезненность сохранялись более 7 дней.
Таким образом, показана значительная противовоспалительная активность экстракта куркуминоидов растительного происхождения.

дении ресвератрола на 90 и 120 мин наибольший
противосудорожный эффект зафиксирован для
дозы 200 мг/кг (ДКТС — 188 %, ДТЭ — 195 %).
Для доз 50 и 100 мг/кг при экспозиции 90 и 120 мин
противосудорожное действие было на 12–25 %
ниже, чем для дозы 200 мг/кг.
Противосудорожный эффект ресвератрола, наблюдавшийся через 30 мин после введения, был
значительно ниже аналогичного эффекта в случае
полутора- и двухчасового введения. Данный факт
можно объяснить лаг-периодом, предшествующим
попаданию ресвератрола в структуры центральной нервной системы. Нами продемонстрирован
самостоятельный противосудорожный эффект ресвератрола в дозах, превышающих 50 мг/кг, в связи с чем можно рекомендовать дальнейшее исследование ресвератрола в качестве профилактического препарата при судорожных синдромах.

ВПЛИВ ЗАБРУДНЕННЯ ПОВІТРЯНОГО
БАСЕЙНУ ОДЕСИ НА АНАТОМІЧНУ
БУДОВУ ЛИСТКІВ
SEDUM SPECTABILE BOREUA
Швидка О. С.1, Ярош Т. Г.2
1 Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
2 Одеський національний університет імені І. І.
Мечникова, Одеса, Україна
В умовах сучасного зростання міст, промислового будівництва, розвитку автотранспорту, забруднення повітряного басейну є однією з важливих проблем медицини, а озеленення — один із
шляхів оздоровлення міського середовища. Зелені
насадження — невід’ємний елемент архітектурного ландшафту будь-якого міста і виконують разом
з іншими функціями, перш за все, санітарногігієнічну. Будучи надійним природнім фільтром,
рослини очищують, зволожують і збагачують повітря міст киснем. Знижують силу вітру, шуму,
змінюють радіаційний і температурний режим.
Але комплекс міських умов часто є несприятливим
для нормальної життєдіяльності рослин. У результаті у рослин ушкоджуються окремі органи, знижується біологічна продуктивність, скорочується
термін життя. Тому необхідно знати не тільки
вплив зелених насаджень на міське середовище, але
й дію цього середовища на самі рослини.
Досліджували особливості будови листків Sedum spectabile Boreua, які зростають на умовно чистій території; вивчали якісні та кількісні зміни в
клітинах мезофілу листків у зв’язку із забрудненням повітряного середовища; виявляли взаємозв’язок структури листка з умовами середовища існування.
Даний сорт очитків вирощується як декоративна рослина на клумбах міста.
Матеріал здобували протягом вегетаційного
періоду 2015 р. в Одесі. Як умовно чиста ділянка
був обраний парк Перемоги. Для порівняння в забрудненій зоні обрали клумби в районі залізничного вокзалу, які розташовані в безпосередній близь-

ПРОТИВОСУДОРОЖНОЕ ДЕЙСТВИЕ
РЕСВЕРАТРОЛА В УСЛОВИЯХ ОСТРЫХ
ПЕНТИЛЕНТЕТРАЗОЛОВЫХ СУДОРОГ
Киржнер М. Э., Заволока В. А., Хуссейн Али
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Ресвератрол обладает антиоксидантным, кардиопротекторным, антиканцерогенным и нейропротекторным свойствами. Также было показано,
что ресвератрол можно использовать в качестве
препарата уменьшающего риск развития хронической эпилепсии.
Целью данного исследования являлось изучение влияния ресвератрола на острую судорожную
активность, индуцируемую внутривенным введением коразола.
Введение транс-ресвератрола осуществляли перорально в дозе 50, 100 и 200 мг/кг, раствор в пропиленгликоле. Острую судорожную активность
вызывали введением 0,1 % водного раствора коразола в хвостовую вену через 30, 90 и 120 мин
после введения ресвератрола. Эффективность противосудорожного действия ресвератрола оценивали по изменениям в минимальной дозе коразола, вызывавшей клонико-тонические судороги
(ДКТС) и тоническую экстензию (ДТЭ) у опытных
животных.
Введение ресвератрола с экспозицией 30 мин
приблизительно одинаково увеличивало показатели ДКТС и ДТЭ для всех исследованных доз. При
этом показатели ДКТС были на 36–45 %, а ДТЭ
на 41–56 % больше, чем соответствующие показатели у животных контрольной группы. При вве-
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кості від швидкісної автотраси та залізничних
колій.
У вищезгаданих точках взято по три особини
кожного виду. Дослідження проводили на живих
зразках. Тимчасові препарати виготовляли за загальноприйнятою методикою.
Листок Sedum spectabile Boreua, який зростав в
умовах атмосферного забруднення, відрізнявся від
попереднього низкою ознак. Так, епідерма верхньої сторони листка мала більш звивисті та зигзагоподібні клітини з тупими кутами. Епідерма
мала продихові комплекси, більшість із яких були
аномальними: одна замикаюча клітина більша за
іншу або одна із клітин відсутня. Кількість продихів на одиницю площі збільшувалася: від
(17,0±0,1) до (24,0±0,1) у верхньому епідермісі
листка та від (38,0±0,2) до (51,0±0,2) в нижньому
епідермісі.
Окрім того, наші дослідження показали, що у
рослин із забрудненої території відбувалося потовщення листової пластинки на 10–15 %, яке пояснюється збільшенням кількості шарів мезофілу.
Також спостерігалося збільшення на 8–10 % товщини основних клітин, особливо нижньої епідерми.

ливу увагу звернули на індолил-3-оцтову кислоту,
яка під впливом пероксидази хрону викликає
апоптоз людських клітин при меланомі G 361. Специфічні білки-лектини морських водоростей беруть участь у регуляції імунної системи. Біологічно активні компоненти бурих водоростей можуть
допомогти у боротьбі з естрогензалежними хворобами, які часто провокують рак у людини.
На кафедрі ботаніки ОНУ, у співпраці з
ОНМедУ, виконано комплекс досліджень із можливого використання водоростей у медицині й отримано низку обнадійливих результатів. Зокрема,
встановлено, що екстракти із їстівних водоростей
Одеської затоки Чорного моря (Pyropia leucostictа
і Ulva rigida) посилювали імунну систему піддослідних тварин. Червона водорость Ceramium virgatum
(= C. rubrum) проявляла ефективну антибактеріальну дію, а бура водорость Scytosiphon lomentaria
— антифунгальну. Ненасичені жирні кислоти і
фосфоліпіди загальних ліпідів водоростей проявляли гепатопротекторну дію. Екстракти зелених
водоростей Cladophora vagabunda і Ulva intestinalis
демонстрували седативну дію на тваринах, які перебували у стані стресу.
Таким чином, світовий досвід і результати
власних досліджень свідчать про перспективність
використання водоростей у медицині.

ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ
МОРСЬКИХ ВОДОРОСТЕЙ У МЕДИЦИНІ
Фабіровський В. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні альгофлора Чорного моря налічує
332 види макроскопічних водоростей, із них біля
узбережжя України — близько 260.
Роль водоростей у житті моря багатопланова:
вихідна ланка ланцюга живлення гідробіонтів,
продуценти кисню, природний біофільтр прибережних вод, індикатори його екологічного стану
тощо. Крім того, жителі багатьох приморських
країн світу здавна використовують водорості у
харчуванні, а також досить широко — у народній
медицині. Зацікавилася використанням водоростей і офіційна медицина.
Відомо, що водорості містять такі речовини, як
білок, його різноманітні амінокислоти, у тому
числі і йодовані, ліпіди і їх жирні кислоти, поліцукри, вітаміни С, Е (токоферол) і групи В (наприклад кобаломін). У складі пігментної системи водоростей присутні хлорофіли, каротини, ксантофіли
(лютеїн, антераксантин, зеаксантин та ін.), білі
протеїни (фікоеритрин, фікоціанин, алофікоціанин). У водоростях містяться основні макроелементи, а також вибірково накопичуються деякі
мікроелементи, наприклад, йод, бром та інші. Усе
це багатокомпонентне хімічне розмаїття у представників різних відділів водоростей зумовлює
такі їх властивості, як антибіотичну (антимікробну, антивірусну, антифунгальну, антивермілярну
тощо), цитостатичну (антиракову), імуномодулюючу, гепатопротекторну та інші дії. Водорості містять так звані ростові речовини. Серед них особ-

ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ НОВОЇ
МОДЕЛІ СУДОМНОГО СИНДРОМУ,
ВИКЛИКАНОГО НИЗЬКОЧАСТОТНОЮ
ЕЛЕКТРОСТИМУЛЯЦІЄЮ У МИШЕЙ
З ХІМІЧНО ВИКЛИКАНИМ КІНДЛІНГОМ
Хаджиогло А. В., Красюк А. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні існує невелика кількість моделей епілептичного синдрому у тварин, які є найбільш релевантними для дослідження нейроморфологічних
змін у хворих на епілепсію, резистентну до дії існуючих фармакологічних препаратів.
Метою нашого дослідження було сформувати
нову модель фармакорезистивних судом, відтворену за допомогою хімічної стимуляції підпороговими дозами пентиленететразолу (ПТЗ) разом із
низькочастотною стимуляцією струмом частотою
6 Гц, і дослідити особливості впливу ламотриджину (ЛТ) — блокатора глутаматергічних рецепторів
на прояви сформованого судомного синдрому.
Для формування моделі були використані
миші-самці лінії CBA масою 22–25 г, які утримувались у стандартних умовах віварію ОНМедУ.
Хімічний кіндлінг формували щоденним введенням розчину ПТЗ підпороговою дозою 30–
35 мг/кг (Sigma, США) протягом 21 дня. Викликали судоми транскорнеальною стимуляцією
електричним струмом частотою 6 Гц, силою
32 мА, тривалістю імпульсу 2 мс, прямокутними
стимулами протягом 3 с. Уводили внутрішньоочеревинно ЛТ 0,2 мл за 30 хв до стимуляції дозами
20,0; 60,0; 100,0; 180,0 мг/кг. Оцінювали кількість
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тварин з наявністю або відсутністю судом, завмирань, клонусів передніх кінцівок, тремтіння вібрис,
тонусу хвоста, а також загальну тривалість судом.
Тяжкість судом оцінювали за 5-бальною шкалою.
Результати проведених досліджень показали,
що у 98 % тварин з експериментальної групи виявилися всі досліджувані ознаки сформованого судомного синдрому, що супроводжувалося достовірним зниженням судомного порогу, скороченням латентного періоду перших судом, наявністю
завмирань, клонусів передніх кінцівок, тремтінням
вібрис, збільшенням тонусу хвоста і загальної тривалості й інтенсивності судом порівняно з контрольною групою. Також ЛТ дозами 60,0, 100,0 і
180,0 мг/кг достовірно знижував кількість тварин
з виникненням судом щодо контролю (р<0,01) та

зменшував його прояви. Найбільш ефективним ЛТ
виявився у дозі 180 мг/кг, яка захищала від виникнення і розвитку судом 7 тварин із 10 в експериментальній групі, що становить 70 %.
Таким чином, проведені дослідження показали
можливість відтворення судомного синдрому у
мишей, викликаного за допомогою хімічної стимуляції підпороговими дозами ПТЗ разом з низькочастотною стимуляцією струмом частотою 6 Гц,
а також виявили дозозалежне зменшення проявів
досліджуваного судомного синдрому під впливом
блокатора глутаматергічних рецепторів, що
свідчить про доцільність подальшого дослідження цієї моделі, механізмів її формування та можливості застосування під час скринінгу нових протисудомних сполук.
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СЕКЦІЯ ФАРМАКОЛОГІЇ І ФАРМАЦІЇ
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КОМПЛЕКСНИЙ ABC- ТА VEN-АНАЛІЗ
ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА ПНЕВМОНІЮ
Жукова О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Пневмонія є однією з найважливіших медикосоціальних проблем сучасної педіатрії. Актуалізація цієї проблеми зростає в умовах недостатнього
фінансування системи охорони здоров’я, що є гарантом безкоштовної медичної допомоги та ринкових умов розвитку фармацевтичного сектора,
який в переважній більшості працює на комерційній основі. Для проведення раціональної
фармакотерапії необхідно володіти чіткими знаннями про стан лікарського забезпечення хворих на
пневмонію дітей, що дозволить оптимізувати її
напрями з позиції мінімальних затрат та отримання кращого ефекту.
Мета роботи полягала в проведенні комплексного АВС- та VEN-аналізу, який передбачає розподіл лікарських засобів (ЛЗ) від найбільш до найменш затратних у залежності від їх питомої ваги
у показнику загального споживання ЛЗ. Так, до
складу групи А увійшли як найвитратніші, так і
ЛЗ, які мали найбільші показники призначень.
Кількість останніх — 21 ЛЗ за INN (80,3 % від
усього асортименту). До складу групи В увійшло
18 ЛЗ за INN (14,7 %), а до групи С — 20 ЛЗ (5 %).
Витрати у фармакотерапевтичній групі «Протимікробні засоби для системного застосування» становлять 27 048,10 грн (41 % від витрат, пов’язаних
з фармацевтичним забезпеченням хворих на пневмонію дітей). У групі А частка витрат за вказаною
фармакотерапевтичною групою сягає 39,6 % від
загального показника споживання, у групі В —
0,5 %, у групі С — 0,9 %.
На наступному етапі був проведений VENаналіз. За його результатами встановлено, що найбільша кількість ЛЗ (72 %) є необхідними (статус
Е). Співвідношення між кількістю ЛЗ за INN у групах V, E, N у відсотках становило 25 : 72 : 3. Таким чином, існує необхідність подальшого пошуку шляхів зниження витрат на другорядні ЛЗ.

АНАЛІЗ АСОРТИМЕНТУ ЛІКАРСЬКИХ
ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ
БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
Мукан Н. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Бронхіальна астма — хронічне запалення дихальних шляхів з розповсюдженою, але варіабельною, оборотною обструкцією і зростаючою гіперактивністю до різних стимулів, зумовлене специфічними імунними (сенсибілізація, алергія) або неспецифічними механізмами, головними клінічними ознаками якого є повторні епізоди свистячих хрипів, відчуття стиснення в грудях і кашлю,
за рахунок бронхоспазму, гіперсекреції слизу і набряку слизової оболонки бронхів.
Метою нашого дослідження було вивчення
особливостей фармакотерапії бронхіальної астми у дітей згідно з існуючим уніфікованим
клінічним протоколом первинної, вторинної
(спеціалізованої) медичної допомоги «Бронхіальна астма у дітей» (Наказ МОЗ України № 868
від 08.10.2013 р.) та проведення маркетингового аналізу ринку лікарських препаратів, що
представлені в державному формулярі лікарських засобів (Наказ МОЗ України № 183 від
14.03.2016 р.) та в державному реєстрі лікарських засобів України (2016 р.).
У результаті встановлено, що основним напрямом у фармакотерапії бронхіальної астми є використання інгаляційних β2-агоністів (R03A C) та
глюкокортикостероїдів (R03B A).
Оцінка досліджених груп препаратів проведена за складом лікарських речовин, видом лікарських форм, міжнародними непатентованими назвами (МНН) та виробниками. У результаті аналізу 80 лікарських засобів було встановлено, що
близько 97,5 % з них є препаратами імпортного
виробництва. Аналіз запропонованого асортименту за МНН показав, що більшу частку (52,5 %)
як в імпортній, так і у вітчизняній номенклатурі
становлять інгаляційні глюкокортикостероїди,
що застосовуються при патології респіраторної
системи (R03B A).
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СУЧАСНІ ПИТАННЯ ФАРМАКОТЕРАПІЇ
ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
Шпичка А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
В останні роки проблема цукрового діабету
2 типу стала дуже розповсюдженою. Моніторинг
лікарських засобів (ЛЗ) дозволяє оцінити сучасний
стан фармацевтичного ринку для фармакотерапії
хворих на цукровий діабет (ЦД). За даними
Міжнародної федерації діабету (IDF), у 2011 р.
кількість хворих на ЦД сягала 366 млн осіб і,
згідно з прогнозами експертів ВООЗ, до 2030 р. цей
показник досягне 552 млн осіб.
Метою нашої роботи стало дослідження ЛЗ, що
в установленому порядку зареєстровані в Україні,
вартість яких відшкодовується під час амбулаторного лікування осіб, які страждають на ЦД 2 типу,
згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
від 09.11.2016 р. № 863 «Про запровадження
відшкодування вартості лікарських засобів».
У більшості європейських країн впроваджена
страхова медицина, а вартість ЛЗ компенсується
державою за рахунок національного страхового
фонду. Питання реімбурсації, тобто відшкодування вартості фармацевтичної продукції з боку держави, є актуальною проблемою нашої країни на
етапі введення обов’язкового соціального медичного страхування. На початковому етапі це потребує вивчення фармацевтичного ринку. В результаті проведених досліджень встановлено асортимент зареєстрованих в Україні протидіабетичних
ЛЗ за двома кодами АТХ: метформін (A10BA02),
який належить до класу бігуанідів, та гліклазид
(A10BB09), який є похідним сульфонілсечовини.
Лікарські засоби метформіну представлені 41 торговим найменуванням у вигляді 88 лікарських препаратів (ЛП). Гліклазид зареєстрований 26 ЛП та
представлений 13 торговими найменуваннями.
Вивчення сучасного стану фармацевтичного
ринку, проведення подальших фармакоекономічних досліджень на етапі впровадження страхової
медицини дозволять покращити надання фармацевтичної допомоги хворим на ЦД 2 типу з раціональним використанням грошових ресурсів.

ріод з 2010 по 2014 рр. згідно з Законом України
«Про рекламу» від 03.07.1996 р. № 270/96-ВР.
Загалом за 5 років рекламні матеріали подавалися 42 рази, а рекламних об’єктів налічувалося 6.
Кількість рекламних звернень на рік за аналізований період характеризувалась загальним підвищенням. Найнижча кількість рекламних звернень
була в 2010 р. — 5, найвища у 2013 р. — 11. Аналіз
реклами на сторінках досліджуваного журналу
показав, що у загальній сукупності рекламних
звернень препарати групи D10 займають 50 %.
Лідером став лікарський препарат, який найчастіше рекламувався, — Фузідерм гель, крем і мазь
2 % (ТОВ «Мегаком», Україна), реклама якого
розміщувалась на сторінках журналу 15 разів. У
формуванні рекламної кон’юнктури брали участь
5 фармацевтичних компаній, серед яких два українських підприємства — ПАТ «Київмедпрепарат»
(Arterium) та ТОВ «Мегаком».
Розрахунок коефіцієнта реклами та рекламного індексу показав, що значення коефіцієнта реклами змінювалося впродовж досліджуваного періоду і знаходилося в межах 3,6–8. Динаміка показника рекламного індексу також характеризується коливанням і знаходиться в межах 0,34–
0,75. За вказаний період найвищі досліджувані
показники були у 2013 р.
АНАЛІЗ РИНКУ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ
ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА
ХРОНІЧНИЙ ХОЛЕЦИСТИТ
Щур О. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Патологія біліарного тракту є актуальною проблемою сучасної медицини. За даними МОЗ України, у 2014–2015 рр. холецистит та холангіт посідають друге місце серед хвороб органів травлення у
дитячому віці. Фармацевтичний ринок лікарських
засобів (ЛЗ) для корекції функціональних розладів
органів травлення характеризується постійним розвитком, однак відмічається тенденція до зростання
захворюваності жовчовивідної системи.
Метою дослідження був аналіз представлених
на фармацевтичному ринку України ЛЗ для лікування даної патології згідно з Уніфікованим
клінічним протоколом медичної допомоги дітям із
хронічним холециститом (Наказ МОЗ України
№ 59 від 29.01.2013 р.).
За результатами проведеного дослідження виявили, що основними фармакотерапевтичними
групами для лікування пацієнтів з холециститом
є спазмолітики, антимікробні ЛЗ (група цефалоспоринів, пеніцилінів і макролідів), нітрофурани
(фуразолідон), ферментні препарати, холеретики
та холекінетики. Серед зареєстрованих в Україні
ЛЗ групи спазмолітиків за широтою асортименту
лідирує дротаверину гідрохлорид, представлений
11 торговими назвами та 49 лікарськими препаратами (ЛП). Лікарські засоби антибактеріальної
терапії — 361 ЛП, представлений переважно
вітчизняними виробниками. Асортимент панкреатичних ферментів — 30 торгових найменувань.
Група холеретиків представлена 66 ЛП, з яких 44

ВИВЧЕННЯ РЕКЛАМИ ПРЕПАРАТІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ ВУГРОВОЇ ХВОРОБИ
Щербань К. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Серед найбільш поширених хронічних рецидивних дерматозів вугрова хвороба посідає одне
з провідних місць. Протягом двох десятиліть захворюваність у світі практично не знижується.
Лікування цієї патології потребує застосування
великої кількості лікарських засобів (ЛЗ). Для
просування ЛЗ використовується реклама, що є
одним з важливих механізмів впливу на реципієнта.
Метою нашого дослідження був аналіз активності рекламодавців у журналі «Український журнал дерматології, венерології, косметології» за пе-
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на основі лікарських рослин. Найпоширеніші ЛЗ
даної групи — препарати урсодезоксихолевої кислоти та артишоку посівного. Серед холекінетиків
найбільш представлений за асортиментом — папаверину гідрохлорид у кількості 34 ЛП.
Узагальнені дані про сучасний стан фармацевтичного ринку ЛЗ для лікування дітей, хворих на
хронічний холецистит, вказують на необхідність
проведення подальших досліджень для оптимізації
фармакотерапії.

олігомерні водорозчинні системи пролонгованої
дії.
Було досліджено можливість контролю в’язкості і кислотності водних розчинів олігогліцератборатів (ОГБ) із використанням як загусника поліакриламіду (ПАА).
Синтезували ОГБ методом поліконденсації на
масляній бані при Т=180 °С. Процес вважався закінченим при досягненні кислотного числа 150 мг
КОН/г. Отриманий олігомер являє собою жовтозелену рідину із в’язкістю до 5000 Па·с при 25 °С.
Для отримання розчинів ОГБ у діапазоні в’язкості
від 0,1 до 10 Па·с потрібно розчинити у воді до 5–
10 % олігомера, що перевищує дозволений вміст
активного компонента і дає високу кислотність
середовища. При вмісті ОГБ близько 0,5–1 % потрібно збільшити в’язкість середовища шляхом
додавання загусника. Як загусник був вибраний
ПАА, який отримували полімеризацією акриламіду у водному розчині при 50–60 °С. Як ініціатор використовували персульфат калію. Отриманий продукт є собою прозорим безбарвним розчином ПАА, який має самостійне застосування як
фармпрепарат. Молекулярну масу ПАА визначали методом капілярної віскозиметрії із використанням віскозиметра ВЗЖ-2 з діаметром капіляра 1,76 мм. У вивчених системах відмічається висока полідисперсність полімера, середній ступінь
полімеризації сягає 3630.
Отримані розчини можуть бути використані як
основний компонент для очних капель, штучних
сліз, рідини для зберігання очних лінз. Синтез ОГБ
допускає введення як модифікаторів додаткових
поверхнево активних речовин у вигляді спиртів і
карбонових кислот.

ГЕКСАФТОРОСИЛІКАТ 2-АМІНО-4,6ДИГІДРОКСИПІРИМІДИНІЮ: СИНТЕЗ,
БУДОВА, БІОЛОГІЧНІ ВЛАСТИВОСТІ
Шишкін І. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
В останні роки як потенційні засоби для лікування і профілактики карієсу активно вивчаються гексафторосилікат амонію і гексафторосилікати органічних «онієвих» катіонів, що володіють
певними перевагами над традиційними фторидними препаратами. З метою пошуку нових перспективних карієспротекторних агентів був здійснений
синтез, вивчена структура, деякі властивості та
біологічна активність нової сполуки — гексафторосилікату 2-аміно-4,6-дигідроксипіримідинію.
Синтез гексафторосилікату здійснювали шляхом взаємодії метанольного розчину 2-аміно-4,6дигідроксипіримідину (L) і 45 % H2 SiF6 у мольному співвідношенні компонентів 1 : 3. Отриману
сполуку складу (LH) 2SiF6 (I) охарактеризовано
методами елементного аналізу, РСА, ІЧ-, ЯМР 19F
спектроскопії, мас-спектрометрії. В іонній структурі I аніон SiF62- має геометрію спотвореного октаедра (довжини зв’язків Si–F 1.6479(18) —
1.6984(12) Å). Структура солі стабілізована системами Н-зв’язків NH···F, NH···O і контактами
CH···F, CH···O. В ІЧ-спектрі I валентні коливання
катіонів v(NH2), v(N+ H), v(OH) реєструються в
інтервалі 3581–2988 см-1, коливання аніонів v(SіF)
і δ(SіF2) — при 740 і 482, 402 см–1 відповідно. Синглетний сигнал ЯМР 19F аніона SiF62– у насиченому
водному розчині I зафіксований при –133,0 м. д.
Експерименти на тваринах показали, що сполука I володіє високою карієспрофілактичною
ефективністю, що перевершує аналогічний показник для фториду натрію у 5 разів. Очевидним недоліком I як потенційного кандидата в карієспротекторні агенти є наявність гепатотоксичної дії,
зв’язаної, мабуть, із специфічними ефектами піримідинового катіона.

ВСТАНОВЛЕННЯ ЗАЛЕЖНОСТІ
«ДОЗА–ЕФЕКТ» ЕСТЕРІВ ІБУПРОФЕНУ
НА КАРАГІНАНОВІЙ ТА ФОРМАЛІНОВІЙ
МОДЕЛЯХ ЗАПАЛЕННЯ
Приступа Б. В.1, Гайзель М. В.2,
Кравченко І. А.2, Рожковський Я. В.1
1 Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
2 Одеський національний університет імені І. І.
Мечникова, Одеса, Україна
Переважна більшість захворювань включають
в себе загальні патологічні процеси, серед яких
найбільш відомим є запалення. Запаленням вважається захисна реакція організму, яка спрямована на знищення пошкоджуючого агента та ліквідацію викликаних ним змін у тканинах. До препаратів, які активно використовуються для лікування запального процесу, належать нестероїдні протизапальні засоби, серед яких найбільш відомим
є ібупрофен — «кислотний» протизапальний засіб,
що має велику кількість можливих побічних
ефектів організму. Місцеве його застосування у
вигляді м’якої лікарської форми потребує частого
нанесення на шкіру (3–4 рази на день), тому актуальним є створення похідних на основі ібупрофену, яким було б притаманне збільшення часу ут-

ОТРИМАННЯ РОЗЧИНІВ БОРОГЛІЦЕРАТІВ
ІЗ ЗАДАНОЮ В’ЯЗКІСТЮ
Воєвудко І. О., Ложичевська Т. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Борна кислота та її похідні виявляють антисептичні властивості, що зумовлює їх застосування в
фармакології: в мазях і присипках, водних і гліцеринових розчинах. Найбільш цікаві серед них
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римання активної молекули в організмі за рахунок збільшення ліпофільності.
Метою роботи було встановлення залежності
«доза–ефект» етилового естеру ібупрофену на моделі карагінанового та формалінового запалення.
Запальний процес викликали методом субплантарного введення 0,2 мл 0,2 % розчину карагінану
та 0,1 мл 0,2 % формаліну в задню кінцівку дослідних щурів. Після розвитку запального процесу
проводили лікування маззю, яка містила гексадециловий естер ібупрофену в різних концентраціях
— 5, 2,5, 1 та 0,5 %.
Показано, що етиловий естер ібупрофену демонструє високу протизапальну активність, яка не
значно відрізняється між собою в межах використаних нами концентрацій. Це свідчить про те, що
для досягнення бажаної фармакологічної відповіді
організму доцільно використовувати саме 0,5 %
мазь естеру ібупрофену, яка майже не поступається за своєю ефективністю 5 % мазі.

нию под давлением и распадаемость. Установлено, что при добавлении крахмального клейстера
и МЦ гранулы получались очень прочными и обладали неудовлетворительными технологическими показателями. Оптимальным связывающим
веществом является 5 % ПВП. Для предотвращения слипания гранул в массу для инкапсулирования был добавлен лубрикант — аэросил в концентрации 0,5 %.
Таким образом, нами был разработан состав
массы для заполнения оболочек твердых желатиновых капсул и обоснован рациональный метод ее
получения.

РАЗРАБОТКА СОСТАВА И ТЕХНОЛОГИИ
ШИПУЧИХ ТАБЛЕТОК ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ОРГАНОВ ДЫХАНИЯ
Аль Мансоур Мохамед, Маслий Ю. С.
Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина
Согласно статистике, почти каждый шестой
человек в нашей стране имеет патологию органов
дыхания, а в структуре заболеваемости детей болезни бронхолегочной системы занимают первое
место. За последние годы заболеваемость в пределах указанной патологии имеет стремительную
тенденция к росту, что, прежде всего, обусловлено неблагоприятной экологической ситуацией и
угнетением иммунной системы. В последние годы
пристальное внимание ученых привлекают быстрорастворимые (шипучие) лекарственные формы,
выгодно отличающиеся от классических таблеток
высокой биодоступностью, снижением раздражающего действия на слизистую ЖКТ, удобством
применения в педиатрической и гериатрической
практике.
На сегодняшний день с целью терапии заболеваний бронхолегочного тракта применяются средства растительного происхождения, которые по
своему отхаркивающему и муколитическому эффекту не уступают синтетическим, а в некоторых
случаях оказывают еще и дополнительное противовоспалительное действие. Учитывая вышеизложенное, в качестве активного фармацевтического
ингредиента (АФИ) отхаркивающего, противовоспалительного и спазмолитического действия был
выбран сухой экстракт солодки, а как АФИ общеукрепляющего и иммуностимулирующего действия — аскорбиновая кислота. Путем проведения
физико-химических и технологических исследований в качестве газообразующего компонента выбрана смесь кислоты лимонной и натрия гидрокарбоната, в качестве скользящего компонента —
смесь бензоата натрия с ПЭГ-4000 в соотношении
8 : 2, которая также уменьшает гигроскопичность
и улучшает растворимость входящего в состав таблеток сухого экстракта, в качестве смазывающего
вещества была предложена кислота фумаровая, а
как наполнитель — маннит. Экспериментальным
путем обоснована целесообразность использования при производстве разрабатываемых шипучих
таблеток метода прямого прессования.

ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА
ТВЕРДЫХ ЖЕЛАТИНОВЫХ КАПСУЛ
ПРОТИВОАЛЛЕРГИЧЕСКОГО ДЕЙСТВИЯ
Аллали Хана, Маслий Ю. С.
Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина
Причиной пристального внимания медиков к
проблеме аллергии является неуклонный рост числа аллергических заболеваний во всем мире. При
этом актуальным вопросом является применение
лекарственных средств природного происхождения, характеризующихся малой токсичностью,
возможностью длительного применения без существенных побочных явлений и риска появления устойчивых штаммов микроорганизмов.
Предметом исследований явились сухие экстракты родиолы розовой, череды трехраздельной и зверобоя продырявленного, обладающие противоаллергическим действием. При разработке капсул
использовались физико-химические и фармакотехнологические методы оценки свойств массы для
инкапсулирования.
Проведенными исследованиями установлено,
что все представленные образцы субстанций имеют неудовлетворительную сыпучесть и способность к компактному формованию под давлением. С учетом вышеизложенного, для разработки
оптимальной технологии производства твердых
капсул и получения качественного продукта, было
предложено массу для инкапсулирования сделать
в виде гранул. С целью выбора наполнителя нами
были изучены технологические свойства порошков глюкозы, сахарной пудры, лактозы и сахарозы, на основании результатов которых была выбрана лактоза, имеющая удовлетворительную сыпучесть и низкое значение угла естественного откоса. В качестве увлажнителей для исследуемой
массы были предложены крахмальный клейстер,
метилцеллюлоза (МЦ) и поливинилпирролидон
(ПВП), взятые в разных концентрациях. Полученные гранулы изучались по таким показателям, как
сыпучесть, способность к компактному формова-
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ОБОСНОВАНИЕ СОСТАВА
СТОМАТОЛОГИЧЕСКОГО ГЕЛЯ
ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ ВОСПАЛИТЕЛЬНЫХ
ЗАБОЛЕВАНИЙ ПАРОДОНТА
Башейх Мохамед, Маслий Ю. С.
Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина

рювань. У зв’язку зі значним їх розповсюдженням,
збільшується і смертність серед населення. Щороку урологічна захворюваність стабільно зростає
на 2,6–3 % за рік. Причинами розповсюдження
урологічних захворювань є нездоровий спосіб
життя, слабкий імунітет, інфікування сечовидільної системи, неправильний розвиток нирок та сечових каналів, зловживання шкідливими звичками і неправильне харчування. Сьогодні лікування
сечовивідних шляхів та хвороб нирок є важливою
проблемою фармації та медицини. Значний інтерес у цьому відношенні викликає розробка та створення препаратів на основі лікарської рослинної
сировини (ЛРС). Це зумовлено тим, що препарати на основі ЛРС та фітозасоби сприяють збагаченню резервів організму та підвищують його резистентність, використовуються у комплексній терапії при різних хронічних захворюваннях.
У фармакотерапії інфекційних захворювань сечовидільної системи широко застосовуються препарати брусниці звичайної у вигляді відварів, які
не мають постійного складу та нестійкі при тривалому зберіганні. Втрати цінніших БАР при їх
приготуванні, неточність дозування, незручність
застосування свідчать про необхідність пошуку
більш ефективної лікарської форми, яка забезпечувала б максимальне вивільнення біологічно активних речовин і раціональне застосування
лікарської рослинної сировини. Тому нами були
запропоновані шипучі таблетки з екстрактом брусниці звичайної як перспективна лікарська форма.
Шипучі таблетки — таблетки без оболонки, основну масу яких становлять кислота, карбонати або
гідрокарбонати, які реагують у присутності води
з виділенням вуглецю діоксиду. Після розчинення
у воді шипучі таблетки утворюють розчин, який
має вигляд газованого напою з приємним смаком.
Ці препарати дуже ефективні, адже вони засвоюються швидше, ніж звичайні таблетки та менше
шкодять шлунку порівняно зі звичайними таблетками. Таким чином, обґрунтування складу та технології шипучих таблеток на основі лікарської
рослинної сировини для лікування урологічних
захворювань є актуальною.

Среди актуальных проблем современной стоматологии воспалительные заболевания пародонта занимают одно из ведущих мест. Выбор активных фармацевтических ингредиентов (АФИ), обладающих комплексным действием на ткани пародонта, является одним из основных вопросов
при разработке новых лекарственных средств.
Другим немаловажным вопросом является поиск
рациональной лекарственной формы. Свой выбор
мы остановили на геле, который хорошо удерживается на слизистых оболочках ротовой полости
и обладает пролонгированным действием благодаря своим реологическим свойствам.
Как известно, большинство антисептиков уничтожает патогенную микрофлору, но, вместе с тем,
нарушает и нормальную флору ротовой полости,
выполняющую защитное действие. Соответственно, при их регулярном применении существует
повышенный риск развития дисбактериоза, что
приводит к повреждению слизистой оболочки ротовой полости, к разрушению зубов, а также дает
почву для развития кандидоза. Учитывая это, в
качестве объекта исследований нами был предложен лизоцима гидрохлорид, обладающий противомикробным, противовоспалительным, иммуномодулирующим, противовирусным, гемостатическим, а также стимулирующим процессы регенерации и эритропоэза действиями. В качестве АФИ,
оказывающего регенерирующее, метаболическое и
противовоспалительное действие, нами был выбран декспантенол. Провитамин В5 способствует
грануляции и эпителизации различных ран, устраняет появившиеся с течением времени дефекты на
деснах и восстанавливает их здоровый вид. При
подборе гелеобразователя свой выбор мы остановили на разрешенном для применения в стоматологии карбополе 974Р. Путем исследования структурной вязкости гидрогелей и изучения их рН
были подобраны оптимальные концентрации гелеобразователя и нейтрализатора, в качестве которого был взят гидроксиметилглицинат натрия
(Suttocide A), используемый для нейтрализации
геля и одновременной его консервации.
Дальнейшей нашей работой будет изучение
влияния неводных растворителей на реологические показатели разрабатываемого геля.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
ПЕН ДЛЯ СОЗДАНИЯ ПЕННЫХ
ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ СИСТЕМ
Замула Т. Ю.
Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина
Цель работы — технологические исследования
пен для создания пенных терапевтических систем
(ПТС) в медицине и фармации.
Для исследования нами были приготовлены образцы растворов натрия лаурилсульфата, яичного белка и настоя корня солодки в трех концентрациях каждого из названных пенообразователей.
Были изучены: пенообразующая способность,
дисперсность, стабильность, кинетическая устойчивость, кратность пены. Исследование пенообразующей способности проводили методом взбивания на перемешивающем устройстве US-2000.
Максимальная область пенообразования для на-

ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ ШИПУЧИХ
ТАБЛЕТОК З СУХИМ ЕКСТРАКТОМ
БРУСНИЦІ ДЛЯ ЛІКУВАННЯ
УРОЛОГІЧНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
Кузурман К. С., Криклива І. О.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Останнім часом в Україні спостерігається тенденція до збільшення кількості урологічних захво-
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трия лаурилсульфата отмечается при концентрации 1,5 %, яичного белка — 6 %, настоя корня солодки — 6 %.
Дисперсный состав определяли методом микрофотографирования на лабораторном микроскопе (увеличение в 40 раз). Средний размер газовой
фазы определяли, исходя из измерения размеров
100 пузырьков. Также наблюдали динамику истечения жидкости из каналов Плато с течением времени и определяли «время жизни пены». Определены дисперсность пузырьков пен натрия лаурилсульфата — 1,8–2,3 мм, раствора яичного белка —
1,8–2,0 и настоя корня солодки — 1,0–1,8, а также
динамика истечения жидкости из каналов Плато
и «время жизни пены». Кинетическую устойчивость пены по показателю оценки стабильности,
определили как отношение объема пенного столба через 10 мин после формирования пены к первоначальному объему (%).
Определены составы основ для пенной релаксирующей ванны — раствор натрия лаурилсульфата 2 %; интрагастрального коктейля для лечения гастритов в комплексной терапии — раствор
яичного белка 6 %; отхаркивающего интрагастрального коктейля — настой корня солодки 6 %.

50 та 75 мг/кг у значній мірі знижувало розвиток і
прояв патологічних процесів, але найбільший
ефект виявився в дозі 50 мг/кг.
Таким чином можна зробити висновок, що
скринінгове дослідження хофітолу на моделі гострої плацентарної дисфункції дозволило встановити за морфологічними даними умовно-ефективну
дозу 50 мг/кг.

ПЕРСПЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
КРЕМУ З КЕРАМІДАМИ ПРИ ЗАПАЛЬНИХ
ЗАХВОРЮВАННЯХ ШКІРИ
Бутко Я. О.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Стрімкий розвиток фізіології, патології, фармакології, косметології та медицини створює умови
для поглибленого вивчення структури та функціонування шкіри і динаміки формування шкірного
бар’єру, що може бути поштовхом для створення
принципово нових схем і методів лікування запальних захворювань шкіри.
Головною складовою шкірного бар’єру є кераміди (40–50 %), а також холестерин (20–25 %), сульфат холестерину (5–10 %) і вільні жирні кислоти
(15–20 %). Вони підвищують зшивку клітин рогового шару, що знижує проникність шкіри та перешкоджає її зневодненню. Тому одним із способів
лікування дегідратації шкіри є використання засобів зі зволожувальною дією, механізм якої полягає в цілеспрямованому зміцненні ліпідного бар’єру за допомогою жирових частинок, що входять у подвійні ліпідні шари рогового шару.
Метою даної роботи стало вивчення зволожувальної дії крему з керамідами при тривалому нанесенні. Крем з керамідами було розроблено під
керівництвом проф. М. О. Ляпунова. У досліді використано 18 морських свинок, які були розділені
на 3 групи: інтактний контроль; тварини, яким
наносили основу крему; тварини, яким наносили
крем із керамідами. Досліджувані засоби наносили щодня на депільовану ділянку шкіри протягом
6 тижнів. Вологість шкіри вимірювали за допомогою приладу “Digital Moisture Monitor For Skin”,
Японія.
Результати дослідження показали, що в групі
інтактного контролю рівень вологості шкіри становив 29,4 %. Аналіз вологості шкіри при нанесенні досліджуваних засобів показав, що основа
крему не впливає на природне зволоження шкіри
(рівень вологості — 30,8 %), що свідчить про
відсутність її виражених зневоднювальних властивостей. Застосування крему з керамідами привело
до достовірного підвищення вологості шкіри на
18,3 % у порівнянні з вихідними даними.
Таким чином, в результаті проведених досліджень встановлено, що крем із керамідами має зволожувальну дію та здатний зберігати трансепідермальну вологість шкіри, що є перспективним для використання у комбінованій терапії запальних захворювань шкіри, що супроводжуються вираженою сухістю шкіри.

СКРИНІНГОВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ ХОФІТОЛУ
НА МОДЕЛІ ГОСТРОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ
ДИСФУНКЦІЇ
Асадуллаєва Н. Я., Риженко І. М.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Останнім часом спостерігається тенденція до
збільшення ускладнень при вагітності: плацентарна дисфункція (ПД), гестоз, внутрішньоутробна
затримка розвитку плода. Пошук сучасних лікарських засобів для лікування та профілактики
ПД є актуальною проблемою репродуктивної фармакології.
Метою даної роботи було скринінгове дослідження фітопрепарату з листя артишоку польового — хофітолу, який включають до фармакотерапевтичних сучасних схем лікування ПД. Одним з
завдань даної роботи було вивчення хофітолу у
різних дозах на моделі гострої плацентарної дисфункції у щурів.
Гостру плацентарну дисфункцію (ГПД) викликали шляхом введення масляного розчину тетрахлорметану (ТХМ) 50 % вагітним самкам щурів у
дозі 4 мл/кг з 12-го по 13-й день гестації. Хофітол
вводили у лікувально-профілактичному режимі
внутрішньошлунково у дозі 25, 50 та 75 мг/кг з
11-го по 19-й день гестації.
Ефективність препарату оцінювали за морфологічними дослідженнями плаценти самок щурів,
що характеризували перебіг вагітності.
Внутрішньошлункове введення самкам щурів
ТХМ у дозі 4 мл/кг на 12-й день вагітності викликає значні деструктивно-дистрофічні та запальні
ушкодження тканин плаценти, що можна розцінювати як прояв ПД. Введення на фоні ПД хофітолу
у лікувально-профілактичному режимі у дозах 25,
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ОБҐРУНТУВАННЯ ДОЦІЛЬНОСТІ
ВИКОРИСТАННЯ ДЕКАМЕТОКСИНУ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ КИШКОВИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ БАКТЕРІАЛЬНОГО ГЕНЕЗУ
З УРАХУВАННЯМ pH СЕРЕДОВИЩА
Деркач Н. М.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Значна поширеність захворювань кишечнику
бактеріального генезу та складність їх лікування
внаслідок почастішання розвитку резистентності
збудників потребують пошуку нових терапевтичних підходів. Дослідження присвячено з’ясуванню
залежності антибактеріального ефекту декаметоксину від рН та обґрунтуванню можливості його
прийому всередину. In vitro мінімальна інгібувальна концентрація (МІК) субстанції декаметоксину
залежить від виду мікроорганізму та pH із найнижчими значеннями для S. aureus, P. aeruginosa в лужному середовищі (рН 8,0±0,1). У кислому середовищі (рН 5,1±0,2) МІК для кожного виду збудника зростає вдвічі. Декаметоксин пригнічує процес
плівкоутворення P. aeruginosa, ефект залежить від
концентрації та pH (максимальний при рН 8,0±0,1
у концентрації 10,0 МІК), інгібує накопичення біомаси мікроорганізмів, що також залежить від рН.
Стримання росту та розмноження P. aeruginosa
виявляється через 6 год інкубації при рН 6,3±0,4.
Майже однакова висока активність декаметоксину
відносно S. aureus виявляється при рН від 5,1±0,2
до 8,0±0,1. На моделях колопроктиту в щурів,
яким ректально вводили музейні штами S. aureus
і P. aеruginosa, препарат «Декасан» — 0,02 % розчин декаметоксину в дозі 3,0 мл/кг щодня у шлунок протягом тижня — зменшує ступінь інфікування фекалій, сприяє очищенню поверхні слизової
оболонки товстої кишки від вогнищ колонізації
мікроорганізмів та знижує запальну клітинну
інфільтрацію її власної пластинки, запобігає деструкції епітелію, нормалізує гемограму, протидіє
гіпертермії, зниженню маси тіла. Отже, результати
обґрунтовують наявність антибактеріального ефекту декаметоксину в широкому діапазоні рН, який
наявний в різних відділах шлунково-кишкового
тракту, та доцільність застосування його пероральної форми при кишкових інфекціях.

ву близки к клетчатке. В составе полисахаридов
пармелии найдены лишайниковый крахмал лихенин, эвенин и изолихенин, обнаружено незначительное количество белков, жиров, золы, а также
калий, кальций, фосфор, пигменты, большое количество витамина С и каротиноидов.
Благодаря содержащемуся в лишайнике лихенину, пармелия обладает бактерицидным, мягчительным, кровоостанавливающим, антисептическим и ранозаживляющим действием. В народной
медицине лишайник используют для лечения туберкулеза легких, острого колита, токсической
диспепсии, застарелого кашля, заболеваний ЖКТ,
а также в качестве иммуностимулятора. Пармелия
успокаивает слизистую дыхательных путей, а отваром пармелии бороздчатой обрабатывают язвы
и раны от гноя. Богатый химический состав лишайника и многообразие обусловленных им фармакологических эффектов делает пармелию перспективным сырьевым источником для создания
отечественных лекарственных препаратов.
Проведение технологических исследований —
однин из основных этапов при создании лекарственных препаратов.
Целью нашей работы явилось изучение технологических параметров лекарственного растительного сырья (ЛРС) пармелии бороздчатой. Для рассмотрения возможности разработки лекарственных препаратов в виде твердых лекарственных
форм (сборы, капсулы и др.) с использованием
фармакопейных методик была исследована влажность сырья, проведен ситовой анализ порошка
пармелии бороздчатой, микроскопический анализ
образцов сырья, изучены показатели влажности,
насыпной массы, удельной плотности исследуемого ЛРС, по результатам которых были рассчитаны значения пористости и порозности сырья.
Средние значение насыпной массы составило
0, 2013 г/см3, удельной массы — 0,4927 г/см3, удельного объема — 0,5567 г/см3. Влажность исследуемых образцов ЛРС пармелии бороздчатой составила 6,11 %. Результат ситового анализа показал,
что приемущественное количество (40,5 %) составляет порошок пармелии, проходящий через сито
с диаметром отверстий 3,25.
Полученные результаты позволили прогнозировать выбор лекарственной формы для последующей фармацевтической разработки оригинальных лекарственных препаратов для применения в
терапии язвенной болезни желудка, туберкулеза,
гнойно-воспалительных заболеваний.

ИССЛЕДОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПАРАМЕТРОВ ЛЕКАРСТВЕННОГО
РАСТИТЕЛЬНОГО СЫРЬЯ
ПАРМЕЛИИ БОРОЗДЧАТОЙ
Зуйкина Е. В., Половко Н. П.
Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина
Пармелия борозчатая (лат. Parmelia sulcata) —
листовой лишайник. Он образует неправильные
розетки на живой древесине березы, осины, на
стволах и ветвях сосен и елей.
Состав пармелии уникален и многообразен.
Слоевище лишайника содержит усниновую кислоту, которая является сильнейшим природным антибиотиком. В составе лишайника также содержатся углеводы, которые по химическому соста-

РОЗРОБКА СКЛАДУ ТА ТЕХНОЛОГІЇ
ПЕРОРАЛЬНОГО ГЕЛЮ З ЦЕОЛІТОМ
ПРИРОДНИМ І КОМПЛЕКСОМ ВІТАМІНІВ
ДЛЯ ЛІКУВАННЯ СИНДРОМУ
ХРОНІЧНОЇ ВТОМИ
Леонова М. Р.
Нацiональний фармацевтичний університет,
Харкiв, Україна
Синдром хронічної втоми (СХВ) — одна з досить поширених патологій сьогодення, розвиток
якої пов’язаний перш за все з особливостями сучасного життя населення великих міст, несприят-
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ливою санітарно-екологічною обстановкою, а також надмірним емоційно-психічним навантаженням на сучасну людину.
При лікуванні СХВ дуже широко використовуються вітамінно-мінеральні комплекси. Як показали численні дослідження, вітаміни в організмі
людини і тварин не утворюються, тому для нормальної життєдіяльності необхідне їх надходження в організм ззовні. Також для нормального
функціонування організм потребує певної кількості мікро- та макроелементів.
Вітамінно-мінеральні комплекси виробляються фармацевтичною промисловістю переважно у
твердих лікарських формах (таблетки, капсули).
Альтернативною лікарською формою для даної
групи препаратів можуть слугувати пероральні
гелі. Препарати в формі гелів, на відміну від таблеток та капсул, здатні забезпечувати більш м’яку та швидку дію на організм людини.
Аналіз показав, що фармацевтичний ринок України представлений препаратами у формі пероральних гелів в основному закордонного виробництва. В першу чергу, дані препарати надходять
з Франції, Індії та Швейцарії. На жаль, відсутні
вітамінно-мінеральні комплекси у формі гелю для
перорального застосування вітчизняного виробництва і дана ніша ринку є порожньою.
Враховуючи вищевикладене, нами була поставлена мета розробити склад та технологію перорального гелю на основі цеоліту природного та
комплексу вітамінів. Нині нами проводяться дослідження з вибору виду та концентрації гелеутворювача, а також коригентів смаку та запаху.

мацевтичних товарів. У другому кластері (середні
аптечні мережі) найвище експерти оцінюють такі
сильні сторони, як наявність додаткових послуг,
що надаються аптекою, та зручний графік її роботи. Великі та мега-аптечні мережі (третій кластер) вирізняються тим, що приділяють однаково
високу увагу: швидкості та якості обслуговування споживачів, доступності цін на товари і послуги, наявності програм підвищення кваліфікації
персоналу, широті асортименту ЛЗ і парафармацевтичних товарів, зручності місця розташування
аптеки, мікроклімату у колективі, рівню заробітної плати співробітників.
Результати проведених досліджень доцільно
враховувати при формуванні конкурентних стратегій аптечних мереж з урахуванням їх типу.
ИЗУЧЕНИЕ РЫНКА ЛЕКАРСТВЕННЫХ
СРЕДСТВ ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ
НЕВРОТИЧЕСКИХ РАССТРОЙСТВ
Бондарева И. В., Комилов Р. В.
Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина
Одним из самых распространенных нарушений
деятельности высшей нервной системы являются
неврозы. В настоящее время в различных странах
среди населения отмечается достаточно высокий
уровень заболеваемости неврозами. Это связано с
влиянием различных факторов: нестабильная политическая и экономическая ситуация, безработица и др.
Целью данной работы является изучение рынка лекарственных средств для лечения невротических расстройств.
В ходе работы было проведено анкетирование
70 потребителей аптеки. Были установлены источники информации о лекарственных средствах
(ЛС): преимущественно респонденты отметили интернет-рекламу — 50 % опрошенных, теле- и радиорекламу — 30 %, 15 % — аналитические обзоры и 5 % — научные статьи. В настоящее время
является существенной проблема невротических
расстройств среди населения. Подтверждением
этого стали результаты анкетирования: 75 % опрошенных отметили, что замечали у себя или близких родственников проявления тревожных состояний и неоднократно обращались к врачу. При
изучении структуры рынка исследуемых ЛС выяснено, что большинство седативных средств представлены отечественными производителями —
77 %. Среди иностранных производителей лидером стала Германия — 3,76 %. При изучении
структуры рынка антидепрессантов, установлено,
что большая часть представлена импортными ЛС
(84 %). Следует отметить, что лидирующие позиции среди отечественных производителей седативных препаратов занимают: ОАО «Фармак», Киев,
Украина — 8,91 %; ЗАО фармацевтическая фабрика «Виола», Запорожье, Украина — 6,93 %;
ОАО «Химфармзавод “Красная звезда”», Украина — 6,93 %.
Таким образом, нами были проведены маркетинговые исследования рынка ЛС для лечения невротических расстройств.

АНАЛІЗ КОНКУРЕНТНИХ
ПЕРЕВАГ АПТЕЧНИХ МЕРЕЖ
Мала Ж. В., Посилкіна О. В.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Визначення правильного стратегічного курсу є
найбільш відповідальною справою для кожної аптечної мережі, оскільки формує пріоритети діяльності на відносно довгострокову перспективу. Тому менеджменту вкрай важливо підійти зважено
до процесу розробки та реалізації стратегії, врахувавши дію багатьох чинників та акцентувавши
увагу на специфіці їх впливу на діяльність аптеки.
Метою роботи є дослідження конкурентних переваг аптечних мереж різного розміру.
Для вирішення поставленої мети нами було
проведено анкетування 402 співробітників 30 аптечних мереж щодо аналізу пріоритетності сильних сторін конкуруючих аптечних підприємств.
Методами кластерного аналізу отримано розшарування загальної вибірки на три групи, в яких
досягається задовільна узгодженість експертних
оцінок. Показано відмінність в рангах важливості
оцінок сильних сторін конкурентів для респондентів з різних кластерів. Так, у першому кластері
(дрібні аптечні мережі) найбільш важливими вважаються такі фактори конкурентоспроможності,
як зручність місця розташування аптеки, доступність цін на товари та послуги, а також широта асортименту лікарських засобів (ЛЗ) і парафар-
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ОБҐРУНТУВАННЯ СКЛАДУ СУПОЗИТОРІЇВ
ДЛЯ ЗАСТОСУВАННЯ У ГІНЕКОЛОГІЇ
Гомон Х. В., Гербіна Н. А.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Запальні захворювання жіночих статевих
органів — одна з актуальних медичних проблем,
що суттєво впливає на здоров’я мільйонів жінок
репродуктивного віку. Пацієнти з даними патологіями становлять 60–70 % усіх гінекологічних
хворих, які звертаються за допомогою до жіночих
консультацій.
Найбільш раціональна лікарська форма для
лікування захворювань статевої сфери — вагінальні супозиторії, перевагами яких є безпосередня місцева дія на збудників захворювання, висока
всмоктуваність діючих речовин, відсутність алергічних реакцій та зручність використання.
В останні десятиріччя зросла актуальність застосування препаратів, що містять активні фармацевтичні інгредієнти природного походження. Їх
перевагами є мала токсичність, комплексна фармакологічна дія та можливість тривалого застосування без ризику виникнення побічних ефектів.
Асортимент вітчизняних фітопрепаратів у
формі вагінальних супозиторіїв на ринку України
представлений не досить широко. Переважають в
основному монопрепарати закордонного виробництва, які не завжди можуть бути ефективними,
особливо при змішаних інфекціях, та малодоступні
широким верствам населення через високу вартість. Тому розробка вітчизняного комбінованого лікарського засобу у формі вагінальних супозиторіїв на основі сухих екстрактів для застосування у гінекології є актуальною проблемою сучасної медицини і фармації.
До складу супозиторіїв запропоновано включити сухі екстракти алое та календули. Препарати календули проявляють протизапальну, антимікробну, репаративну та спазмолітичну дію завдяки наявності каротиноїдів і флавоноїдів у їх
складі. Природною складовою рослини Алое вера
є ацеманан (D-ізомер мукополісахарид), який володіє імуностимулювальною дією. Крім того, за
даними літературних джерел екстракт алое бере
участь у нормалізації тканинного метаболізму,
стимулює регенерацію тканин, проявляє антимікробну та протизапальну дію.
Таким чином, поєднання обраних сухих екстрактів у раціональній лікарській формі забезпечить ефективність лікування і дозволить розширити арсенал комбінованих вітчизняних фітопрепаратів для застосування у практичній гінекології.

тодом лечения вазомоторных и урогенитальных
симптомов в пред- и постменопаузе, многие женщины имеют противопоказания или предубеждения к применению гормональных препаратов. В
связи с этим актуальным является поиск альтернативных методов лечения климактерического
синдрома, в том числе препаратов растительного
происхождения. О пользе последних свидетельствует небольшой спектр побочных явлений и низкая токсичность, что выгодно отличает их от препаратов микробного и химического синтеза.
Методы исследования: мониторинг информации электронных и бумажных литературных источников, группировка, систематизация, обобщение данных, логический анализ.
Согласно анализу, литературных данных систематизирована информация о необходимых фармакологических эффектах, которыми должно обладать лекарственное растительное сырье, используемое в терапии климактерического синдрома:
спазмолитическое, успокаивающее, сосудоукрепляющее, иммуностимулирующее, антитоксическое,
желчегонное и др. В качестве объекта исследования выступала трава шалфея лекарственного, применяемая в негормональной терапии климактерического синдрома. При анализе и систематизации
литературных источников был изучен химический
состав травы шалфея лекарственного и обнаружены такие классы химических веществ: эфирные
масла (кариофиллен, сабинен, гармацен D, альфапинен, бета-пинен, окись кариофиллена, бициклогармацен, цисоцимен, трансоцимен, альфа-гумулен, терпинеол-4, туйен, мирцен, терпинен, п-цимол, лимонен, оцимен-1, оцимен-2, терпинолен,
борнеол, камфен), жирные кислоты (пальмитиновая, стеариновая, олеиновая, линолевая и линоленовая), аскорбиновая кислота. Благодаря наличию широкого спектра БАВ растение обладает
противовоспалительным, бактерицидным, вяжущим, успокаивающим действием, уменьшает потовыделение во время приливов. Противомикробные свойства связаны с эфирным маслом, противовоспалительные — с дубильными веществами,
флавоноидными соединениями и витамином Р,
которые уплотняют эпителиальные ткани, снижают проницаемость клеточных мембран, стенок
кровеносных и лимфатических сосудов. Антисептические свойства листьев шалфея обусловлены
растительным антибиотиком сальвином. Эфирное
масло шалфея также обладает противогрибковой
активностью.
Таким образом, шалфей лекарственный является перспективным лекарственным растительным
сырьем для негормональной терапии климактерического синдрома.

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ШАЛФЕЯ ЛЕКАРСТВЕННОГО
ПРИ НЕГОРМОНАЛЬНОЙ ТЕРАПИИ
КЛИМАКТЕРИЧЕСКОГО СИНДРОМА
Коноваленко И. С., Половко Н. П.
Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина
Несмотря на то, что заместительная гормональная терапия продолжает оставаться основным ме-

РОЗРОБКА СКЛАДУ СИРОПУ
ПРОТИГІСТАМІННОЇ ДІЇ
ДЛЯ ВИКОРИСТАННЯ В ПЕДІАТРІЇ
Шовкова В. О., Хохлов Л. М.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Лікування алергії є важливою проблемою сучасної медицини, особливо це стосується педіатрії.
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Нині алергія розглядається як складний системний
розлад організму, до складу якого входять багато
рівнів клітинної та гуморальної регуляції.
Мета дослідження — створення протиалергійного препарату для дітей перорального застосування.
Найбільш зручними пероральними лікарськими формами в педіатричній практиці є сиропи,
проте їх кількість від зареєстрованих в Державному реєстрі препаратів становить менш 1 %; серед
них на частку сиропів пртигістамінної дії припадає близько 14 % (Едем, Кетотифен, L-цет, Лоратадин та ін.). На вітчизняному фармацевтичному
ринку відсутні сиропи вищевказаної дії з фітопрепаратами. До розроблення було запропоновано
протигістамінний сироп, до складу якого входять
речовина синтетичного походження — феніден та
рослинні сухі екстракти календули, кульбаби та
подорожнику. Така комбінація хімічної субстанції
з рослинами природного походження дозволить
знизити активну дозу фенідену у складі сиропу і,
таким чином, запобігти можливості виникнення
побічних дій. Як допоміжні речовини до складу сиропу було включено суміш сахарози (70 %) та лактози моногідрату (30 %), які підвищували його
в’язкість, полегшуючи дозування. Технологія
одержання сиропу з рослинними екстрактами та
феніденом має свої особливості. Сироп на основі
сахарози та лактози моногідрату готувався окремо; феніден та сухі рослинні екстракти попередньо
розчиняли в частині нагрітої води, тому що в’язкі
розчини заважають розчиненню екстрактів, а висока температура при варінні сиропу може впливати на хімічну структуру фенідену та БАР, що
входять до складу екстракту. Подальші дослідження будуть спрямовані на вирішення питань агрегатної та мікробної стабільності сиропу та коригування його смаку.

інноваційних методів розвитку, просування на
більш високий рівень.
Метою проведеного дослідження стало виявлення бар’єрів спілкування, що виникають при реалізації
товарів аптечного асортименту споживачеві. Задля
цього використовувалися такі методи аналізу: оглядово-аналітичні, математико-статистичні, соціологічні. Як об’єкти вивчення розглядалися фармацевти і споживачі товарів аптечного асортименту.
Були виявлені та вивчені основні чинники, що
надають конкурентні переваги аптечній організації, такі як місцерозташування аптеки, повнота
асортименту, супутні товари, рівень сервісного обслуговування, фахівці та ін.
Досліджувалися і проводилась адаптація класифікацій типів покупців з урахуванням специфіки фармацевтичних організацій за віковим, статевим критеріями і характером поведінки. Були виділені основні бар’єри спілкування між фармацевтом і споживачем при придбанні товарів аптечного асортименту: мотиваційний, негативних емоцій,
першого враження, некомпетентності, етичний.
Аналіз думки споживачів показав: 21 % вважає,
що фармацевт приділяє їм мало уваги; 24 % упевнені в некомпетентності фахівця; 18 % зупиняють
негативні емоції фармацевта.
Таким чином, 63 % споживачів зазнають складнощів у спілкуванні з фармацевтичним фахівцем
при придбанні товару в аптеці, що говорить про
наявність проблеми та її вплив на зниження обсягів продажів в аптечній організації.
Отже, до найбільш ефективних конкурентних
переваг належать не лише місце розташування аптечної організації, а і наявність висококваліфікованих фахівців, гарне обслуговування при купівлі.
Для подолання комунікативних бар’єрів, що виникають між споживачем і фармацевтом, необхідно
враховувати тип споживача, вид бар’єру, приділяти більше уваги при підготовці фахівця, його компетентності, умінню вислухати споживача, володінню власними емоціями, дотриманню достовірності, конкретності та точності при спілкуванні.

ДОСЛІДЖЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ
КОМУНІКАТИВНОГО ПРОЦЕСУ В ДІАДІ
«ПРОВІЗОР–СПОЖИВАЧ»
Світлична К. С.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Глобальні зміни, що сталися за останні десятиліття на фармацевтичному ринку України, які супроводжувалися зростанням кількості суб’єктів
фармацевтичного ринку і збільшенням асортименту наданих ними товарів і послуг, призвели до необхідності придбання нових знань для виживання
в умовах конкуренції. Великі аптечні мережі вже
роблять ставку не на кількість нових точок продажів, а на якість роботи і максимальну орієнтацію на
потреби споживача. Одним із головних елементів
якісної роботи аптечного закладу є ефективний комунікативний процес між провізором і споживачем.
В аптеці комунікація і комунікативний процес
— основа розвитку. Спілкування потрібне для реалізації лікарських препаратів, формування асортименту, вивчення потреб цільової аудиторії, своєчасного поповнення запасу лікарських засобів,
ухвалення рішень про необхідність застосування

ЕФІРНІ ОЛІЇ ЯК ПЕРСПЕКТИВНА
СКЛАДОВА ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ
Онищук В. О., Вишневська Л. І., Бисага Є. І.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Одними з ключових за перспективністю, маловживаними у виробництві та малодослідженими як
фармакологічні субстанції, компонентами фітопрепаратів є ефірні олії. Наразі відомо майже 3000
видів рослин, що містять ефірні олії, але промислово значущі 150–200 видів найважливіших родів
Citrus Abies, Coriandrum, Juniperus, Rosa, Geranium.
Особливість лікарських засобів з сировини рослинного походження в тому, що вони краще включаються в біохімічні процеси організму людини,
аніж синтетичні, що є чужорідними для нього. Тому найпоширеніші захворювання, такі як метеоризм, біль у горлі (при ГРЗ, ларингітах, трахеїтах),
нежить, попрілості, захворювання бронхів і легенів
з порушенням утворення мокротиння доцільно
лікувати фітопрепаратами з ефірними оліями у
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вигляді моно- та комплексної терапії. Діапазон
застосування даних лікарських засобів включає
немовлят, дітей, молодь, населення старшого та
середнього віку.
У народній медицині ефірні олії використовують в аромолампах, у вигляді інгаляцій, полоскань, компресів, масажу, ванн: вони надають антисептичного та зігрівального ефекту, стимулюють нервову діяльність. На фармацевтичному ринку існує близько 25 ефірних олій (анісова, лаванди, гвоздики, евкаліпта, фенхелю, кориандру, розмарину, шавлії, чебрецю), що включають у
лікарські засоби. Найчастіше ефірні олії є допоміжними речовинами — коригенти смаку і запаху, а
як діючі компоненти не так поширені, хоча мають
широкий спектр фармакологічної активності.
Основною проблемою у добуванні ефірних олій
та найбільш вживаної олії фенхелю є вдосконалення виробництва. Сучасні високоефективні методи
(наприклад, екстракція вуглекислим газом) потребують значних фінансових вкладень у виробництво.
Отже, дослідження ефірних олій потрібно для розширення асортименту лікарських форм з ефірними
оліями (сиропи, капсули, таблетки) на ринку, вдосконалення і здешевлення методик їх добування.

генез, гетерогенність захворювання, труднощі ранньої діагностики, труднощі в оцінці ризику несприятливого прогнозу, відсутність універсального протизапального препарату.
ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ ФІТОКОМПОЗИЦІЇ
З МЕТОЮ РОЗРОБКИ ГЕПАТОТРОПНОГО
ЛІКАРСЬКОГО ЗАСОБУ
Ткачук О. Ю., Вишневська Л. І.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Захворювання печінки є поширеними серед населення, насамперед середнього та старшого віку.
Зважаючи на етіологію та симптоматику захворювань печінки, важливо, щоб засоби для їх лікування мали широкий спектр фармакологічної дії, а
підхід до їх лікування був комплексним.
При розробці препарату для лікування захворювань печінки з метою досягнення оптимального фармакологічного ефекту, ми вважали за необхідне використання рослин, які володіють літолітичною, гемостатичною, спазмолітичною, протизапальною, антибактеріальною дією. Дані, отримані в результаті попередніх фітохімічних досліджень, і з систематизованого літературного матеріалу показали перспективність створення на основі рослинної композиції моркви дикої плодів,
ромашки квіток, кукурудзи стовпчиків з приймочками (1 : 1 : 1) фітопрепарату з потенційною гепатотропною дією.
При розробці нових екстракційних препаратів,
коли використовується суміш рослинної сировини, особливо важливим є визначення технологічних параметрів фітокомпозиції. Встановлено, що
втрата в масі при висушуванні фітокомпозиції становить (8,94±0,27) %, питома густина — (1,292±
±0,037) г/см3 , об’ємна густина — (0,567±0,023)
г/см3, насипна маса — (0,211±0,009) г/см3 , пористість сировини — 0,561, порізність — 0,627,
вільний об’єм шару — 0,836.
Отже, при розробці технології нового фітопрепарату необхідно враховувати, що фітокомпозиція має досить низьке значення насипної маси, яке
впливає на вибір обладнання для змішування та
екстрагування. Пористість та порізність фітокомпозиції мають середні значення, тому потенційну
пропускну здатність шару сировини можна вважати задовільною. Значення коефіцієнта поглинання екстрагента сировиною було нами використано для проведення розрахунків при розробці технології препарату.

ОГЛЯД ТА СУЧАСНА ТЕРАПІЯ
РЕВМАТИЧНИХ ХВОРОБ
Постой В. В., Вишневська Л. І.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Ревматичні хвороби (РХ) розглядаються у всьому світі як одна з найбільш розповсюджених патологій та значущих медичних і соціально-економічних проблем сучасного суспільства. Суттєво
знижуючи якість життя, РХ призводять до значних витрат на охорону здоров’я і негативно впливають на національну економіку.
За даними відділу медичної статистики МОЗ,
поширеність ревматоїдного артриту (РА) в абсолютних показниках становила у 2015 р. 116 492
хворих, а захворюваність — 6190.
Лікування РА має бути практично безперервним і комплексним. Його компонентами є: системна медикаментозна терапія, еферентні методи
(плазмаферез, ентеросорбція), локальна терапія
(внутрішньосуглобові ін’єкції пролонгованих
ГКС, мазі і креми на основі нестероїдних протизапальних препаратів НПЗП, компреси на основі
ДМСО), фізіотерапевтичні методи, ортопедичне
лікування, фізична і медико-соціальна реабілітація, санаторно-курортне лікування. За останні
роки найбільш суттєві зміни відбулися в підходах
до системної медикаментозної терапії. Вона включає застосування 4 груп препаратів: НПЗП, препарати, що модифікують перебіг хвороби (базисні), ГКС і біологічні агенти. Використання сучасних базових протиревматичних препаратів (метотрексат, лефлуномід, інфліксимаб та ін.) дозволило досягти у багатьох пацієнтів зниження активності та в цілому покращити прогноз хвороби.
Причинами, за яких не може відбутися повного одужання пацієнтів з ревматоїдним артритом
є: невідома етіологія, недостатньо вивчений пато-

ВПЛИВ НОВОГО НЕЙРОПРОТЕКТОРА
ACETYL-(D-LYS)-LYS-ARG-ARG-AMIDE
(KK-1) НА МОРФОФУНКЦІОНАЛЬНИЙ
СТАН ГОЛОВНОГО МОЗКУ ЩУРІВ
ІЗ МОДЕЛЛЮ ХВОРОБИ АЛЬЦГЕЙМЕРА
Дейко Р. Д.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Наразі у світі налічується понад 27 млн осіб із
хворобою Альцгеймера (ХА). До 2050 р. їх кіль-
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кість має зрости учетверо. Фармакотерапія ХА у
теперішньому стані не забезпечує одужання або
значного полегшення симптомів.
Мета дослідження — оцінити вплив нового
пептидергічного нейропротектора гомолога
АКТГ15-18Acetyl-(D-Lys)-Lys-Arg-Arg-amide (КК-1)
на морфофункціональний стан головного мозку
щурів із моделлю ХА.
Індукували ХА скополаміном (1 мг/кг внутрішньоочеревинно протягом 27 днів 1 раз на день).
КК-1 (інтраназально 0,1 мг/кг) або донепезил (у
шлунок 1 мг/кг) вводили 1 раз на день протягом
наступних 10 діб. Визначали кількість повноцінних та дегенерованих нейронів V шару сенсомоторної кори переднього мозку. За скополамініндукованої ХА кількість нормохромних нейронів
зменшується на 41,6 %, а дегенерованих (гіпо- та
гіперхромних, з вогнищевим хроматолізом, зморщених, пікнотичних та з каріолізисом) — зростає
на 45,4 % порівняно з показниками групи ІК
(р<0,05). Це свідчить про виразну нейродегенерацію на моделі ХА. КК-1 чинить захисну дію. Зменшуючи кількість дегенерованих нейронів на 20,7 %,
препарат підвищує кількість нормохромних клітин
на 44,9 % (р<0,05 з групою КП). Донепезил збільшує
кількість нормохромних нейронів на 28,6 %, а кількість дегенерованих зменшує на 15,7 % (р<0,05
проти КП). Результати доводять позитивний
вплив тетрапептиду КК-1 на морфофункціональний стан головного мозку щурів із моделлю ХА
та його виразні нейропротекторні властивості.
Оскільки раніше встановлено здатність КК-1 зменшувати нейродеструкцію за церебральної ішемії,
можна стверджувати, що тетрапептид КК-1 виявляє інтегральну захисну дію при органічних ураженнях головного мозку. Поєднуючи властивості
ноотропного та первинного і вторинного нейропротектора, пептид КК-1 перспективний для впровадження як засіб для лікування неврологічних
захворювань.

пікротоксином, тіосемікарбазидом, стрихніном і
кофеїном, виявлено одну сполуку — 1-(4-метоксифеніл)-5-{2-[4-(4-метоксифеніл)піперазин-1-іл]-2оксоетил}-1,5-дигідро-4H-піразоло[3,4-D]піридин4-он (лабораторний шифр 78553), перспективну
для подальшого поглибленого вивчення. Ефективність оцінювали за латентним періодом перших
судом, кількістю судомних нападів, відсотком тварин з клонічними та тонічними судомами, тяжкістю, тривалістю судомного періоду і летальністю.
На моделі PTZ судом сполука 78553 за ефективністю не поступалася препарату порівняння вальпроату натрію, який вважається «золотим стандартом» у лікуванні Е. Крім того, сполука 78553
виявила полімодальний механізм дії з широким
діапазоном терапевтичних доз (50–250 мг/кг у
шлунок). Поглиблене дослідження психотропних
властивостей сполуки встановило наявність сприятливого профілю, а саме виразну седативну дію,
антиамнестичні властивості, слабкий анксіолітичний та тенденційний антидепресивний ефект. Досліджувана сполука не має антигіпоксичних властивостей, не чинить негативного впливу на тонус
скелетних м’язів, не потенціює депримуючий вплив
етанолу, належить до V класу токсичності. Результати обґрунтовують перспективність створення
оригінального антиконвульсанта — похідного
піразоло[3,4-d]піримідин-4-ону.

ДОСЛІДЖЕННЯ У ГАЛУЗІ РОЗРОБКИ
ЛІКАРСЬКИХ ПРЕПАРАТІВ ДЛЯ
ЛІКУВАННЯ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Сіденко Л. М., Казарінов М. О.
Державне підприємство «Державний науковий
центр лікарських засобів і медичної
продукції», Харків, Україна
Серцево-судинні захворювання (ССЗ) посідають одне з перших місць серед причин інвалідизації і смертності населення. Одним з найбільш
тяжких ускладнень ССЗ є артеріальна гіпертензія
(АГ). В Україні АГ діагностують майже у 36 % дорослого населення. Сьогодні одним з основних
підходів при медикаментозному лікуванні АГ є
блокування ренін-ангіотензин-альдостеронової
системи (РААС). У більшості країн світу блокаторами вибору РААС є інгібітори ангіотензинперетворювального ферменту (ІАПФ) і антагоністи рецепторів ангіотензину II (БРА). Основними активними фармацевтичними інгредієнтами при виборі
схеми лікування як в Україні, так і за її межами з
групи ІАПФ є лізиноприл дигідрат, фозиноприл
натрію; з групи БРА — кандесартан.
Таким чином, в умовах постійно зростаючої
потреби в антигіпертензивних препаратах створення вітчизняних лікарських засобів вищевказаних груп є актуальним і своєчасним, дозволить
підвищити ефективність терапії гіпертонічної хвороби та покращити проблему імпортозаміщення.
У ДП «ДНЦЛЗ» розроблені лікарські засоби у
формі таблеток на основі кандесартану цилексетилу, лізиноприлу дигідрату та фозиноприлу натрію. У процесі фармацевтичної розробки вибра-

1-(4-МЕТОКСИФЕНІЛ)-5-{2-[4-(4МЕТОКСИФЕНІЛ) ПІПЕРАЗИН-1-ІЛ]-2ОКСОЕТИЛ}-1,5-ДИГІДРО-4Н-ПІРАЗОЛО[3,4D]ПІРИДИН-4-ОН — ПЕРСПЕКТИВНИЙ
АНТИКОНВУЛЬСАНТ
Каврайський Д. П.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Поширеність епілепсії (Е) сягає 1 % від населення світу, близько 30 % хворих не досягають контролю судомних нападів. Тому розробка нових
протисудомних препаратів є актуальною. На кафедрі фармацевтичної хімії НФаУ під керівництвом проф. В. А. Георгіянц синтезовано 35 оригінальних похідних піразоло[3,4-d]піримідин-4-ону,
які, згідно з PASS-прогнозом, мали високу ймовірність протисудомної дії. З них у результаті скринінгу на базовій моделі пентилентетразолових
(PTZ) судом у мишей відібрано 3 сполуки-лідери.
Серед них за спектром дії на різних моделях судом,
що їх спричинено максимальним електрошоком,
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но склад, розроблені раціональна технологія отримання препаратів та методи контролю якості,
які відображені в технологічній документації і
«Методиках контролю якості на лікарські препарати». Оптимальним для отримання таблеток з
кандесартаном та таблеток з фозиноприлом є метод з використанням вологої грануляції; для таблеток з лізиноприлом — прямого пресування. Розроблені таблетки є еквівалентними референтним
препаратам за функціональними характеристиками: таблетки кандесартану 8 мг — препарату
«Атаканд, таблетки по 8 мг» фірми AstraZeneca
(Швеція); таблетки фозиноприлу 10 і 20 мг — препарату «МоноприлR» 10 і 20 мг фірми BristolMyers Squibb S. r. L. (Італія); таблетки лізиноприлу 10 і 20 мг — «Лізиноприл-Ратіофарм®», таблетки по 10 мг та 20 мг фірми Ratiopharm (Німеччина). Препарат Кандесартан, таблетки по 8 мг, зареєстрований в Україні та впроваджений у промислове виробництво, технології приготування
таблеток фозиноприлу та лізиноприлу апробовані
в промислових умовах.

фической регистрации разложенного в спектр излучения и измерении интенсивности спектральных
линий отдельных элементов. В результате анализа в траве чечевицы восточной (Lens orientalis)
было выявлено 18 элементов, которые по степени
убывания их количеств можно представить в виде
следующего ряда (в мг/100 г): K(2880)>Ca (2300)>
Si(770)>Na(480)>Mg(290)>P(165)>Al(77)>Fe(26)>
Mn(12)>Zn(2,8)>Ni=Cu(0,48)>Мо(<0,02). В ряду
макроэлементов наиболее высокое содержание K,
Ca, Si, а в ряду микроэлементов — Al, Fe. Следует
отметить, что содержание тяжелых металлов находится в пределах требований ГФУ (Cd, As, Hg
<0,01 мг/100 г; Co, Pb<0,03 мг/100 г).

ВИВЧЕННЯ ГІПОГЛІКЕМІЧНИХ
ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕКОМБІНАНТНОГО
АНТАГОНІСТА РЕЦЕПТОРІВ
ІНТЕРЛЕЙКІНУ-1
Щокіна К. Г., Бєлік Г. В., Уланова В. А.
Національний фармацевтичний університет,
Харків, Україна
Цукровий діабет (ЦД) є невиліковною хворобою, а його ускладнення посідають третє місце після серцево-судинних і онкологічних захворювань
і є однією з провідних причин інвалідизації та
смертності населення світу. Тому оптимізація терапії ЦД — одна з актуальних медичних та соціальних проблем сучасності.
Оскільки доведено участь прозапальних цитокінів, зокрема інтерлейкіну-1 (ІЛ-1), у патогенезі
ЦД обох типів, постає питання щодо обґрунтування можливостей блокади рецепторів до ІЛ-1 як
одного з перспективних напрямів удосконалення
патогенетичної терапії ЦД.
Метою роботи стало експериментальне вивчення гіпоглікемічних властивостей рекомбінантного
антагоніста рецепторів ІЛ-1 ралейкіну в умовах
стрептозотоцинового ЦД з нікотинамідом у щурів.
Як референс-препарати було обрано метформін й
анакінру. Визначено, що всі досліджувані препарати достовірно знижували гіперглікемію, інсулінемію та інсулінорезистентність на тлі модельного
ЦД. За нормалізувальним впливом на динаміку
базальної глікемії ралейкін й анакінра перевершували дію метформіну, за нормалізувальним впливом на рівень інсуліну метформін достовірно перевищував дію ралейкіну й анакінри. Ралейкін
дещо краще за анакінру знижував ознаки базальної гіперглікемії, але достовірної різниці між відповідними показниками не зафіксовано.
Таким чином, на моделі ЦД у щурів ралейкін
спричиняв гіпоглікемічну дію, гальмував розвиток
гіперінсулінемії та знижував ознаки інсулінорезистентності. За гіпоглікемічною дією та впливом на
індекс інсулінорезистентності HOMA-IR ралейкін
не поступався препаратам порівняння метформіну й анакінрі. Отримані результати свідчать про
перспективність подальшого вивчення ралейкіну
з метою включення до комплексної терапії інсуліннезалежного ЦД.

ИЗУЧЕНИЕ ЭЛЕМЕНТНОГО
СОСТАВА LENS ORIENTALIS
Романова C. В. 1, Дученко М. А.2
1 Национальный фармацевтический университет,
Харьков, Украина
2 Винницкий национальный медицинский
университет им. М. И. Пирогова, Винница, Украина
Использование элементов — актуальная проблема, которая связана не только с минеральным
питанием растений, животных и человека, но и с
профилактикой заболеваний и лечением живых
организмов. Биологическое значение макро- и
микроэлементов для организма человека общеизвестно. Оно определяется их жизненной необходимостью для нормального функционирования органов и тканей. Микроэлементы наравне с витаминами участвуют в метаболических процессах.
Они активируют ферменты, гормоны, витамины
и белки. С их участием происходят процессы всасывания, секреции, кроветворения, свертывания
крови, выделения из организма метаболитов. Без
них не могут осуществляться функции мышечного сокращения, нервной проводимости, внутритканевого дыхания. В растениях сбалансированность и количественное содержание минеральных
веществ уникально. Поэтому особенный интерес
представляет изучение накопления в сырье макрои микроэлементов, так как их терапевтическое действие может усиливать активность основных действующих веществ лекарственных растений.
Целью нашего исследования было определение
элементного состава травы чечевицы восточной
(Lens orientalis (Boiss.) Hand.-Mazz.). Исследование
проводили в ГНУ НТК «Институт монокристаллов» НАН Украины. Для изучения качественного состава и количественного содержания элементов был использован атомно-эмиссионный
спектрографический метод, основанный на испарении золы растений в дуговом разряде, фотогра-
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УСТАНОВЛЕНИЕ НЕЙРОТРОПНОЙ
АКТИВНОСТИ НОВОГО КОМПЛЕКСНОГО
СОЕДИНЕНИЯ ГЕРМАНИЯ И НАТРИЯ
С ЛИМОННОЙ КИСЛОТОЙ У ЖИВОТНЫХ
Горячая А. В., Лавры А. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Психоэмоциональный дисбаланс является одним из наиболее частых проявлений вегетативной
дисфункции и, как правило, тяжело переносится
больными, резко ухудшая их качество жизни, что
в конечном итоге усугубляет стресс-индуцированные нарушения в организме. Поэтому поиск новых нейротропных препаратов, способствующих
поддержанию психоэмоционального статуса человека, является актуальной задачей современной
медицины. В связи с этим целью данного исследования было установление нейротропной активности нового биологически активного вещества
(БАВ) — комплексного соединения германия и
натрия с лимонной кислотой, созданного на кафедре общей химии и биополимеров Одесского
национального университета им. И. И. Мечникова.
Исследования нейтропной активности БАВ
проведены на 30 крысах линии Wistar массой 200–
210 г. Соединение вводили однократно внутрибрюшинно в дозе 1/80 LD50 и наблюдали за поведением животных в тесте «открытое поле». Контрольной группе крыс вводился 0,9 % раствор натрия хлорида тем же путем и в том же объеме.
Анализ результатов проведенного эксперимента показал, что через 5 и 15 мин после введения
БАВ поведение животных изменялось незначительно и показатели не имели достоверных отличий (p>0,05). Через 30 мин эксперимента горизонтальная двигательная активность крыс по сравнению с контрольной группой достоверно уменьшалась на 20,1 %, вертикальная — на 38,2 %, норковый рефлекс — на 88,5 %, груминг — на 11,2 % и
количество болюсов — на 10,0 %. Таким образом,
полученные данные свидетельствуют о депримирующем нейротропном действии БАВ и целесообразности дальнейшего изучения БАВ на центральную нервную систему.

введении БАВ крысам LD50 составило (907,32±
±39,63) мг/кг, что позволило отнести данное соединение к IV клаcсу токсичности по классификации К. К. Сидорова (1973), то есть к малотоксичным веществам. Исходя из этого, на следующем
этапе исследования влияния данного БАВ на горизонтальную двигательную активность крыс в
тесте «открытое поле» соединение вводили внутрибрюшинно дозами 1/80, 1/110 и 1/135 LD50 . Наблюдение за поведением животных через 5, 15 и
30 мин после введения БАВ показало, что применение соединения дозами 1/110 и 1/135 LD50 существенно не влияло на данный показатель по сравнению с контрольной группой крыс, получавших
физраствор натрия хлорида. После введения БАВ
дозой 1/80 LD50 горизонтальная двигательная активность крыс достоверно уменьшалась по сравнению с контролем: через 5 мин — на 30,0 %, через
15 мин — на 36,5 % и через 30 мин — на 45,0 %, что
свидетельствовало об его угнетающей нейротропной активности.
Таким образом, полученные результаты данного исследования позволили констатировать, что
новое комплексное соединение лимонной кислоты
с германием и литием является малотоксичным и
перспективным для дальнейшего изучения его нейротропной активности.
ОЦІНКА ТОКСИЧНОСТІ НОВИХ
ГЕРМАНІЄВМІСНИХ КОМПЛЕКСІВ
З ЛІТІЄМ, НАТРІЄМ,
КАЛІЄМ І ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ
В ГОСТРОМУ ЕКСПЕРИМЕНТІ
Капталан А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Пошук нових та біологічно активних речовин
(БАР) привів до синтезу металовмісних сполук,
складові яких мають виразну фармакологічну активність поряд з достатньо низькою токсичністю.
Синтезовано БАР співробітниками кафедри загальної хімії та полімерів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова: германій, літій
та лимонна кислота; германій, натрій та лимонна
кислота; германій, калій та лимонна кислота.
Мета дослідження — встановлення гострої токсичності нових комплексонів.
Дослідження проводили на 72 щурах лінії Вістар
масою від 180 до 220 г за загальноприйнятими методиками при внутрішньоочеревинному застосуванні БАР в діапазоні доз від 700 до 1200 мг/кг.
Аналіз результатів показав, що середньосмертельна доза (LD50) БАР, яка містить германій, літій
та лимонну кислоту, становила (907,3±39,6) мг/кг;
германій, натрій та лимонну кислоту — (915,5±
±88,9) мг/кг; германій, калій та лимонну кислоту
— (851,6±170,4) мг/кг. Згідно з класифікацією токсичності (К. К. Сидоров, 1999), при внутрішньоочеревинному введенні щурам всі три БАР належать до IV класу, тобто малотоксичних сполук.
Таким чином, зважаючи на низьку токсичність,
досліджувані БАР є перспективними для подальшого дослідження та виявлення їх фармакологічної активності.

ОЦЕНКА ТОКСИКОФАРМАКОЛОГИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ
НОВОГО СОЕДИНЕНИЯ ЛИМОННОЙ
КИСЛОТЫ С ГЕРМАНИЕМ И ЛИТИЕМ
У КРЫС
Зимина М. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Целью данного исследования было экспериментальное изучение острой токсичности и потенциальной нейротропной активности нового биологически активного вещества (БАВ) — координационного соединения лимонной кислоты с германием и литием, синтезированного под руководством проф. И. И. Сейфуллиной.
Исследованиями токсичности в остром эксперименте установлено, что при внутрибрюшинном
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ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА
АНТИАГРЕСИВНОЇ ДІЇ (NA, CO) БІС
(ЦИТРАТО) ГЕРМАНАТІВ У ЩУРІВ
Матюшкіна М. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Цілеспрямований пошук нових ефективних і
безпечних лікарських засобів привів до створення
біологічно активних речовин (БАР) із заданими
фармакологічними властивостями, а саме координаційних біметальних сполук — гермациту (германій, магній та лимонна кислота) та геркоциту
(германій, кобальт та лимонна кислота). Синтезовані БАР на кафедрі загальної хімії та полімерів
Національного університету ім. І. І. Мечникова.
Метою дослідження було вивчення впливу БАР
на агресивно-захисну поведінку (АЗП) щурів лінії
Wistar масою 200–210 г.
Виразність агресивно-захисної поведінки визначали за загальноприйнятою методикою (реакція тварин на рукавичку дослідника) та виражали
в балах за шкалою R. M. Post (1989). Вводили БАР
внутрішньоочеревинно одноразово дозами 1/80 і
1/110 LD50 , щурам контрольної групи — фізрозчин хлориду натрію тим же шляхом і в тому ж
об’ємі. Через 30 хв після введення гермациту дозою 1/80 LD50 величина досліджуваного показника була на 41,7 % меншою порівняно з контролем
(p<0,05), через 60 хв, 2 та 6 год — на 35,0, 35,3 та
35,7 % відповідно (p<0,05). Протягом 1 год після
введення гермациту дозою 1/110 LD50 виразність
АЗП не мала суттєвих розбіжностей з такими показниками в контролі (p>0,05). Через 30 хв після
введення геркоциту дозою 1/80 LD 50 величина
АЗП була на 45,8 % меншою порівняно з контролем (p<0,05). Подібна ситуація спостерігалася й
надалі, через 60 хв, 2 та 6 год досліду виразність
АЗП була на 37,5; 32,4 та 50,0 % меншою, ніж у
контрольних тварин. Через 30 хв після введення
геркоциту дозою 1/110 LD50 виразність АЗП була
на 41,6 % меншою (p<0,05), ніж у контролі; далі,
через 60 хв, 2 та 6 год становила 30,0, 35,7 та 57,1 %
(p<0,05) відповідно.
Таким чином, гермацит виявляв виразні антиагресивні властивості дозою 1/80 LD50, а геркоцит
— дозою 1/110 LD50. Сполуки є перспективними
для подальшого вивчення їх нейротропних властивостей.

Метою даної роботи було дослідження безпечності нової біологічно активної речовини (БАР) —
тартратогерманату цинку (солі винної кислоти з
германієм і цинком) у гострому експерименті за
умов різних шляхів введення.
Методи дослідження. Гостру токсичність нових
БАР вивчали на мишах-самцях лінії ISR і на щурах-самцях лінії Вістар. Нову БАР вводили одноразово внутрішньоочеревинно (в/о), підшкірно (п/ш)
і перорально (п/о). Критерієм токсичності БАР, що
вивчались, був показник ЛД50, який обчислювали
за допомогою програми BioStat 2008 методом
пробіт-аналізу (компанія AnalystSoft, США, 2012).
Результати дослідження. Згідно з отриманими
даними, в умовах гострого експерименту ЛД50 у
мишей становила (87,20±4,40) мг/кг (в/о введення),
(167,05± ±7,38) мг/кг (п/ш введення) і (1675,40±
±97,10) мг/кг (п/о введення); для щурів аналогічні
показники становили (141,57±10,42), (236,52±
±16,68) і (2792,45±219,17) мг/кг. Відповідно до
класифікації К. К. Сидорова, нова сполука тартратогерманату цинку належить до IV класу токсичності, тобто до малотоксичних сполук. Причому належність до IV класу підтвердилась за умов
всіх шляхів введення — в/о, п/ш і п/о, а також на
обох видах лабораторних тварин, за виключенням
моделі в/о введення мишам, де було зафіксовано
помірну токсичність (ІІІ клас).
Висновок. Досить невелика токсичність нової
сполуки тартратогерманату цинку свідчить про
перспективність її подальшого доклінічного дослідження як потенційного лікарського засобу.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ
НЕЙРОТРОПНИХ ЕФЕКТІВ НОВОГО
КОМПЛЕКСОНУ ГЕРМАНІЮ ТА КАЛІЮ З
ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ
Пєшкова Н. А., Чебаненко О. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Пошук нових нейротропних лікарських засобів,
які були б високоефективними, але не викликали
небажані ефекти (залежність, толерантність, кумуляція, органотоксичність тощо) є важливим завданням сучасної фармакології. Тому метою цього дослідження було вивчення загальної нейротропної активності нової біологічно активної речовини (БАР)
— комплексної сполуки германію, калію та лимонної кислоти. Синтезована БАР на кафедрі загальної хімії та полімерів Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова. Дослідження проведено у тесті «відкрите поле» на 42 щурах лінії Вистар масою 200–210 г, яким внутрішньоочеревинно
вводили сполуку дозами 1/80, 1/100 та 1/135 ЛД50.
Контрольній групі щурів вводили ізотонічний розчин хлориду натрію в такому ж об’ємі.
Аналіз отриманих даних показав, що при застосуванні БАР дозою 1/100 та 1/135 ЛД50 показники поведінки щурів в тесті «відкрите поле» не
відрізнялися від контрольних. Після введення дозою 1/80 ЛД50 горизонтальна рухова активність
тварин недостовірно, але мала тенденцію до зменшування (через 5 хв — на 1,5 %, 10 хв — на 3,2 %,
20 хв — 5,0 %). Вертикальна рухова активність та-

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ГОСТРОЇ ТОКСИЧНОСТІ НОВОЇ
ГЕТЕРОМЕТАЛІЧНОЇ СПОЛУКИ —
ТАРТРАТОГЕРМАНАТУ ЦИНКУ
Паніотова Г. П., Снігач А. О.,
Оніщенко В. С., Чолак В. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Серед сучасних методів створення нових лікарських препаратів чільне місце посідає прицільний синтез нової сполуки на основі
координації метал-іона з біологічно активними
лігандами.
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кож зменшувалась (на 2,1, 8,0 та 23,0 % відповідно). Причому грумінг достовірно збільшувався
(відповідно на 70,0, 46,1 та 28,2 %; p<0,05), як і
кількість болюсів (відповідно на 46,3, 29,1 та
21,0 %; p<0,05).
Таким чином, при введенні дозами 1/100 і 1/135
ЛД50 новий комплексон не впливав на поведінку
експериментальних тварин, а дозою 1/80 ЛД50 —
виявляв депримуючий нейротропний ефект.

изменения в различных органах, особенно чувствительны к воздействию этилового спирта нейроны.
Цель исследования. Обосновать применение и
провести оценку нейропротективного действия
нейропептидных препаратов — церебролизина,
цереброкурина и кортексина.
Материалы и методы. Хроническую алкогольную интоксикацию вызывали ежедневным внутрижелудочным введением первые 10 дней — 15 %
раствора этанола в дозе 4 г/кг, следующие 10 дней
— 15 % раствора этанола в дозе 6 г/кг и последующие 10 дней крысам вводили 25 % раствор этанола в дозе 4 г/кг. Методом иммуноблотинга исследовали концентрацию белков Bcl-2.
Результаты и их обсуждение. Экспериментальная терапия животных введением церебролизина,
кортексина и цереброкурина демонстрировала
эффект нейропротективного действия увеличением плотности нейронов на 23,28, 34,43 и 44,87 %
соответственно. Также нейропептидные препараты увеличивали площадь нейронов в зоне СА-1
гиппокампа крыс на 11,61, 28,75 и 40,54 % соответственно по отношению к контролю и содержание РНК на 22,96, 31,63 и 40,82 % соответственно
по отношению к контролю. Нейропептидные препараты уменьшали долю апоптотических клеток:
на 27,76 % — церебролизин, на 35,39 % — кортексин и на 60,26 % — цереброкурин по отношению
к группе контроля. Гиперэкспрессия белка Bcl-2 в
нейронах группы цереброкурина показывает антиапоптические свойства препарата, увеличение
количества выживших нейронов и соответственно
содержание в них РНК.

ПОЛІМОРФІЗМ ГЕНОТИПУ CYP450 3A4*1B
В ОДЕСЬКОМУ РЕГІОНІ
Полуденко Г. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Відомо, що фермент цитохром
(CYP) 3A4/5 контролює метаболізм 36 % лікарських препаратів, серед яких ніфедипін, верапаміл,
карбамазепін тощо. Активність ферменту у
значній мірі визначається поліморфізмом відповідних генів CYP3А4. Тому метою даної роботи було дослідження поліморфізму генотипу CYP3А4*1В
на південному заході України на прикладі Одеського регіону.
Методи дослідження. За допомогою ПЛР (полімеразної ланцюгової реакції) було досліджено поліморфізм гена CYP3А4*1В з використанням праймерів CYP3A4FC (wild type), CYP3A4FV (variant)
та CYP3A4R. Зразки крові були отримані у здорових донорів в Одеській обласній станції переливання крові в 2014 р.
Результати дослідження. Відповідно до генотипу CYP3А4*1В, з 66 здорових донорів 50 (75,8 %)
індивідів були носіями гомозиготного дикого типу
гена (тобто мали високу ферментативну активність) — генотип АА; 13 (19,7 %) досліджених
осіб були носіями гетерозиготного генотипу AG
(помірна ферментативна активність). Лише 3
(4,5 %) індивіди належали до носіїв комбінацій мутантних генів — GG (низька ферментативна активність). Значної різниці між отриманими даними і розрахованими за формулою Харді — Вайнберга не було. Поліморфізм генотипів і алелів
CYP3А4*1В на південному заході України був
близьким до результатів досліджень в країнах
Європи. Отримані результати мають велике значення для ефективного лікування за допомогою
низки груп препаратів, зокрема блокаторів кальцієвих каналів, протиепілептичних і, можливо,
протитуберкульозних засобів, у метаболізмі яких
бере участь цитохром-450 (CYP) 3А4.

ИЗУЧЕНИЕ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
ВКЛЮЧЕНИЯ РИЦИНОВОГО МАСЛА
(OLEUM RICINI) В СОСТАВ НОВОГО
ЛЕЧЕБНО-КОСМЕТИЧЕСКОГО СРЕДСТВА
ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ И ЛЕЧЕНИЯ
КУПЕРОЗА
Иванова А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Одним из наиболее распространенных и универсальных средств в современной косметологии
является рициновое масло, питательные и регенерирующие свойства которого служат предметом изучения многие годы. Уникальный химический состав позволяет широко использовать
касторовое масло для профилактики и лечения
разнообразных дерматозов, в том числе и купероза.
Целью нашей работы было доказательство целесообразность в использования рицинового масла как дополнительного ингредиента крема, направленного на профилактику и лечение купероза.
Материалы и методы исследования. В процессе исследования были проанализированы научные
статьи, Государственная Фармакопея Украины и
других стран, аннотации препаратов, а также был

ВЛИЯНИЕ АПОПТОТИЧЕСКИХ
ПРОЦЕССОВ НА МОЛЕКУЛЯРНОМОРФОЛОГИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
НЕЙРОНОВ НА ФОНЕ ХРОНИЧЕСКОЙ
АЛКОГОЛЬНОЙ ИНТОКСИКАЦИИ И
МЕТОДЫ ИХ ФАРМАКОКОРРЕКЦИИ
Соколик Е. П.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Интоксикация алкоголем, длящаяся годами, вызывает стойкие морфологические
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проведен мониторинг существующих препаратов
на фармацевтическом рынке Украины с целью изучения их по составу и ценовой политике. Были рассмотрены технологические аспекты введения рицинового масла в состав крема.
Результаты исследований. Химический состав
рицинового масла представлен тремя видами кислот: насыщенных жирных (пальмитиновая 2 % и
стеариновая 2,5 %), мононенасыщенных жирных
(олеиновая 2,5–6 % и рициновая 85–92 %) и полиненасыщенных жирных кислот (линолевая 2,5–
7 %). Жирные кислоты обеспечивают питание и
репарацию кожи, стимулируют синтез коллагена
и эластина, вследствие чего проявляется лифтингэффект, рициновая кислота обеспечивает уменьшение гиперпигментации кожи. Касторовое масло термостабильно и может служить консервантом.
Выводы. Наше исследование доказывает целесообразность использования рицинового масла
как дополнительного ингредиента крема для профилактики и лечения купероза. Фармакологические особенности масла и других ингредиентов
крема вызывают синергизм, что обеспечит оптимальную эффективность нового лечебно-косметического средства.

го синтезу — створення нової сполуки на основі
координації метал-іону з біологічно активними
лігандами. Тому метою даної роботи було дослідження безпечності нової біологічно активної речовини (БАР) — цинк-оксіетилідендифосфонатогерманату (гермацину), що є сіллю оксіетилідендифосфонової кислоти, в гострому експерименті за
умов різних шляхів введення.
Методи дослідження. Гостру токсичність нових
БАР вивчали на мишах-самцях лінії ISR і на щурахсамцях лінії Вістар. Нову БАР вводили одноразово внутрішньочеревинно (в/о), підшкірно (п/ш) і
перорально (п/о). Критерієм токсичності БАР, що
вивчались, був показник ЛД50, який обчислювали
методом пробіт-аналізу за допомогою програми
“BioStat 2008” (компанія AnalystSoft, США, 2012).
Результати дослідження. Згідно з отриманими
даними, в умовах гострого експерименту ЛД50 у мишей становила (220,05±4,09) мг/кг (в/о введення),
(400,00±7,38) мг/кг (п/ш введення) і (3025,27±
±101,14) мг/кг (п/о введення); для щурів аналогічні показники становили (300,00±25,03), (495,81±
±40,74) і (3925,34±304,33) мг/кг. Згідно з класифікацією К. К. Сидорова, нова сполука тартратогерманату цинку належить до IV класу токсичності, тобто до малотоксичних сполук. Причому належність
до IV класу підтвердилась за умов усіх шляхів введення — в/оч, п/ш і п/о, а також на обох видах лабораторних тварин. Згідно з попередніми дослідженнями, аналогічна сполука медгерм, яка відрізняється від дослідженої БАР лише заміною цинку на мідь, була в 1,2–2,5 рази більш токсичною, ніж
сполука з цинком за умов різних шляхів введення
у мишей і в 1,7–6,8 разу у щурів.
Висновок. Досить невелика токсичність нової
сполуки германію з оксіетилідендифосфоновою
кислотою і цинком свідчить про перспективність
її подальшого доклінічного дослідження як потенційного лікарського засобу.

ГОСТРА ТОКСИЧНІСТЬ
НОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ СПОЛУКИ —
ГЕРМАНІЄВОЇ СОЛІ ДИФОСФОНОВОЇ
КИСЛОТИ З ЦИНКОМ
Паніотова Г. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Прицільний синтез нових сполук
з попередньо прогнозованою біологічною активністю є сучасним методом створення нових лікарських препаратів. Один з можливих шляхів тако-
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СЕКЦІЯ ТЕРАПІЇ І (ЗАХВОРЮВАННЯ
СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ)
Секция терапии I
(заболевания сердечно-сосудистой системы)
Section of Therapy I
(Diseases of Cardiovascular System)

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА
ЭНДОТЕЛИАЛЬНОЙ NO-СИНТЕТАЗЫ ПРИ
АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ С
МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Алнатшех Ахмад
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Артериальная гипертензия (АГ) и метаболический синдром (МС) тесно связаны с эндотелиальной дисфункцией (ЭД) и образуют патогенный
«порочный круг». Дисфункция эндотелия более
выражена у больных с АГ в сочетании с МС. Одним из механизмов ЭД является конкурентное подавление и/или снижение активности эндотелиальной NO-синтетазы. В настоящее время влияние полиморфизма T (-786) C и G894T гена ENOS на
формирование ЭД активно изучается в различных
регионах и при различной сердечно-сосудистой
патологии.
Цель исследования. Анализ распределения генотипов и аллелей полиморфизма T (-786) C и
G894T гена ENOS и особенностей этих полиморфизмов у пациентов с АГ при наличии или отсутствии МС у жителей южного региона Украины.
Материалы и методы. Обследованы 58 пациентов с АГ и МС, они сформировали основную группу, и 54 пациента с АГ без МС, которые сформировали контрольную группу. Наличие МС определялось в соответствии с критериями IDF 2006.
Анализ полиморфных маркеров гена ЕNOS был
выполнен с помощью полимеразной цепной реакции в условиях международной медицинской лаборатории «Синэво».
Результаты и обсуждение. Частота аллеля Т и «нормального генотипа» ТТ полиморфизма T (-786) C
и G894T гена ENOS в группе больных с АГ и МС
составила 62,4 и 44,1 % соответственно и без МС
— 63,5 и 46,2 % (р>0,05) соответственно, что превышало частоту аллеля С и генотипа CC в обследованных группах. Наличие или отсутствие МС
существенно не влияло на распределение частот в
исследуемой популяции. В группе больных с АГ и
МС частота аллеля Т и «патологического генотипа» ТТ полиморфизма G894T гена ENOS встречалась значительно чаще (67,6 и 46,2 % (р<0,01)
соответственно) по сравнению с пациентами с АГ
без МС в исследуемой популяции.
Таким образом, более высокая частота встречаемости «патологического генотипа» ТТ и алле-

ля Т полиморфизма G894T гена ENOS при сопутствующем МС может объяснить генетический детерминизм более выраженной ЭД у больных АГ с
МС, по сравнению с пациентами без МС, в популяции населения южного региона Украины.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОРУШЕНЬ РИТМУ
ТА ПРОВІДНОСТІ У ХВОРИХ
НА РЕВМАТИЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ.
СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ЛІКУВАННЯ
Лозінська Т. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Ревматична хвороба серця (РХС)
є досить розповсюдженим захворюванням та основною причиною виникнення набутих вад серця.
У таких хворих в більшості випадків розвиваються різного роду порушення ритму та провідності
внаслідок розладу гемодинаміки та виникнення запальних процесів.
Мета. Визначити найбільш часті порушення
ритму та провідності у хворих на РХС, дослідити,
які методи є найбільш ефективними при лікуванні
даних порушень, а також виявити особливості
відновлення серцевої діяльності у хворих на хронічний запальний процес.
Матеріали та методи. Обстежено 11 хворих на
РХС та проведено ретроспективний аналіз історій
хвороб 20 хворих на РХС віком від 32 до 65 років.
Результати. Виявлено такі порушення ритму та
провідності: фібриляція передсердь (ФП) — 90 %,
передсердна екстрасистолія (ПЕ) — 35 %, атріовентрикулярна блокада (АВ-блокада) — 16 %, синдром Фредеріка — 3 %, синдром слабкості синусного вузла (СССВ) — 3 %. Необхідно зазначити,
що у хворих відмічається комбінація порушень
ритму, найчастіше — поєднання АВ-блокади з ФП
та ФП з ПЕ.
Метод лікування порушень серцевої діяльності
для конкретного хворого підбирався індивідуально залежно від загального стану, активності процесу, ступеня змін структури серця, ступеня дилатації передсердь, супровідних захворювань, ступеня серцевої недостатності.
Для даних хворих були використані такі методи лікування: тільки медикаментозне лікування
(ПЕ, АВ-блокада, ФП) — 56 %, кардіоверсія постійним струмом (ФП) — 26 %, абляція (ФП) —
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12 %, встановлення електрокардіостимулятора у
хворих з СССВ та синдром Фредеріка — 6 %.
Висновки. Крім безпосереднього відновлення
ритму та провідності, потрібно усунути клапанну
ваду серця, тому що лікування аритмій при тяжких порушеннях гемодинаміки, зміні структури
серця у вигляді перевантаження та дилатації передсердь малоефективне. Крім того, дуже важливо
проводити вторинну профілактику РХС та поточну профілактику у вигляді антибактеріальної терапії (Біцилін-5 та НПВС) до та після оперативних втручань, кардіоверсії та абляції для запобігання прогресуванню хвороби.

сивність загострення подагричного артриту, а також сприятливо вплинуло на показники ліпідограми і коагулограми, частоту, тяжкість нападів
стенокардії.
Висновки. Отримані результати свідчать про
необхідність корекції дезагрегантної терапії у хворих на подагру в поєднанні з серцево-судинною
патологією у зв’язку з можливим зниженням екскреції сечової кислоти. Застосування Хомвіо-ревману у комплексній терапії подагри й ІХС позитивно впливало на перебіг ІХС. Завдяки складу,
Хомвіо-ревман перешкоджає одній з ланок для
здійснення нападу подагри, ефективно збільшує
виведення сечової кислоти, водночас зменшується побічна дія дезагрегантної терапії на секрецію
сечової кислоти.

ОСОБЛИВОСТІ ДЕЗАГРЕГАНТНОЇ ТЕРАПІЇ
ПРИ ІШЕМІЧНІЙ ХВОРОБІ СЕРЦЯ
І ПОДАГРІ
Мариновська І. В., Гуцол В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Сьогодні відомо, що тривалість
життя хворих на подагру суттєво знижується через серцево-судинні захворювання. Взаємодія кристалів моноурату натрію із різноманітними клітинами суглоба призводить до синтезу широкого
спектра прозапальних медіаторів, зокрема ІЛ-1, 6,
ФНП-α, метаболітів арахідонової кислоти і С-реактивного білка. Ці ж медіатори відіграють фундаментальну роль у розвитку атеросклерозу і в
подальшому — ІХС. Щодо ІХС, то для того, щоб
зменшити тромбоутворення, основними є препарати ацетилсаліцилової кислоти, яка при вживанні
хворими на подагру утруднює виведення уратів та
може спровокувати напад артриту.
Мета дослідження. Визначити позитивні та негативні ефекти дезагрегантної терапії ІХС при подагрі.
Матеріали та методи. На базі ревматологічного
відділення Університетської клініки БМЦ ОНМедУ
було досліджено 29 пацієнтів (28 чоловіків і
1 жінка) у віці від 42 до 72 років, які хворіли на
подагру та ІХС. Із них 61 % отримали дезагрегантну терапію у вигляді ацетилсаліцилової кислоти (кардіомагніл), у 26 % пацієнтів застосовували клопідогрель, у 10 % випадків — варфарин,
у 3 % — комбінацію клопідогреля й ацетилсаліцилової кислоти. Пацієнти були розділені на дві групи: у першій групі (10 пацієнтів) разом з загальноприйнятою терапією подагричного артриту
застосовували дезагрегантну терапію, друга група (19 пацієнтів) — разом з протиподагричною і
дезагрегантною терапією приймала Хомвіо-ревман. Використані загальноприйняті клініко-лабораторні дослідження для верифікації подагри та
ІХС. Ефекти проведеної терапії ми оцінювали за
допомогою визначення на початку та наприкінці
курсу лікування таких показників: рівень С-реактивного білка, рівень сечової кислоти, коагулограми та ліпідограми, показники ЕКГ.
Отримані результати. Застосування Хомвіоревману у комплексній терапії подагри й ІХС скорочувало тривалість, періодичність та інтен-

ЗАВЧАСНЕ ВИЯВЛЕННЯ ТА КОРЕЛЯЦІЯ
ФАКТОРІВ РИЗИКУ СЕРЦЕВО-СУДИННИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ
Михайлюк Н. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса,Україна
Актуальність. Ішемічна хвороба серця посідає
перше місце у структурі загальної смертності. Проте показники вуглеводного обміну не завжди враховуються в повній мірі. При оцінці ризику смертності в даній групі пацієнтів велику зацікавленість
викликають особи молодого віку, кардіальна патологія котрих дебютує у вигляді стабільної стенокардії напруження або у вигляді гострого коронарного синдрому. Дана група хворих потребує
більш деталізованого скринінгу та вияву прихованих факторів ризику щодо запобігання кардіальної катастрофи.
Мета роботи. Виявлення групи пацієнтів щодо
прихованого ризику розвитку гострого інфаркту
міокарда за результатами вуглеводного обміну
хворих цієї групи.
Матеріали та методи. У нашому дослідженні
брали участь представники чоловічої статі, середній вік яких 22–60 років. Наразі було проведено дослідження 11 осіб, 3 з яких шпиталізовано з
діагнозом «гострий коронарний синдром без елевації ST», 8 осіб — з елевацією ST. Пацієнти заповнювали адаптовані опитувальники, створені
нами. Зранку натщесерце здійснювалось взяття
крові та за отриманими результатами приймалось
рішення щодо проведення вуглеводного навантаження. Дослідження відбувалися через 3–4 доби
після шпиталізації з приводу гострого коронарного синдрому.
Висновок. Під час даного дослідження було
визначено, що порушення толерантності до вуглеводів, яке було виявлено у 40 % випадків, яке не
визначалося під час звичайної клінічної практики,
може стати підмогою для виявлення групи пацієнтів з підвищеним серцево-судинним ризиком
та передбачення таких патологічних станів, як
гострий коронарний синдром. Це наукове дослідження буде тривати для більш детального уточнення цієї проблеми.
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ОСОБЛИВОСТІ ЗМІН
ПОКАЗНИКІВ ВАРІАБЕЛЬНОСТІ
СЕРЦЕВОГО РИТМУ У ХВОРИХ
НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ,
КОМОРБІДНУ З НЕАЛКОГОЛЬНОЮ
ЖИРОВОЮ ХВОРОБОЮ ПЕЧІНКИ
Міняйленко Л. Є., Олійник Т. В.
Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна

пергликемию натощак. Анализ глюкозотолерантного теста свидетельствует о наличии толерантности к глюкозе у 33 % исследуемой популяции, что
вызывает опасения, так как эту категорию пациентов относят к группе высокого кардиоваскулярного риска. Но говорит ли отсуствие гипергликемии натощак, что нарушений углеводного
обмена нет?
Цель исследования — попытаться выяснить,
можно ли диагностировать углеводные нарушения
на более ранних этапах у лиц с факторами риска
в виде избыточной массы тела и возраста до 45 лет.
Материалы и методы. Методами исследования
послужили анкетирование и анализ лабораторных
данных исследуемых лиц.
Результаты. Согласно данным проделанной работы, можно утверждать, что углеводные нарушения можно диагностировать не только до наступления сердечно-сосудистых осложнений, но и на
доклиническом этапе, благодаря дополнительным
методам исследования (индекс НОМА, глюкозотолерантный тест, уровень гликированного гемоглобина).
Вывод. Углеводные нарушения можно диагностировать на ранних этапах при помощи дополнительных лабораторных исследований и, соответственно, раньше начать их корректировать, не
дожидаясь развития заболеваний и возникновения
кардиоваскулярных нарушений.

За даними сучасних досліджень, як один з механізмів, що призводять до прогресування ішемічної хвороби серця (ІХС) і неалкогольної жирової
хвороби печінки (НАЖХП), розглядається дисбаланс вегетативної нервової системи.
Мета дослідження: з’ясувати особливості змін
показників варіабельності серцевого ритму (ВСР)
у хворих на ІХС, коморбідну з НАЖХП.
Матеріали та методи: у дослідження залучено
54 хворих. Основна група: 30 хворих на ІХС з
НАЖХП, медіана віку 58 (44; 64) років; група порівняння: 24 хворих з ІХС без НАЖХП, медіана
віку 60,5 (50,5; 65). Усім хворим проводили загальноклінічне, антропометричне дослідження. Добове
моніторування ЕКГ за Холтером з дослідженням
ВСР проводили за загальноприйнятою методикою.
Результати дослідження: аналіз часових показників ВСР у хворих на ІХС з НАЖХП виявив вірогідне зменшення стандартного відхилення NNінтервалів (SDNNі), що відображає сумарну активність ВСР на 44 % в активний та на 61 % в пасивний періоди (p<0,05); середньоквадратичного
відхилення різниці послідовних інтервалів NN
(RMSSD) на 67 % в активний та на 86 % в пасивний періоди (p<0,05); відсотка суміжних NN-інтервалів, різниця між якими перевищує 50 мс (pNN50)
як в активний, так і в пасивний періоди у 6,5 та
5 разів відповідно (p<0,05) порівняно з хворими на
ІХС без супровідної патології печінки. У хворих з
ІХС та НАЖХП спостерігалося суттєве збільшення співвідношення LF/HF, який є найбільш чутливим показником вегетативного балансу, на 34 % у
активному періоді та на 21 % у пасивному періоді
(p<0,05) порівняно з хворими без НАЖХП, що
свідчить про наявність симпато-парасимпатичного
дисбалансу у хворих основної групи.
Висновки: при стабільній стенокардії напруження, асоційованій з неалкогольною жировою хворобою печінки, спостерігається достовірне зниження
показників SDNNi, RMSSD та pNN50 в активному
і пасивному періодах та більші значення LF/HF в
обох періодах, що підтверджує наявність дисбалансу ВНС з переважанням активності симпатичної ланки на тлі пригнічення парасимпатичних впливів.

ЛЕГЕНЕВА ГІПЕРТЕНЗІЯ У ХВОРИХ
ІЗ СИСТЕМНОЮ СКЛЕРОДЕРМІЄЮ
Печеркіна С. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Легенева гіпертензія (ЛГ) є досить частим ускладненням системної склеродермії (ССД).
Метою дослідження було вивчення частоти виникнення та клінічних характеристик ЛГ у хворих
на ССД.
На стаціонарному лікуванні в Університетській
клініці № 1 знаходилось 29 хворих на ССД, усі
жінки, середній вік становив (59,3±4,2) року. Проводили клінічне та лабораторно-інструментальне
обстеження, що включало скарги, збір анамнезу,
об’єктивне дослідження. Для вивчення толерантності до фізичного навантаження проводили тест
з 6-хвилинною ходьбою. Інструментальне дослідження включало ЕКГ, рентгенографію органів
грудної клітки, ультразвукове дослідження серця,
спірографію.
Серед обстежених хворих на ССД ЛГ спостерігалась у 17 (58,6 %) осіб, нормальний тиск у легеневій артерії — у 12 (41,4 %). Порівняння хворих на ССД за наявності та відсутності ЛГ показало, що хворі з ЛГ молодші, тривалість хвороби у
них менша, а активність системного запального
процесу більша. Дистанція 6-хвилинної ходьби у
хворих на ССД з ЛГ була достовірно меншою —
(277±9) м, ніж у хворих на ССД без ЛГ— (390±11) м.
У хворих на ССД з ЛГ спостерігались слабкість,
утомлюваність — у всіх 17 жінок, сухий кашель —
у 14, задишка — у 13, біль у грудній клітці — у 12,

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА НАРУШЕНИЙ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА КАК
ПРОФИЛАКТИКА КАРДИОВАСКУЛЯРНЫХ
ОСЛОЖНЕНИЙ
Павлючок М. М., Король И. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность темы. Последние исследования
показывают, что у 30 % украинцев выявляют ги-
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кровохаркання — у 7, синкопальні стани — у 10.
При об’єктивному дослідженні акцент 2-го тону на
легеневій артерії та систолічний шум на трикуспідальному клапані спостерігались у всіх хворих.
При ЕКГ-дослідженні у 94 % хворих з ЛГ реєструвались ознаки гіпертрофії правого шлуночка:
вертикальне положення ЕОС, порушення провідності по правій ніжці пучка Гіса, збільшення
амплітуди зубця R у правих грудних відведеннях.
При ультразвуковому дослідженні серця, окрім
збільшення тиску в легеневій артерії, спостерігалася гіпертрофія лівого шлуночка в усіх хворих з
ЛГ. При спірографії виявлено порушення функції
зовнішнього дихання за змішаним типом: зменшення ЖЄЛ, ФЖЄЛ, ОФВ1′ та індексу Тіффно.
Спостерігалося зменшення SpO2 до 94 %.
Таким чином, наявність ЛГ виявлена у 59 %
хворих на ССД і асоційована з меншим віком хворих, меншою тривалістю та більшою активністю
хвороби, наявністю клінічних та інструментальних
ознак, погіршенням насичення крові киснем та
зниженням толерантності до фізичного навантаження.

деленных иммунологических процессов на формирование конкретных типов поражения стенки аорты, разрабатывать на этой основе дифференцированное лечение и контролировать его эффективность.

ВЗАИМОСВЯЗЬ ПОРАЖЕНИЯ СЕРДЦА
И ЛАБОРАТОРНЫХ МАРКЕРОВ
ХРОНИЧЕСКОГО ВОСПАЛЕНИЯ,
АССОЦИИРОВАННОГО
С МИКОБАКТЕРИЕЙ ТУБЕРКУЛЕЗА
У АМБУЛАТОРНЫХ ПАЦИЕНТОВ
СЕМЕЙНОГО ВРАЧА
Тарасенко А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
За последние десятилетия, в условиях пандемии
туберкулеза, наметилась устойчивая тенденция к
проявлению в эпидемиологической структуре
стертых, латентных форм. Тема патологии сердца (исключая легочное сердце) при туберкулезе
изучена недостаточно.
Цель исследования — изучить взаимосвязь
между поражением сердца и лабораторными маркерами хронического воспаления, ассоциированного с микобактерией туберкулеза (МБТ) у амбулаторных пациентов семейного врача.
Изучили данные 620 амбулаторных пациентов,
собранные за последние 10 лет. Проводили УЗИ
сердца и внутренних органов, КТ грудной клетки
и МРТ внутренних органов, общеклинические анализы, ПЦР биоматериалов на ДНК МБТ (исследовали соскобы слизистых оболочек, мокроту,
кровь, мочу и др.), ИФА на антитела к МБТ.
В структуре поражения сердца значительную
роль играет поражение перикарда, а именно адгезивный (61,7 % случаев) и осумкованный (22,2 %)
перикардит; инфильтраты миокарда (27 %), признаки коронарита (52 %), вальвулиты аортального клапана (47,3 %), кальцинаты (25,5 %) Возросло количество гранулемоподобных изменений в
миокарде от 1,7 до 16 %. В лабораторных анализах отмечались: лимфоцитоз (58 %), эритроцитоз
(23 %), ускорение СОЭ (28 %), тромбоцитоз (15 %),
повышение гамма-глобулина (98 %), С-реактивного белка (53 %), серомукоидов (20 %). Проведенное ПЦР-исследование выявило положительную
реакцию на ДНК МБТ от 20 % в 2007 г. до 46,7 %
обследованных в 2012 г. При этом у большинства
обследованных при КТ грудной клетки выявляли
внутригрудную лимфаденопатию, очаговые изменения паренхимы легких, адгезивные изменения в
апикальной плевре, а на УЗИ — очаговые изменения в почках, печени, поджелудочной железе,
селезенке, простате.
Результаты исследования позволяют говорить
об увеличении хронических форм воспалительного процесса в тканях сердца (плотные инфильтраты, гранулемы, кальцинаты), повышении уровней
маркеров воспаления в крови, которые ассоциированы с лабораторно-инструментальными признаками туберкулезной инфекции.

ВЗАИМОСВЯЗЬ СОСТОЯНИЯ АОРТЫ
С ИММУННЫМИ ПРОЦЕССАМИ
В ОРГАНИЗМЕ
Танасийчук Е. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Поражение аорты занимает существенное место в клинике, исходах большинства заболеваний
сердечно-сосудистой системы: атеросклероз, васкулиты, ГБ, ИБС. Важное значение имеет правильная своевременная диагностика патогенетического варианта поражения тканей аорты — воспалительная инфильтрация, пролиферация, апоптоз,
гранулематозные изменения, которые находятся в
существенной зависимости от иммунных процессов в организме.
С целью изучения взаимосвязи состояния аорты с иммунными процессами в организме нами
обследовано 57 пациентов в возрасте от 20 до 80
лет. Проводили УЗИ аорты в области корня и в
брюшном отделе аорты (БОА) на аппаратах Medison Sonoace 8000 SE, иммунный статус по методике А. А. Ваничкина и соавт., исследование инфекционной нагрузки организма, биохимические показатели воспалительного процесса.
В ходе исследования была выявлена высокая
корреляционная зависимость между такими показателями: уровень Т-супрессоров и толщина стенки средней трети БО в фазе систолы (0,4); уровень
Т-супрессоров и толщина стенки средней трети
БОА в фазе диастолы (0,41); уровень Е-РОН и наличие кальцинатов в стенке аорты (0,46). Также
наблюдали высокую обратную корреляционную
зависимость таких показателей: уровень Т-хелперов и наличие бляшек в стенке аорты (-0,4); уровень моноцитов и образование гранулем в интиме аорты (-0,4).
Выводы. Полученные данные дают возможность выдвинуть предположение о влиянии опре-
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ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ АРТЕРІАЛЬНОЇ
ГІПЕРТЕНЗІЇ У ПРАЦІВНИКІВ
ГІРНИЧОРУДНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
Шохова М. О.
Український науково-дослідний інститут
промислової медицини, Кривий Ріг, Україна
Актуальною проблемою сьогодення є профілактика артеріальної гіпертензії (АГ) у працюючих в шкідливих умовах гірничорудної промисловості.
Мета дослідження. Запропонувати систему керування ризиками виникнення АГ у працівників
гірничорудної промисловості з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) професійного ґенезу.
Матеріали та методи дослідження. Для дослідження були використані стандартні методи визначення ризику, клініко-інструментальні, лабораторні, санітарно-статистичні, епідеміологічні,
медико-статистичні. Основна група — це 607 працівників гірничорудної промисловості, що мають
професійне ХОЗЛ та працюють у шкідливих умовах праці. Контрольна група — 858 працівників
допоміжних цехів з АГ без професійного ХОЗЛ.
Результати та їх обговорення. На початку розвитку АГ є непостійною, усі системи організму,
відповідні за регулювання АТ, знаходяться у
перехідному стані. Спостерігається розбалансування основних показників артеріального тиску (систолічного (АТС), діастолічного (АТД), пульсового (ПТ)), яке поступово, під впливом зовнішніх і
внутрішніх факторів, призводить до структурної
перебудови серцево-судинної системи, необоротних змін та розвитку стабільної АГ. Найбільшу
користь від профілактики працівник отримує
тоді, коли тиск знаходиться в перехідному стані,
при якому усунення факторів ризику дозволить
повернутися до вихідного, нормального стану
АТ. Для кількісного відтворення ступеня розбалансування нами запропоновано спосіб визначення осіб, чутливих до профілактики, і тих, яким
необхідна медикаментозна терапія за діагностичним коефіцієнтом “k”, що характеризує
структурну симетрію між основними показниками артеріального тиску: АТС, АТД і ПТ. При
його значенні менше 1,27 працівник отримає користь від профілактичних заходів. При значенні
від 1,27 до 1,348 — ні, у цьому разі показана вторинна профілактика. При значенні більше 1,348
показана медикаментозна терапія тяжких форм
гіпертензії.
Висновки. Визначити вид профілактики можна за перехідним станом — станом переходу від
здоров’я до хвороби. Серед досліджених у такому стані знаходились 28,8 % (їм достатньо
гігієнічної профілактики), більшість (68,8 %) потребували терапевтичного втручання. Найбільша ймовірність бути в стійкому стані — при АГ
2-ї стадії при ХОЗЛ 2-ї стадії. Застосування методів первинної профілактики АГ шляхом усунення факторів ризику у пацієнтів з ХОЗЛ, чутливих до профілактики, дозволить запобігти
збільшенню АТС на 20–23 мм рт. ст., АТД — на
5–10 мм рт. ст.

ВЫСОКОЧУВСТВИТЕЛЬНЫЙ
С-РЕАКТИВНЫЙ БЕЛОК
В ПРОСПЕКТИВНОЙ ОЦЕНКЕ ТЕЧЕНИЯ
ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ СЕРДЦА
Кравченко К. В., Лысенко Н. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель работы. Оценка прогностической значимости hsСРБ у болных ИБС.
Материалы и методы. В исследование включили 117 пациентов с ИБС в возрасте 41–70 (59,00±
0,89) лет, в том числе 89 больных со стабильной
стенокардией напряжения ІІІ и ІV ФК и 28 — с
прогрессирующей стенокардией напряжения, у
которых исходно определяли уровень hsСРБ.
Результаты. Период наблюдения больных составил 20 мес., по истечении которых выяснилось,
что в этот период Q-инфаркт миокарда (Q-ИМ)
развился у 24 (20,5 %), а мозговой инсульт — у 2
(1,7 %) пациентов. Результаты сопоставления содержания hsСРБ с последующими случаями Q-ИМ
свидетельствуют о наличии ассоциативной связи
между его концентрацией и острыми коронарными событиями. Определена частота встречаемости уровней концентрации hsСРБ среди 117 больных ИБС с развившимся в течение последующих
20 мес. наблюдения Q-ИМ. Средняя величина концентрации hsСРБ у больных с развившимся в последствии Q-ИМ (n=24; (2,700±0,115) мг/л) достоверно превышала таковую у пациентов без Q-ИМ
(n=93; (1,770± ±0,061) мг/л) на 53 %, то есть в полтора раза (р<0,001).
Выводы. Увеличение концентрации hsСРБ в
плазме крови (>3,0 мг/л) у болных ИБС ассоциируется со значительным повышением риска развития Q-ИМ.
ЧАСТОТА ВЫЯВЛЕНИЯ ХРОНИЧЕСКОГО
ЗАПОРА У БОЛЬНЫХ С ХРОНИЧЕСКИМ
НЕАТРОФИЧЕСКИМ ГАСТРИТОМ
Ухань В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель исследования. Определение частоты выявления хронического запора у больных, страдающих хроническим неатрофическим гастритом.
Материалы и методы исследования. В исследование включили 75 больных, страдающих хроническим запором в течение 3–29 лет в возрасте от
39 до 65 (49,70±1,74) лет; в том числе мужчин —
47 (62,5 %), женщин — 28 (37,5 %).
Комплексное обследование включало: пошаговую внутрижелудочную рН-метрию по методике
Чернобрового В. Н., эзофагогастродуоденоскопию (ЭФГДС), двойное тестирование на Нelicobacter pylori, тест на уреазную активность и микроскопирование окрашенных по Гимзе мазков-отпечатков.
Результаты. При проведении ЭФГДС у 8
(11,6 %) больных было подтверждено наличие дуоденогастрального рефлюкса с наличием в полости желудка желчи от (30 до 50 мл).
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При анализе данных гистологических исследований слизистой оболочки желудка у всех больных
(100 %) было подтверждено наличие хронического гастрита как в активной, так и в неактивной
фазе различной степени выраженности при отсутствии атрофии эпителия желез средней или тяжелой степени.
Нelicobacter pylori была выявлена в 100 % случаев как в активной, так и в неактивной форме.
Таким образом, подтверждено наличие у всех пациентов хронического неатрофического гастрита.
Выводы. Наличие у больных, которые страдают хроническим запором, в 100 % случаев хронического неатрофического гастрита требует обязательного комплексного обследования и соответствующего лечения таких пациентов.

Материалы и методы исследования. Наблюдали 30 пациентов с ЖНР и МС. Критериями включения в исследование были ЖНР не ниже II градации (по B. Lown, M. Wolf в модификации
М. Ryan, 1975). Каждая из двух подгрупп включала 15 человек, получавших сопоставимую антиаритмическую терапию. Дополнительно пациенты
подгруппы 1 получали метформин в средней дозе
(1434±64) мг в сутки. У всех пациентов, наряду с
клиническим осмотром, определяли липиды плазмы крови, уровни гликемии и инсулина, рассчитывали индекс инсулинорезистентности HOMA, а
также проводили эхокардиоскопию, холтеровское
мониторирования ЭКГ, тредмил-тест.
Результаты. При оценке клинических, лабораторных и инструментальных показателей через
3 мес. после начала лечения у пациентов подгруппы 1 наблюдалось уменьшение массы тела, увелечение толерантности к физической нагрузке, возрастание содержания холестерина липопротеидов
высокой плотности, уменьшение индекса атерогенности и индекса инсулинорезистентности. Кроме
того, у пациентов подгруппы 1 достоверно уменьшилось количество одиночных желудочковых эктопий.
Выводы. Сопутствующая терапия МС метформином пациентов с МС и ИБС, осложненной
ЖНР, приводит к статистически достоверному
улучшению клинических и лабораторных показателей, повышению толерантности к физической
нагрузке, а также увеличению эффективности антиаритмической терапии.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕТФОРМИНА У БОЛЬНЫХ
С МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
И ЖЕЛУДОЧКОВЫМИ НАРУШЕНИЯМИ
РИТМА СЕРДЦА
Гончарук Г. И., Завгородний С. Г.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель исследования. Оценить эффективность
антиаритмической терапии с включением метформина у пациентов с МС и ИБС, осложненной желудочковыми нарушениями ритма (ЖНР).
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СЕКЦІЯ ТЕРАПІЇ ІI
(ЗАГАЛЬНА ТЕРАПІЯ ТА СІМЕЙНА МЕДИЦИНА)
Секция терапии II
(общая терапия и семейная медицина)
Section of Therapy II
(General Therapy and Family Practice)

ВПЛИВ ПРЕФОРМОВАНИХ ФАКТОРІВ
НА ПЕРЕБІГ ОСТЕОАРТРОЗУ КОЛІННИХ
СУГЛОБІВ У ЖІНОК
В МЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ВІЦІ
Богдан Н. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Нині остеоартроз (ОА) — найбільш розповсюджене та несприятливе у прогностичному плані захворювання суглобової патології. Сьогодні преформовані фактори розглядаються як галузь практичної медицини і застосовуються для лікування хворих, профілактики захворювань та медичної реабілітації.
Метою дослідження є визначити вплив преформованих факторів на перебіг остеоартрозу
колінних суглобів у жінок в менопаузальному
віці.
Матеріали та методи. До дослідження було залучено 30 пацієнтів з клінічними проявами остеоартрозу колінних суглобів та метаболічним синдромом, віком від 50 до 75 років, що увійшли до
групи спостереження. До групи порівняння увійшли пацієнти (30 осіб), що страждають на ОА колінних суглобів такої ж вікової категорії. Усім пацієнтам групи спостереження призначалася комплексна терапія із застосуванням електрофорезу
неокарипазином та хондропротектор у вигляді
препарату піаскледин-300 (фірма DileoFarma)
одна таблетка на добу протягом 3 міс. у сполученні
з НПЗП (моваліс, німесил та ін.). Пацієнтам групи порівняння проводилося лікування НПЗП та
міорелаксантами. До та після лікування всім хворим проводили оцінку больового синдрому за
візуальною аналоговою шкалою (ВАШ), оцінку
якості життя за допомогою опитувальника
EuroQol-5D, рухливості колінних суглобів за допомогою кутоміра, остеоденситометрію та рентгенологічне дослідження колінних суглобів.
Отримані результати. У жінок в менопаузальному віці, що страждають на остеоартроз колінних суглобів, після проведеного комплексного
лікування із застосуванням електрофорезу неокарипазином на фоні медикаментозної терапії
спостерігалась позитивна динаміка у вигляді поліпшення рухливості колінних суглобів, зниження
больового синдрому (за шкалою ВАШ) та покращання якості життя за даними опитувальника
EuroQol-5D.

КОМПЛЕКСНЕ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ
НА ТЛІ ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
З ВИКОРИСТАННЯМ
МЕТОДУ КАРДІОЛОГІЧНОЇ
ІМПУЛЬСНО-ХВИЛЬОВОЇ ТЕРАПІЇ
Бліхар О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні існують й активно розвиваються два
підходи до лікування ішемічної хвороби серця
(ІХС): медикаментозна терапія та хірургічні методи реваскуляризації міокарда. Проте більше ніж
50 % хворих на ІХС — це люди з ускладненими
формами захворювання, що значно погіршує прогноз операцій з реваскуляризації міокарда. Залишається чимало хворих на ІХС, у яких шунтування
коронарних артерій технічно неможливе. Особливо
ця проблема стосується хворих з порушенням вуглеводного обміну, а саме цукрового діабету (ЦД)
2 типу, адже на фоні гіперглікемії атеросклероз судин стрімко прогресує, вражаючи не лише великі артерії, а й судини мікроциркуляторного русла.
Метою роботи є оптимізація використання методу кардіологічної імпульсно-хвильової терапії
(КІХТ) у різної категорії хворих на ІХС на тлі ЦД
2 типу з урахуванням зон гібернації міокарда.
Матеріали та методи. Кардіологічна імпульснохвильова терапія — новий, високотехнологічний,
перспективний напрям консервативного (неінвазивного) лікування ІХС. Дослідження проводилось на базі Одеської обласної клінічної лікарні.
Обстежено 105 хворих, із них 84,7 % чоловіків,
15,3 % — жінок. Діагноз «стенокардія напруження II ФК» встановлено у 19,8 % хворих, «стенокардія
напруження III ФК» у 55, 7 % хворих, «стенокардія напруги IV ФК» у 24,5 %. Рівень компенсації
ЦД був задовільним, рівень глікованого гемоглобіну становив від 7,2 до 8,8 %. Лікування проводилося на фоні антиішемічної, антитромбоцитарної та гіпоглікемізуючої терапії. Зони гібернованого міокарда визначалися за допомогою стресЕХОКС з добутаміном.
Результати. Після проведення курсу КІХТ у
хворих зменшилася кількість нападів стенокардії,
підвищилась толерантність до фізичного навантаження, відмічено зменшення кратності прийому
нітратів та поліпшення якості життя. Найкращі
результати отримані у хворих, яким оброблялися
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зони гібернованого міокарда меншою інтенсивністю імпульсів з меншим інтервалом між зонами.

ВЛИЯНИЕ ИЗБЫТКА ТИРЕОИДНЫХ
ГОРМОНОВ НА УГЛЕВОДНЫЙ
И ВОДНО-ЭЛЕКТРОЛИТНЫЙ ОБМЕН
У БОЛЬНЫХ ОДЕССКОГО РЕГИОНА
Лебединская К. Г., Здорикова В. С.,
Киржнер М. Э.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ МЕТАБОЛІЧНОГО
СИНДРОМУ НА ПЕРЕБІГ ПОДАГРИЧНОГО
АРТРИТУ І ОЦІНКА ЕФЕКТИВНОСТІ
КОМПЛЕКСНОГО ТЕРАПЕВТИЧНОГО
ПІДХОДУ ПРИ ЦІЙ КОМОРБІДНІЙ
ПАТОЛОГІЇ
Гриценко М. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Згідно з сучасними даними достовірно доведено,
що клінічні прояви подагри не обмежуються ураженням опорно-рухового апарату і нирок. У значної частини хворих на подагру визначається наявність основних компонентів метаболічного синдрому (МС).
Метою даного дослідження стало вивчення
особливостей перебігу подагри в поєднанні з МС
і оцінка впливу комплексного терапевтичного
підходу на перебіг суглобового синдрому та динаміку метаболічних порушень.
Обстежено 60 хворих з первинною хронічною
подагрою, верифікованою на підставі класифікаційних критеріїв S. Wallace et al., переважно це чоловіки — 78 %, середній вік (52,35±10,32) року,
медіана тривалості захворювання на момент обстеження 4 роки. Виявлено МС у 72 % хворих на
первинну хронічну подагру. Вік дебюту подагри
достовірно нижчий у пацієнтів з подагрою в поєднанні з МС — (45,32±10,30) року (p<0,001). Усі
пацієнти були розділені на дві групи — контрольну, яку утворили 30 пацієнтів з подагрою без
МС, та основну — 30 хворих на подагру в поєднанні
з МС. В основній групі відзначено велику частоту
і тривалість загострень подагри за рік. Максимальні показники сечової кислоти сироватки виявлені в групі подагри в поєднанні з МС, що мають сильні прямі кореляційні зв’язки з тривалістю
хвороби (R=0,31 при p<0,05), а також частотою загострень за останній рік (R=0,37 при p<0,001).
Пацієнти основної групи були додатково розділені на дві підгрупи, в залежності від запропонованої терапії гострого подагричного артриту.
Перша підгрупа отримувала НПЗП за стандартною схемою, друга — терапію НПЗП, а також рослинний препарат на основі низьких доз колхіцин.
Після ліквідації больового синдрому поступово
знижували дозу до досягнення підтримуючої протягом наступних 6 міс. Висока доза асоціювалася
зі значною діареєю у 76,9 % хворих, нудотою та
іншими побічними реакціями. Однак при прийомі
низьких доз у 23 % хворих також розвинулася діарея, але вона була нетяжкою.
Отже, проведене дослідження виявило досить
високу поширеність МС у пацієнтів з подагрою.
Наявність МС сприяє ранньому дебюту подагри,
обтяжує перебіг захворювання, призводить до
збільшення частоти та тривалості загострень. Використання в комплексній терапії гострого подагричного артриту низьких доз колхіцину більш
виправдано з точки зору ефективності та меншої
частоти розвитку побічних реакцій.

Актуальность. По данным ВОЗ, заболевания
щитовидной железы среди эндокринных нарушений занимают 2-е место после сахарного диабета. Изучив влияние избытка тиреоидных гормонов на гомеостаз организма пациента, можно оценить необходимость корректировки гормонзаместительной терапии заболеваний щитовидной
железы.
Цель работы. Изучить связь между избытком
гормонов щитовидной железы и их влиянием на
углеводный и водно-электролитный обмен.
Методы. Обследовано 30 пациентов с заболеваниями щитовидной железы, приводящими к избытку тиреоидных гормонов. У данных больных
с помощью методов глюкометрии был определен
уровень глюкозы и электролитов крови (калий,
натрий, кальций) натощак.
Выводы. На основе проведенных исследований
выявлено, что у пациентов наблюдаются повышение уровня глюкозы крови натощак, а также гипонатриемия, гипокалиемия и гиперкальциемия.
Данные изменения углеводного и водно-электролитного баланса имеют разную степень выраженности в зависимости от степени прогрессирования
и длительности заболевания щитовидной железы,
которое их обусловило, что необходимо учитывать для корректирования лечения этих больных.
СКРИНІНГ І ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ
ІЗ СІМЕЙНОЮ ГІПЕРХОЛЕСТЕРИНЕМІЄЮ
Мазніченко Є. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні увага медичної спільноти спрямована на розробку нових методів профілактики та
лікування захворювань серцево-судинної системи
як лідера з кількості захворювань та летальності
в Україні та світі. Одним із головних чинників розвитку ішемічної хвороби серця та інфаркту міокарда є дисліпідемія. Сьогодні відомо кілька мутацій
генів, які зумовлюють порушення метаболізму холестерину та призводять до підвищення рівнів
ліпідів у плазмі крові, що спричиняє ранній розвиток інфаркту міокарда.
Сімейна гіперхолестеринемія (СГХ) — спадкове, за автосомно-домінантним типом порушення
метаболізму ліпопротеїнів, що характеризується
високим вмістом у плазмі крові ліпопротеїнів
низької щільності (ЛПНЩ), наявністю шкірних і
сухожилкових ксантом. Частіше СГХ може бути
зумовлена мутаціями кількох генів: LDLR, АРОВ,
PCSK. Трапляється СГХ приблизно з однаковою
частотою і становить 1 : 200–1 : 500. Даних щодо
частоти зустрічальності в Україні у сучасній, доступній літературі немає, тому виявлення та регі-
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страція пацієнтів із СГХ є актуальним питанням
сьогодення. Своєчасно розпочате лікування пролонгує активнее життя шляхом зниження ризику
виникнення ішемічної хвороби серця та інших небажанних наслідків.
Підозра на СГХ виникає, якщо рівень ЛПНЩ
у дорослих становить 90 мг/дл. У даних пацієнтів
необхідно провести збір сімейного анамнезу щодо
серцево-судинних захворювань родичів першого
порядку (ІХС у чоловіків до 55 років і 65 років —
у жінок); фізикальне обстеження спрямоване на
виявлення сухожилкових ксантом, дуги рогівки у
пацієнтів до 45 років та ксантелазми у пацієнтів
до 25 років; ЛПНЩ 250 мг/дл у пацієнтів після
30 років є основою для підозри на СГХ.
Скринінгове обстеження дозволить запідозрити захворювання на СГХ, спрямувати пацієнта на
подальшу діагностику та лікування, а також діагностику інших членів сім’ї, що сприятиме збільшенню активності життя.

ВЛИЯНИЕ ОСТРОГО КОРОНАРНОГО
СИНДРОМА НА КОМПЕНСАЦИЮ
УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА У ПАЦИЕНТОВ
С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ 2 ТИПА
Омельянчук С. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель исследования — выявить степень влияния
острого коронарного синдрома на углеводный
обмен у пациентов с сахарным диабетом 2 типа.
Материалы и методы. Для проведения исследования мы использовали истории болезни с октября 2016 г. по март 2017 г. Исследование проводится под руководством кафедры внутренней медицины № 1 с курсом сердечно-сосудистой патологи и
на базе отделения интервенционной кардиологии
и реперфузионной терапии Одесской областной
клинической больницы. Исследовано 30 пациентов — мужчин и женщин в возрасте от 30 до 60
лет, которые госпитализированы в отделение через сутки после развившегося острого коронарного синдрома, после суток пребывания в палате интенсивной терапии.
Результаты. Благодаря нашему исследованию,
мы выявили три группы пациентов с различной
степенью компенсации сахарного диабета 2 типа
и оценили эффективность использованных методов коррекции.
Выводы. Полученные нами данные свидетельствуют о наиболее частом клиническом проявлении — декомпенсации сахарного диабета
2 типа, что позволит тщательно корректировать
нарушения углеводного обмена.

D-ДИМЕР У КЛІНІЧНІЙ ПРАКТИЦІ:
МОЖЛИВОСТІ ТА ОБМЕЖЕННЯ
Гергі М. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Венозні тромботичні ускладнення, такі як тромбоз глибоких вен (ТГВ) і тромбоемболія легеневої
артерії (ТЕЛА), є однією з частих причин інвалідизації і смертності населення індустріально розвинених країн. Нині «золотим» стандартом діагностики ТГВ вважається мультиспіральна комп’ютерна томографія кінцівок; у діагностиці ТЕЛА
— комп’ютерна томографія легеневих артерій з
внутрішньовенним контрастуванням. Однак ці методи неприйнятні для скринінгу вказаних ускладнень, особливо за наявності мінімально вираженої
клінічної симптоматики.
D-димер — лабораторний маркер фібриноутворення, який використовується для діагностики
венозних тромботичних ускладнень поряд з
інструментальними методами, причому його визначення є технічно простим тестом. Головне
діагностичне значення D-димеру полягає в його
високій (98 %) негативній прогностичній значущості — нормальні рівні дозволяють виключити
тромбоз. Завдяки цим діагностичним можливостям тесту він входить у алгоритм діагностики: ТГВ
і ТЕЛА, оцінки ризику повторного тромбозу і визначення оптимального терміну терапії антикоагулянтами. У кожному випадку, при інтерпретації
отриманих результатів, необхідна оцінка не тільки
рівня D-димеру, а і його динаміки.
Обмеження у використанні D-димеру можливі
при помірному підвищенні його концентрації, яке
часто спостерігається при недавно перенесених
хірургічних операціях, у літніх пацієнтів, при вагітності. В останніх випадках зміни референтних
значень з поправкою на фізіологічний стан дозволяють збільшити специфічність даного тесту.
Визначення D-димеру є, насамперед, скринінговим методом дослідження і приводом для
подальшого поглибленого інструментального дообстеження.

РЕВМАТОЇДНИЙ ФАКТОР У СУЧАСНІЙ
РЕВМАТОЛОГІЇ — ДАНИНА ІСТОРІЇ
ЧИ РОБОЧИЙ ІНСТРУМЕНТ
Полюхович А. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Ревматоїдний фактор (РФ) — маркер наявності
автоімунного процесу та інших системних захворювань. Це група автоантитіл класу М та G, які
синтезуються плазматичними клітинами синовіальної оболонки. З синовіальної оболонки РФ
потрапляє в системний кровотік і реагує як автоантиген з власними імуноглобулінами. Утворені
імунні комплекси ушкоджують синовіальну оболонку.
З віком кількість антитіл у крові може збільшуватися. У 40 % здорових людей у віці 65 років спостерігається позитивна реакція крові на РФ.
Визначення РФ є основним лабораторним методом в діагностиці ревматоїдного артриту і служить підставою для виділення двох його основних
клініко-імунологічних різновидів: серопозитивного і серонегативного. Ревматоїдний фактор має
досить високу чутливість і виявляється у 60–80 %
хворих на ревматоїдний артрит.
Однак у дебюті захворювання, на ранньому
етапі, РФ виявляють менш ніж у 25 % хворих, що
значно знижує його значення для ранньої діагностики цього захворювання. У такому разі викори-
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стовують дослідження іншого лабораторного маркера — антитіла до цитрулінового віментину, який
є надчутливим тестом для діагностики і моніторингу ревматоїдного артриту.
Очевидним недоліком РФ як маркера ревматоїдного артириту є його порівняно низька специфічність, тому що 25–50 % позитивних тестів
отримують у хворого без ревматоїдного артриту.
Діагностичні рівні РФ часто виявляються при синдромі Шегрена, кріоглобулінемії, системному червоному вовчаку, гранулематозі Вегенера. Втім, РФ
не дозволяє довести наявність ревматоїдного артриту при атиповій клінічній картині, а відсутність
його в сировотці хворого не дає підстави виключити діагноз ревматоїдного артриту.
Ревматоїдний фактор може спостерігатися і у
абсолютно здорової людини, тому цей лабораторний маркер є в основному допоміжним засобом
при встановленні остаточного діагнозу.

В ряде случаев проводился контроль Tu-M2-PK
после курсового лечения рекомбинантным альфа2интерфероном или операции. Отмечалось существенное снижение уровня онкомаркера, вплоть до
нормализации.
Выводы. Одной из частых причин умеренного
повышения Tu-M2-PK может быть воспалительное (в частности туберкулезное поражение почек).
Значительное повышение, как правило, ассоциируется с гипернефроидным раком. Тест пригоден
для контроля эффективности лечения.
ДОСЛІДЖЕННЯ ЗМІН КЛІНІЧНИХ
ПРОЯВІВ ПАТОЛОГІЇ ЩИТОПОДІБНОЇ
ЗАЛОЗИ У НАШ ЧАС
Тімаков Д. Д., Туріца О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження. Оцінити інформативність
діагностичних підходів при патології щитоподібної залози
Матеріали і методи. Для виконання нашого
дослідження було обстежено 50 пацієнтів з патологією щитоподібної залози, переважна більшість
з яких — хворі на гіпотиреоз або гіпертиреоз. Дослідження проводилося на базі кафедри внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології та на базі ендокринологічного відділення
Одеської обласної лікарні. Ми працювали з пацієнтами протягом року. Було проведено анкетування цих пацієнтів за допомогою підготовлених
нами опитувальників. У процесі дослідження оцінено діагностичний процес і контроль за призначеною терапією за допомогою методів статистичного аналізу.
Результати. У ході дослідження ми визначили,
що нині під впливом низки факторів у пацієнтів
із захворюванням щитоподібної залози переважають інші клінічні та лабораторні дані, порівнюючи наші результати з результатами, отриманими
у минулому столітті.
Висновки. При аналізі отриманих нами результатів ми визначали тенденцію переважання інших
клінічних і лабораторних даних у хворих із захворюваннями щитоподібної залози під дією низки факторів.

ВОЗМОЖНОСТИ ОНКОМАРКЕРА
ТУМОР-М2-ПИРУВАТКИНАЗЫ
В ДИАГНОСТИКЕ ПАТОЛОГИИ ПОЧЕК
Слободенюк Е. Д.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В последние десятилетия с целью диагностики
опухолей используют онкомаркеры — вещества,
циркулирующие в крови в повышенных концентрациях, свидетельствующих о наличии опухолевого поражения той или иной ткани. Тумор-М2пируваткиназа (Tu-M2-PK) — новый метаболический онкомаркер, гликопротеид, имеющий форму
тетрамера, был предложен для диагностики в основном рака почки недавно.
Нами обследовано 22 женщины и 7 мужчин, у
которых проведена компьютерная и/или ЯМР томография, ультразвуковая диагностика органов
брюшной полости, почек, а также общий анализ
крови и мочи, биохимия крови, маркеры инфекционного поражения организма (в том числе туберкулеза), консультация у онколога и у части
больных с последующим оперативным лечением и
гистологическим исследованием удаленного
объемного образования. При наличии объемных
образований в почках, напоминающих опухоль,
гранулему, инфильтрат, кисту, проводили определение Tu-M2-PK, а у некоторых больных повторно до 5–7 раз.
Были выделены следующие уровни Tu-M2-PK:
неповышенный (в пределах диапазона нормы) —
1 пациент, умеренно повышенный — до 100 % выше верхней границы у 17 пациентов и значительно повышенный — более чем на 100 % у 9 пациентов. В 3-й группе было прооперировано 4 больных, у 3 из них после оперативного вмешательства
подтвержден рак почки. Во всех группах наблюдались признаки воспалительного процесса с поражением почек. У 93 % обследованных пациентов в моче выявили ДНК M. Tuberculosis, а также
признаки очагового поражения легких, бронхоаденит, плеврит.

АНКЕТУВАННЯ ЯК МЕТОД ДОСЛІДЖЕННЯ
ОЗНАК І ФАКТОРІВ ВИНИКНЕННЯ
ГІПОТИРЕОЗУ В УЧНІВ ШКІЛ У РІЗНИХ
РЕГІОНАХ УКРАЇНИ
Столяренко В. Н., Столяренко К. Н.,
Козуб К. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження. Виявити за допомогою методу анкетування ознаки та фактори винникнення гіпотиреозу в учнів у різних регіонах України.
Матеріали і методи. Для проведення дослідження була спеціально розроблена анкета, що складається з 8 запитань, на які учень мав відповісти
«так» чи «ні», та 3 додаткових питання для роз-
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горнутої відповіді, також учням було запропоновано анкету на раціон харчування. Було досліджено за методом анкетування учнів Кропивницької,
Харківської, Закарпатської, Одеської, Львівської
областей у віці від 12 до 16 років. Дослідження проводилися з 2014 до 2016 рр. включно, отримані
дані були статистично оброблені.
Результати. За результатами досліджень були
отримані такі дані. Ознаки гіпотиреозу виявляються переважно в учнів у віці від 12–14 років, проблема розвитку ознак гіпотиреозу пов’язана з недостатнім вживанням продуктів, багатих на йод,
вживанням хлорованої води з-під крану, що було
підтверджено анкетою на раціон харчування учнів,
а також поганою поінформованістю батьків, вчителів, учнів з питань даної проблеми. За даними
проведеного дослідження було встановлено, що
учні таких областей, як Кропивницька, Харківська, Закарпатська, Одеська, Львівська, мають
ознаки розвитку гіпотиреозу.
Рекомендації. Вживати йодовмісні продукти,
раз на рік відвідувати ендокринолога, проводити
просвітні заходи серед батьків і вчителів щодо
проблеми, пов’язаної з гіпотиреозом, дотримуватися гігієни харчування. На державному рівні застосовувати якісну йодовану сіль при виготовленні хлібо-булочних виробів, поширювати інформацію щодо необхідності вживання йодованої солі
та правил її ефективного застосування.

ультразвукову остеоденситометрію та алгоритм
FRAX за загальноприйнятою методикою.
Результати та їх обговорення. У жінок з ІХС у
постменопаузальному періоді залежно від віку
збільшувався ступінь вираженості порушень стану мінералізації кісткової тканини за Т-критерієм,
спостерігалось зростання 10-річного ризику розвитку остеопорозних переломів за алгоритмом
FRAX. Паралельно зі збільшенням віку пацієнток
спостерігалось достовірне підвищення рівня біомаркерів кісткового ремоделювання: гомоцистеїну, остеокальцину (р<0,05). Проте концентрація
остеопротегерину знижувалась паралельно зі
збільшенням віку пацієнток (р<0,05). Встановлено наявність кореляційного зв’язку віку з Т-критерієм фаланги (r=-0,46; р<0,05), ризиком переломів фаланги (r=+0,48; р<0,05) та великогомілкової кістки (r=+0,54; р<0,01), рівнем гомоцистеїну (r=+0,84; р<0,05).
Висновки. Для жінок з ІХС у постменопаузальному періоді характерно порушення мінеральної
щільності кісткової тканини та дисбаланс рівнів
біомаркерів кісткового ремоделювання. Виявлені
зміни прогресують зі збільшенням віку і максимально виражені у жінок віком понад 75 років.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПОЛІМОРФІЗМУ
C677T ГЕНА MTHFR ТА ВМІСТУ ФОЛІЄВОЇ
КИСЛОТИ ПЛАЗМИ КРОВІ У ПАЦІЄНТІВ
З ДЕПРЕСИВНИМИ РОЗЛАДАМИ
Сандул О. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Депресія є поширеним мультифакторіальним афективним розладом. Сьогодні
представлені варіанти різних моделей успадкування даної патології, а також низка генів, мутації в
яких могли б слугувати етіологічним чинником
виникнення депресії. У світовій літературі є дані
про результати досліджень поліморфізмів генів
фолатного обміну, які є факторами ризику розвитку порушень з широким спектром клінічних симптомів, у тому числі депресивних розладів. Проведені дослідження продемонстрували можливість
зв’язку генетичного поліморфізму за метилентетрагідрофолатредуктазою (MTHFR) C677Т саме з
розвитком психічних порушень. Поширеність поліморфізму C677Т гена MTHFR в українській популяції залишається нез’ясованою.
Мета дослідження: вивчення поліморфізму
C677Т гена MTHFR у осіб із депресивними розладами та оцінка його зв’язку з вмістом фолієвої кислоти плазми крові та ступенем тяжкості депресії.
Матеріали та методи. Дослідження охоплювало 40 осіб, які пройшли ретельне клініко-анамнестичне, психопатологічне та психометричне обстеження, після чого було сформовано дві когортні
групи: основна група включала 30 осіб віком від
23 до 63 років, хворих на депресію різного ступеня тяжкості, крім тяжкого; контрольна група — 10
соматично та психічно здорових осіб. Було проведено клініко-біологічне дослідження та генетичне дослідження з метою виявлення алельних варі-

ВПЛИВ ВІКОВОГО ФАКТОРА НА СТАН
МІНЕРАЛЬНОЇ ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ
ТКАНИНИ ТА РІВЕНЬ КІСТКОВИХ
БІОМАРКЕРІВ У ЖІНОК З ІШЕМІЧНОЮ
ХВОРОБОЮ СЕРЦЯ
У ПОСТМЕНОПАУЗАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
Стецюк І. О.
Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна
Актуальність. Вік є спільним фактором ризику розвитку остеопорозу та ішемічної хвороби серця (ІХС). Проте особливості кісткового ремоделювання у віковому аспекті потребують подальшого
вивчення.
Мета дослідження. Дослідити вплив вікового
фактора на стан мінеральної щільності кісткової
тканини та рівень кісткових біомаркерів у жінок
з ішемічною хворобою серця у постменопаузальному періоді.
Матеріали і методи. До відкритого проспективного когортного дослідження залучено 92 жінки
в постменопаузальному періоді з діагнозом ІХС:
стенокардія напруження ІІ–ІІІ ФК (середній вік
(64,59±1,02) року, середня тривалість постменопаузального періоду (15,65±3,50) року), що були
розподілені за віком: 1-ша група — 10 жінок у віці
45–54 роки, 2-га група — 35 жінок у віці 55–64
роки, 3-тя группа — 32 жінки у віці 65–74 роки,
4-та група — 15 жінок у віці понад 75 років. Контрольна група — 12 здорових жінок, порівнюваних
за віком. Усім хворим проводили дослідження
рівня остеокальцину, остеопротегерину гомоцистеїну за допомогою імуноферментного методу,
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антів гена MTHFR (C677T) та визначення рівня
фолієвої кислоти плазми крові з подальшим аналізом взаємозв’язку цих факторів із розвитком депресії в обох групах.
Висновки. Пошук взаємозв’язку між ступенем
тяжкості депресії та наявністю мутантного алеля
показав, що гомозиготність Т-алеля достовірно
асоціювалася з погіршенням психологічного стану та корелювала зі ступенем тяжкості депресії. В
осіб із депресивними розладами гомозиготне носійство Т-алеля не асоціювалося з достовірним
зниженням вмісту фолієвої кислоти плазми крові.
Також отримані дані свідчать про загальний низький рівень фолієвої кислоти плазми крові серед дорослого населення Одеси.

ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЕМОЦІЙНОГО
СТАТУСУ ХВОРИХ
НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ 2 ТИПУ
Нікітіна В. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Цукровий діабет (ЦД) 2 типу супроводжується
змінами психоемоційного статусу хворих. Це захворювання виникає в зрілому віці, коли вже склалися певні звички, які з початком захворювання
необхідно змінити. У пацієнтів на фоні ЦД виникають тривожні та депресивні розлади.
Метою дослідження було вивчення показників
психоемоційного статусу хворих на ЦД 2 типу.
Для дослідження були відібрані групи — основна (30 хворих на ЦД 2 типу, середній рівень HbA1c
8,9 %) та контрольна (10 соматично та психічно
здорових людей).
Методи дослідження включали клінічні, біохімічні та анкетно-опитувальні.
Результати досліджень показали, що у хворих
на ЦД 2 типу клінічно виражені тривожні розлади відзначалися у (37,0±1,2) % хворих: у контрольній групі — у (20,0±1,6) % випадків, субклінічні ознаки тривоги у хворих на ЦД 2 типу
були виявлені у (26,0±2,3) % випадків проти
(10,0±1,6) % випадків у контрольній групі. Клінічно виражені депресивні розлади було виявлено у
(47,0±1,1) % хворих основної групи. У контрольній
групі ознак вираженої депресії не виявлено. Субклінічна депресія у 4 рази частіше траплялася у
хворих на ЦД 2 типу — (33,3±1,9) % проти
(8,0±0,5) % випадків у контрольній групі.
Висновки. Отримані результати досліджень
свідчать про необхідність подальшого вивчання
проблеми та розробки алгоритму надання психологічної допомоги хворим на ЦД 2 типу.

ВПЛИВ ПРЕПАРАТУ L-АРГІНІН
НА ПОКАЗНИКИ АНТИОКСИДАНТНОЇ
СИСТЕМИ У ПАЦІЄНТІВ З ПОРУШЕННЯМ
СЕРЦЕВОГО РИТМУ
Лагода Д. О., Бошкова А. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Певну роль у патогенезі порушень серцевого ритму (ПСР) можуть відігравати
молекули оксиду азоту (NO). Один із атомів азоту R-ланцюга амінокислоти L-аргініну — доведене джерело атому азоту для молекули NO, що синтезується клітинами ссавців та людини. L-аргінін
належить до напівзамінних амінокислот, вперше
був відокремлений у 1886 р. За певних умов ферменти NOS можуть розпаровуватися, переходячи
з виробництва окису азоту на продукцію супероксиданіона — потужного вільного радикала і оксиданту. Кілька ліній доказів вказують на роль
NOS у патогенезі ПСР. Аритмія є проявом різних
форм патологічних процесів.
Мета дослідження. Оцінка ефективності терапії
пацієнтів з порушенням серцевого ритму різного
ґенезу шляхом застосування препарату L-аргініну на
основі вивчення окремих механізмів оксидантноантиоксидантної системи.
Матеріали та методи. У дослідженні брали
участь пацієнти з діагнозом «порушення серцевого ритму», що проходили стаціонарне лікування
в Одеській клінічній лікарні на залізничному
транспорті філії «Центр охорони здоров’я» у кардіологічному відділенні. Загальна кількість
пацієнтів — 60 осіб, із них 40 пацієнтів входили
до основної групи та 20 — до контрольної. Основна група разом зі стандартною терапією отримувала препарат L-аргінін. Для оцінки показників
антиоксидантної системи у крові визначали рівень
дієнових кон’югатів (ДК), малонового діальдегіду (МДА), супероксиддисмутази (СОД) та каталази (КАТ).
Висновки. Виявлено залежність показників
ПОЛ — АОЗ від основного захворювання пацієнтів і зниження показників ДК, МДА, СОД та
підвищення КАТ після проведеного нами лікування, що може свідчити на користь зниження оксидативного стресу у пацієнтів з порушеннями серцевого ритму.

ПОКАЗНИКИ СИСТЕМИ
ПЕРЕКИСНОГО ОКИСНЕННЯ ЛІПІДІВ —
АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАХИСТУ
У ДІТЕЙ З БРОНХІАЛЬНОЮ АСТМОЮ
НА ФОНІ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА
Бажора Я. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Відповідно до сучасної концепції
патогенезу бронхіальної астми (БА) на фоні надмірної маси тіла (НадМТ) активно вивчається теорія
хронічного запалення при БА. Передбачається, що в
умовах НадМТ структурні елементи жирової тканини перебувають у стані наростаючої гіпертрофії та постійного оксидативного стресу. Це призводить до
дисбалансу в оксидантно-антиоксидантній системі,
а також у цитокіновому гомеостазі. Таким чином,
великі об’єми жирової тканини стають постійним
джерелом підтримки хронічного уповільненого субклітинного запального процесу в організмі.
Мета роботи. Підвищення ефективності відновного лікування бронхіальної астми у дітей з надмірною масою тіла шляхом вивчення клініко-патогенетичних особливостей і розробки індивідуалізованих схем реабілітації.
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Матеріали та методи. У дослідженні брали
участь 60 дітей віком від 6 до 11 років, вони були
поділені на дві групи: I група з гармонійним фізичним розвитком (ГарФР) — 30 дітей та II група з
НадМТ — 30 дітей. Стан системи ПОЛ вивчали
шляхом визначення малонового діальдегіду і
дієнових кон’югатів. Стан системи антиоксидантного захисту визначали за активністю каталази і
супероксиддисмутази.
Висновки. Виявлено, що і бронхіальна астма, і
надмірна маса тіла спричиняють односпрямовані
зміни показників перекисного окиснення ліпідів,
антиоксидантного захисту і прозапальних цитокінів у періоді часткового контролю, зокрема,
середній рівень показників антиоксидантного захисту знижується, а вміст показників перекисного
окиснення ліпідів і прозапальних цитокінів зростає.

РОЛЬ ЛІКАРСЬКОГО КОНТРОЛЮ
В ЗБЕРЕЖЕННІ ПРИХИЛЬНОСТІ
ДО ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ
НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
У ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ
ЛЕГЕНЬ
Дичко Т. О., Бусел С. В.,
Збітнєва В. О., Чайка А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета. Визначити прихильність до лікування
протягом року у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) у поєднанні з хронічним обструктивним
захворюванням легень (ХОЗЛ) залежно від методу лікарського контролю.
Матеріали і методи. Досліджено 134 пацієнти
(середній вік (54,7±0,2) року), серед яких жінок —
63 (47,0 %), чоловіків — 71 (52,9 %); зі встановленими діагнозами артеріальна гіпертензія (АГ) та
ХОЗЛ (I–II ступенів), тривалістю не менше 1 року
та рівнем АТ вище 140 мм рт. ст. Порівнювали дві
групи хворих: 1-ша група (контрольна) — 68
(50,7 %) пацієнтів, яким проводився звичайний
огляд один раз на рік, 2-га група (основна) — 66
(49,3 %) пацієнтів, яких обстежували кожні 3 міс.
Результати. Дослідження показало, що найкращу прихильність до лікування було досягнуто при
більш частому моніторуванні пацієнтів. Так, у
1-й групі прихильність до антигіпертензивного
лікування відмічалася у 23,5 % (p<0,01), а у 2-й
групі вдвічі більше — у 48,5 % пацієнтів (p<0,01).
Прихильність до лікування бронходилататорами
становила у 1-й групі — 19,1 % (p<0,01), а у 2-й —
36,4 % (p<0,01). У цілому в контрольній групі
гіпертензивних кризів було більше — (3,2±0,9)
разу на рік (p<0,05), а в основній групі — (2,1±0,4)
разу на рік (p<0,05). Загострень ХОЗЛ, які потребували призначення антибіотиків та/або кортикостероїдів у 1-й групі — 1,2±0,6 на рік (p<0,05), а у
2-й групі — 0,8±0,2 на рік (p<0,05).
Висновок. Більш частий моніторинг (4 рази на
рік) дозволяє достовірно збільшити прихильність
до лікування та зменшити частоту загострень хвороб.

СЕРЦЕВО-СУДИННА ПАТОЛОГІЯ
У ПАЦІЄНТІВ З ГІПЕРУРИКЕМІЄЮ
Ханенко М. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. В останні роки підвищення рівня
сечової кислоти розцінюють як незалежний фактор ризику несприятливого прогнозу у пацієнтів
з кардіоваскулярною патологією.
Мета дослідження. Якісна та кількісна оцінка
серцево-судинних станів у пацієнтів з гіперурикемією (ГУ).
Матеріал та методи. У терапевтичній клініці
Центру реконструктивної та відновної медицини
(Університетська клініка) ОНМедУ проаналізовані медичні картки 56 пацієнтів, з них у 36 хворих (чоловіків 17, жінок 19) визначена ГУ (основна група), у 20 (чоловіків 10, жінок 10) — нормальні рівні сечової кислоти (група порівняння).
Оцінювали наявність і тяжкість захворювань серцево-судинної системи та супровідної патології,
розраховували індекс коморбідності (ІК) за Чарлсоном.
Результати. У 69,4 % пацієнтів з ГУ виявлено
первинну артеріальну гіпертензію (АГ), що перебільшувало частоту АГ у групі порівняння —
50 %. АГ ІІІ стадії визначалася у хворих з ГУ в
28 % випадків, у групі порівняння — 20 %. Стенокардію напруження було діагностовано у 22,2 %
пацієнтів основної групи та у 10 % — в групі порівняння. При цьому у пацієнтів з ГУ достовірно
частіше визначалися високі (ІІІ–IV) функціональні
класи стенокардії (χ2=7,2; р<0,05). Хронічну серцеву недостатність частіше було діагностовано у
пацієнтів з ГУ, ніж у групі порівняння, — 47,2 і
38,9 % відповідно. Також у пацієнтів основної групи частіше виявлялося зниження фракції викиду
лівого шлуночка — у 17,7 %, у групі порівняння
— у 12,5 % (χ2=0,373; р>0,05). Значення ІК в обох
групах достовірно не різнилися та становили 3,70±
±1,26 та 3,64±1,29 відповідно (р>0,05).
Висновки. У дослідженні отримані результати,
які виявили асоціативний зв’язок між тяжкістю
перебігу серцево-судинної патології та ГУ.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
РЕЗИСТЕНТНОЇ
ТА ПСЕВДОРЕЗИСТЕНТНОЇ
АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ
Збітнєва В. О., Дичко Т. О., Чайка А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження. Провести порівняльний
аналіз клініко-функціональних показників хворих
на резистентну артеріальну гіпертензію (РАГ) з
показниками хворих на псевдорезистентну артеріальну гіпертензію (ПРАГ).
Матеріали та методи. Вихідний стан 60 пацієнтів з ессенціальною РАГ порівнювали з
клініко-функціональними показниками 60 хворих
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з ессенціальною ПРАГ. Середній вік хворих становив (51,6±2,2) року. Проаналізовано: тривалість
обох захворювань, наявність супровідної патології, частоту скарг, рівень офісного артеріального тиску (АТ), показники добового профілю АТ,
ЕКГ та ЕхоКГ, якості життя (опитувальник EQ-5D).
Результати дослідження. Тривалість ПРАГ у
обстежених хворих у середньому становила (8,60±
±2,75) року, а РАГ — майже вдвічі більше —
(14,4±3,7) року (р<0,05). Середній рівень систолічного артеріального тиску (САТ) у хворих на
РАГ становив (169,0±3,7) мм рт. ст., ПРАГ —
(159,9±4,3) мм рт. ст. (р<0,001), діастолічного
артеріального тиску (ДАТ) у хворих на РАГ —
(101,9±3,0) мм рт. ст., ПРАГ — (96,1±3,6) мм рт.
ст. (р<0,01). У хворих на РАГ, порівняно до хворих на ПРАГ, достовірно більша частота скарг,
супровідної патології, зокрема, ішемічної хвороби
серця (р<0,001), цукрового діабету (р<0,001), патологічних добових профілів АТ “non-dірper”
(р<0,01) та “night-peаker” (р<0,05), порушень показників ЕКГ та ЕхоКГ, якості життя.
Висновок. У хворих на РАГ достовірно більш
тяжкий перебіг хвороби, ніж у хворих на ПРАГ,
про що свідчить достовірно більша частота різних
скарг, більш високий рівень АТ, більш виражені
порушення показників добового профілю АТ, ЕКГ
та ЕхоКГ, якості життя.

Висновок. Телефонні консультування з корекцією антигіпертензивної терапії, як і частий офісний контроль АТ лікарем, дозволяють ефективно
контролювати АГ у більшості хворих.

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ РОЗУВАСТАТИНА
И АТОРВАСТАТИНА У ПАЦИЕНТОВ
С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ
И МЕТАБОЛИЧЕСКИМ СИНДРОМОМ
Казанжи Д. В., Зарудняк И. П.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель. Изучить эффективность и безопасность
розувастатина и аторвастатина в сопоставимых
дозах у пациентов с артериальной гипертензией
(АГ) и метаболическим синдромом (МС).
Материалы и методы. В исследование включены 62 пациента (мужчины и женщины) с АГ и МС,
средний возраст (67,40±2,64) года, которые были
разделены на две группы. Первой группе (30 пациентов) назначен розувастатин в средней дозе
9,2 мг/сут, второй (32 пациента) — аторвастатин
в средней дозе 20 мг/сут. В начале и через 4 нед.
лечения были измерены общий холестерин (ОХ),
липопротеиды низкой плотности (ЛПНП) и высокой плотности (ЛПВП), триглицериды (ТГ), глюкоза плазмы крови, АЛТ, АСТ, креатинфосфокиназа. Для всех пациентов проведено индивидуальное консультирование по диете (с выдачей
письменных рекомендаций) и выполнению дозированных физических нагрузок.
Результаты. Через 4 нед. лечения было достигнуто достоверное снижение уровня ОХ,
ЛПНП и ТГ в обеих группах. Так, содержание ОХ
в I группе снизилось с (6,73±0,24) до (4,15±0,17)
ммоль/л, -38,36 % (р<0,05), а во II группе — с
(6,96±0,25) до (4,67±0,16) ммоль/л, -32,90 %
(р<0,05). Снижение ОХ наблюдалось в основном
за счет снижения фракции ЛПНП: в I группе — с
(4,62±0,22) до (2,39±0,16) ммоль/л, -48,27 %
(р<0,001), а во II группе — с (4,94±0,24) до
(2,95±0,18) ммоль/л, -40,28 % (р<0,01). Целевых
уровней ЛПНП<2,5 ммоль/л достигли 7 (58,3 %)
пациентов I группы и 4 (40 %) пациента II группы. Уровень ТГ в I группе снизился с (1,85±0,18)
до (1,37±0,16) ммоль/л, -25,29 % (р<0,05), во
II группе с (1,75±0,14) до (1,31±0,19) ммоль/л,
-24,0 % (р<0,05).
Отмечена тенденция к снижению фракции
ЛПВП в обеих группах: в I — с (1,31±0,09) до
(1,12±0,07) ммоль/л, -14,50 % (р>0,05), а во II — с
(1,30±0,08) до (1,15±0,06) ммоль/л, -11,54 %
(р>0,05).
Среди показателей безопасности клинически
значимым было повышение уровня глюкозы у
2 (16,7 %) пациентов I группы и 1 (10 %) пациента
II группы, что требовало снижения дозы препарата. Все пациенты с повышением уровня глюкозы
имели сопутствующий диагноз сахарного диабета 2 типа.

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТЕЛЕФОННИХ
КОНСУЛЬТУВАНЬ ПАЦІЄНТІВ
У КОНТРОЛІ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ
У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ
ГІПЕРТЕНЗІЮ
Ананьєва О. В., Лосєва С. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета роботи. Дослідити ефективність різних
методів амбулаторного контролю артеріального
тиску (АТ) у хворих на есенціальну артеріальну
гіпертензію (АГ).
Матеріали та методи. Контрольна група (20
хворих), у яких результати лікування АГ оцінювались тільки через 3 міс. після призначення лікування, у ІІ групі (20 хворих) — кожні 2 тиж.
здійснювались телефонні консультування, у ІІІ групі (20 хворих) — запрошували кожні 2 тиж. до офісу лікаря.
Результати. Через 3 міс. на заключний візит до
лікаря з І групи прийшли 8 (40 %) пацієнтів, з ІІ
групи 18 (90 %), з III — 17 (85 %). У І групі рівень
систолічного АТ (САТ) достовірно знизився з
(163,1±4,5) до (147,5±5,6) мм рт. ст. (р<0,05), у ІІ
та ІІІ групах зниження САТ було більш суттєвим
— відповідно зі (165,4± ±3,8) до (131,8±4,4) мм рт.
ст. (р<0,001) та зі (164,9±6,7) до (139,7±9,4) мм рт.
ст. (р<0,001). Зміни діастолічного АТ (ДАТ) мали
аналогічну спрямованість: у І групі — з (88,2±3,3)
до (81,9±2,7) мм рт. ст. (р>0,05), у ІІ групі — з
(92,2±2,3) до 79,3±1,9 мм рт. ст. (р<0,001), у ІІІ — з
(90,7±2,7) до (78,7±1,8) мм рт. ст. (р<0,001). Цільових рівнів АТ у І групі досягли 2 (25 %) пацієнти, у
ІІ групі — 17 (85 %) та 16 (80 %) хворих з ІІІ групи.
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Выводы. 1. Терапия розувастатином в средней
дозе 9,2 мг/сут в течение одного месяца привела к
достижению целевых уровней ЛПНП <2,5 ммоль/л
у 58,3 % пациентов, а аторвастатином в дозе
20 мг/сут — у 40 % пациентов.
2. В обеих группах выявлено одинаковое достоверное снижение уровня ТГ.
3. У пациентов с АГ и МС лечение розувастатином и аторвастатином требует контроля показателей углеводного обмена.

ОСОБЛИВОСТІ ІНТЕНСИВНОЇ ТЕРАПІЇ
ГОСТРОЇ ДИХАЛЬНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ
У ХВОРИХ ІЗ ТЯЖКИМ ПЕРЕБІГОМ
ГРИПУ
Сарканич В. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. За даними МОЗ, у період з 2009–
2010 рр. в Україні на вірусну пневмонію захворіло більше 126 тис. чоловік, з яких 1127 осіб померли. В Одеській області за епідсезон 2015–2016 рр.
померло 56 хворих на грип. Досить частими та
грізними ускладненнями цього захворювання є
вірусна пневмонія і гострий респіраторний дистрессиндром (ГРДС), смертність від яких сягає 1 %.
Мета дослідження. Покращити результати інтенсивної терапії гострої дихальної недостатності
(ГДН) у хворих з тяжким перебігом грипу шляхом
профілактики тяжких ускладнень і застосування
ступеневої респіраторної підтримки.
Матеріали та методи. Нами було проведено
аналіз лікування 60 хворих з ускладненим перебігом грипу за період з 2009 по 2016 рр. До контрольної групи (n=60) увійшли хворі з тяжким перебігом грипу, яким медична допомога надавалася згідно з наказом МОЗ України № 832 від
24.03.2009 р. До основної групи (n=60) увійшли
хворі з тяжким перебігом грипу, яким надання допомоги проводилось згідно із запропонованим
алгоритмом.
Результати. Вірус грипу H1N1 було підтверджено у 54 померлих і у 2 померлих це був грип
H2N3. Летальність у хворих, які були госпіталізовані пізніше 4-ї доби, була достовірно (р<0,05) вищою (29,2 %). На обсяг ураженення легеневої тканини впливала несвоєчасність противірусної терапії. У 56 хворих, які померли, була діагностована двобічна вірусно-бактеріальна пневмонія, а у
50 — ГРДС. Проведення неінвазивної вентиляції
легенів (НІВЛ) дозволило зменшити прояви ГДН
у 35 % хворих (р<0,05).
Висновки. Для хворих з тяжким перебігом грипу характерна паренхіматозна і вентиляційна ГДН
внаслідок тяжкої пневмонії, гострого респіраторного дистрес-синдрому і загострення хронічного
обструктивного захворювання легенів (р<0,05).
Вірогідними прогностичними чинниками тяжкого наслідку (смертності) є госпіталізація через
≥4 доби від початку захворювання, несвоєчасна
противірусна терапія, зниження рівня сатурації
<85 %, несприятливий преморбідний стан, розвиток ГРДС, а також невикористання НІВЛ.

ОСОБИСТІСНІ ОПИТУВАЛЬНИКИ ТА ЇХ
МОЖЛИВОСТІ В ДІАГНОСТИЦІ ТА
ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ МЕТОДІВ ЛІКУВАННЯ
ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ
Алавацька Т. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета. Визначити вплив хронічного соматичного захворювання — цукрового діабету — на
профіль особистісних відносин у пацієнтів та їх
прихильність до лікування.
Матеріали і методи. Для проведення наших досліджень ми використовували три види опитувальників: Особистісний опитувальник Бехтерівського інституту, опитувальник ситуативної та особистісної тривожності Спілбергера — Ханіна та опитувальник Моріскі — Гріна. Дослідження проводилося на базі кафедри внутрішньої медицини № 1
з курсом серцево-судинної патології та на базі ендокринологічного відділення Одеської обласної лікарні. Наші пацієнти — це хворі на цукровий діабет I і II типу. Ми працювали з пацієнтами з жовтня 2014 р. по квітень 2017 р. У перших пацієнтів,
яким надавали опитувальники, ми визначили час
їх заповнення — у середньому 30–40 хв. Загалом
обстежено в цьому році 50 пацієнтів (чоловіків —
15, жінок — 45) у віці від 18 до 70 років.
Результати. На підставі отриманих у нашому
дослідженні даних ми встановили типи за 12 шкалами особистісного відношення у хворих на цукровий діабет, а також прихильність пацієнтів до
лікування. Отримані нами дані показали, що у
більшості (55 %) пацієнтів переважає неврастенічний і сенситивний тип, але коли ми враховували
вік, стать, тип, ступінь тяжкості, тривалість захворювання, показники змінювалися (%). При
аналізі даних опитувальника Моріскі — Гріна ми
виявили, що в середньому тільки 20 % пацієнтів
прихильні до лікування. Враховуючи вищезазначені показники, з’ясували, у яких пацієнтів комплаєнтність вище і від чого це залежить. Що більше
знижувалися рівні особистісної та ситуативної тривожності, то більше підвищувався рівень прихильності до лікування у пацієнтів з різними типами
профілів особистісного відношення. Пацієнти краще почувалися, краще розуміли свій стан і виконували вказівки лікарів.
Висновки. Лікар повинен встановлювати план
лікування не тільки на об’єктивних даних, а й враховувати психологічні особливості хворого. Кожний пацієнт має власний тип особистісного ставлення і прихильність до лікування у кожного різна.

РАСПРОСТРАНЕННОСТЬ ФАКТОРОВ
КАРДИОВАСКУЛЯРНОГО РИСКА СРЕДИ
СТУДЕНТОВ ОНМедУ
Щербина Т. А., Кузовенкова Е. А.,
Швыркова Н. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель. Определить распространенность факторов кардиоваскулярного риска (КВР) среди студентов старших курсов ОНМедУ.
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Материалы и методы. Опрошено 192 студента
(62 юношей и 130 девушек), средний возраст
(21,8±1,6) года, при помощи специально разработанной анкеты; измерены АД, ЧСС, масса тела,
рассчитан индекс массы тела (ИМТ).
Результаты. Нарушение длительности или качества ночного отдыха (отход ко сну позже 22 ч /
недостаточная продолжительность сна) выявлено
у 173 (90,1 %) респондентов. Отсутствие регулярной физической нагрузки — у 113 (58,9 %) опрошенных.
Избыточное употребление кофеина (кофе +
чай) — у 89 (46,4 %) студентов, более характерно
для девушек (50 %), чем для юношей (38,7 %). Избыточное употребление соли — у 76 (39,0 %), чаще
встречается у юношей (48,4 %), чем у девушек
(35,4 %). Активное табакокурение — у 38 (19,8 %)
студентов, в 2,3 раза чаще встречается среди юношей — у 20 (32,2 %), чем среди девушек — у 18
(13,8 %). В прошлом курили 16 (8,3 %) опрошенных. Избыточный вес или ожирение выявлено у 23
(12 %), у юношей в 12 раз чаще — у 20 (32 %) юношей и 3 (2,7 %) девушек. Повышение АД — у 9
(4,7 %) студентов, в 7,5 раз чаще было выявлено у
юношей — у 7 (11,3 %), чем у девушек — у 2 (1,5 %).
Сочетание трех и более факторов КВР выявлено у 80 (41,7 %) респондентов: у юношей — 29
(46,8 %), у девушек — 51 (39,2 %).
Выводы.
1. Наиболее распространенными факторами
КВР для студентов старших курсов являются дефицит ночного сна (90,1 %), гиподинамия (58,9 %),
злоупотребление кофеином (46,4 %) и солью
(39 %).
2. Активное табакокурение в 2,3 раза, избыточный вес или ожирение — в 12 раз, повышенное АД
— в 7,5 раз чаще встречаются у юношей.
3. Сочетание трех и более факторов КВР выявлено у 80 (41,7 %) респондентов, что требует активной модификации образа жизни.

від 15 до 35 років із захворюванням на АІТ на базі
ВОКЕД за 2015 р.
Нами встановлено, що тривалість захворювання у жінок становила: до 6 міс. — у 18 (20 %) осіб,
6 міс. — 1 рік — у 23 (25,6 %), 1–5 років — у 37
(41,1 %), 5–10 років — у 12 (13,3 %). У 67 (74,4 %)
із досліджуваних жінок діагностували гіпертрофічну форму АІТ, у 23 (25,6 %) жінок — атрофічну
форму АІТ. Скарги які виникали у жінок: дискомфорт та стиснення шиї у 67 (74,4 %), надмірна маса
тіла — у 70 (65 %), сухість шкіри — у 65 (72,2 %),
запори — у 78 (86,6 %), тахікардія — у 50 (55,5 %),
одутлість обличчя — у 54 (60 %), зниження фізичної активності — у 85 (94,4 %). Рівень гормонів ЩЗ
при першому звернені: ТТГ — 9,06–30,84 мкмоль/мл;
вільний Т4 — 0,56–4,35 мкмоль/мл; АТ до ТПО —
65–329,6. Початок менструальної функції: 11–13 років — у 45 (50 %) жінок, 13–15 років — у 36 (40 %),
після 15 років — у 9 (10 %). При УЗД діагностовано такі зміни: збільшення об’єму ЩЗ у 67 (74,4 %)
жінок, зменшення об’єму — у 23 (25,6 %). Наявність вузлів у 78 (86,6 %) жінок. Неоднорідність
ехоструктури у 90 (100 %) жінок. У досліджуваних
виникали порушення менструального циклу у вигляді: дисмеонрея — у 65 (72,2 %) жінок, первинна
аменорея — 5 (5,55 %), вторинна аменорея — у 30
(33,3 %), олігоменорея — у 38 (42,2 %).
На основі опрацьованої інформації можна зробити висновки, що порушення репродуктивної
функції у жінок залежить від функції ЩЗ. Тому
діагностування і лікування її захворювань має
бути своєчасним, всебічним, раціональним.
ЛИПИДНЫЙ ОБМЕН У БОЛЬНЫХ
С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
САХАРНОГО ДИАБЕТА 2 ТИПА
И ОСТЕОАРТРОЗА
Медяник Е. А., Долгов В. М.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Цель. Определить взаимосвязи липидного обмена с показателями углеводного обмена и уровнем С-реактивного белка (СРБ) у больных с остеоартрозом (ОА) и сахарным диабетом (СД) 2 типа.
Материалы и методы. Обследовано 55 пациентов с СД 2 типа и ОА, средний возраст — (52,4±
±2,3) года. Все пациенты были разделены на
3 группы: 1-я группа (n=10) — с ОА, 2-я группа
(n=10) — пациенты с СД 2 типа, 3-я группа (n=25)
— с СД 2 типа и ОА с ожирением. Группы были
сопоставимы по полу и возрасту. Всем пациентам
с ОА было проведено рентгенографическое исследование суставов, определен уровень СРБ. Проводилось исследование уровня гликозилированного
гемоглобина (HbA1c), глюкозы крови натощак
(ГКН), уровня общего холестерина (ОХ), триглицеридов (ТГ), липопротеидов низкой плотности
(ЛПНП), липопротеидов очень низкой плотности
(ЛПОНП) и липопротеидов высокой плотности
(ЛПВП). Проводилась статистическая обработка
полученных данных.
Результаты. Анализ показателей липидного
обмена у обследованных больных обнаружил дис-

ГІПОТИРЕОЗ НА ТЛІ АВТОІМУННОГО
ТИРЕОЇДИТУ ТА ПОРУШЕННЯ ОВАРІОМЕНСТРУАЛЬНОГО ЦИКЛУ У ЖІНОК
РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
Вівчарук Я. В., Кмитюк М. С., Сулімко О. В.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Патологія ендокринної системи в Україні має
стійку тенденцію до поширення у популяції. У
структурі ендокринних захворювань провідне місце посідає патологія щитоподібної залози (48,67 %),
серед якої значною складовою є автоімунний тиреоїдит (АІТ). Це автоагресивне захворювання, що зумовлене автоімунізацією тиреоїдними антигенами,
проявом якого є лімфоїдна та плазмоцитарна
інфільтрація щитоподібної залози (ЩЗ) з подальшим її руйнуванням та заміщенням сполучною тканиною.
Мета. Дослідити порушення оваріо-менструального циклу у жінок з автоімунним тиреоїдитом.
Для досягнення мети було опрацьовано 90 амбулаторних карт жінок Вінницької області віком
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липидемию во всех группах пациентов, наиболее
выраженные изменения были выявлены у больных
3-й группы (p<0,05). У больных с изолированным
течением СД 2 типа опредены взаимосвязи между
уровнем ГКН и уровнем ОХ (r=0,75; p<0,05) и ХС
ЛПНП (r=0,68; p<0,05), уровнем HbA1C и уровнем ОХ (r=0,48; p<0,05) и ХС ЛПНП (r=0,51;
p<0,05). В 3-й группе определены положительные
корреляции уровня ОХ с ГКН (r=0,54; p<0,05), с
HbA1C (r=0,49; p<0,05). Значимых взаимосвязей
между показателями липидного обмена и уровнем
С-реактивного белка у больных с изолированной
патологией выявлено не было, при этом у больных 3-й группы обнаружены взаимосвязи между
СРБ и уровнями ОХ (r=0,46; p<0,05), ЛПНП
(r=0,37; p<0,05), ТГ (r=0,31; p<0,05).
Вывод. Полученные данные свидетельствуют о
взаимоотягощающем влиянии нарушений углеводного и липидного обмена, что может усугублять
течение заболевания пациентов с сочетанной патологией. Однако оценка данных показателей требует дальнейшего изучения.

реанімацій становить 13 (7,1 %), в абсолютній
більшості з них (10 — 76,9 %) спостерігалася ФШ/
ШТ. Найчастіше — 104 (56,5 %) від загальної
кількості реанімованих — СЛМР проводилась із
дотриманням протоколів. Виявлено також окремі
недоліки. У деяких випадках при констатації ФШ/
ШТ спостерігалась затримка з раннім проведенням сеансу дефібриляції, а також невірний первинний та подальший вибір енергії дефібриляції,
окрім цього насамперед проводили інтубацію трахеї, а також внутрішньовенне введення ліків, що
часто затримує всю схему реанімації. При реєстрації (А/РЕА) майже у кожному другому випадку
застосовувався 0,1 % розчин атропіну.
Висновки.
1. Негайне проведення СЛМР у співвідношенні
30/2, при цьому частота ритму компресії грудної
клітки має бути не менше 120 за 1 хв.
2. Рання дефібриляція (якщо вона показана)
незалежно від тривалості клінічної смерті та
кількості проведених циклів СЛМР.
3. Відмова від ранньої інтубації трахеї на користь швидкої ЕКГ-діагностики типу РЗК, дефібриляції із застосуванням альтернативних методів
ШВЛ.
4. Відмова від атропіну.
5. Відмова від ендотрахеального введення ліків
на користь внутрішньовенного та внутрішньокісткового доступів.

ДОГОСПІТАЛЬНА РЕАНІМАЦІЯ:
ПРОБЛЕМИ, УСПІХИ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ
ЗГІДНО З СУЧАСНИМИ ПРОТОКОЛАМИ
Сімора Т. С.
Тернопільський державний медичний університет
імені І. Я. Горбачевського МОЗ України,
Тернопіль, Україна
Актуальність. У статті проведений аналіз догоспітальної летальності в роботі бригад швидкої
медичної допомоги (ШМД) Тернополя за 2013–
2016 рр. Висвітлені основні причини високого рівня смертності на місці пригоди, аналіз проведених
реанімаційних заходів та шляхи зниження летальності.
Мета. Дослідити догоспітальну летальність у
роботі бригад ШМД та вирішити питання її зниження шляхом аналізу причин смертності на місці
пригоди.
Матеріали і методи. Проведено клініко-статистичний аналіз за 2013–2016 рр. діяльності бригад
ШМД Тернополя, які виїжджали на виклики до
потерпілих, що перебували у стані клінічної смерті.
За основу дослідження взяті супровідні листи, карти виїзду. Якість та комплексність діагностики
оцінювали шляхом аналізу діагнозів, що встановлені лікарями ШМД.
Результати. Впродовж чотирьохрічного досліджуваного періоду спостерігається стабільно високий рівень смертності (82,1 %) до прибуття медичної бригади з констатацією ранніх ознак біологічної смерті. Детальний аналіз запізнілого прибуття у абсолютній більшості випадків повязаний
з відстанню до місцеперебування пацієнтів (9 км і
більше) та несприятливими кліматичними умовами. Бригадами ШМД серцево-легенева медична
реанімація (СЛМР) здійснена 184 хворим. ЕКГдіагностика проведена 158 пацієнтам (85,9 % від
загальної кількості реанімовних), при цьому у 108
з них (58,7 %) була зареєстрована ФШ/ШТ, а у 50
(27,2 %) — А/РЕА. Сумарна кількість успішних

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНАЯ ЗНАЧИМОСТЬ
СИМПТОМОВ
АЛЛЕРГИЧЕСКОГО РИНИТА
Козуб К. В., Козуб А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Проблема аллергического ринита (АР), несмотря на все достижения современной
иммунологии и отоларингологии, остается одной
из самых распространенных, часто больные АР
приходят на прием к отоларингологу, аллергологуиммунологу, семейному врачу.
Целью настоящих исследований явилось изучения симптомов и факторов, способствующих развитию АР у людей, проживающих на территории
всей Украины. Основой АР являются аллергические реакции, возникающие у разных людей на открытые или закрытые аллергены.
Материалы и методы. Анализу подвергнуты
медицинские карты 10 больных, которые обратились в Одесскую городскую поликлинику № 6 в
течение 2016 г. Из них 3 — к ЛОР-врачу, 5 —
к семейному врачу, 2 — к аллергологу.
Аллергический ринит представляет собой серьезную проблему как для системы здравоохранения,
так и для общества в целом. Распространенность
данного заболевания высока и растет с каждым годом. В мире АР страдают по крайней мере 10–
40 % населения. В США число больных аллергическими заболеваниями превышает 40 млн человек, из них 25–30 млн страдают АР. В Великобритании распространенность АР достигает 26 %, в
Дании — 19 %, в Германии — от 13 до 17 %. В разных регионах Украины его распространенность
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лопатий (ДЭ) различного генеза. У больных ДЭ
широко используются физические факторы, среди
которых ведущими являются трансцеребральные
импульсные электровоздействия, различные варианты электрофореза лекарственных веществ, магнито-, лазеро-, микроволновая терапия. В практику физиотерапии активно внедряются новые варианты электрофореза лекарственных препаратов
(нейромидин), который улучшает мозговое кровообращение, мнестические и ассоциативные функции.
Материал и методы исследования. В исследовании приняли участие 75 человек с ДЭ: 17 мужчин в возрасте от 42 до 75 лет и 58 женщин в возрасте от 38 до 77 лет. Все больные были разделены на 2 группы: 1-я группа пациентов дополнительно к медикаментозной терапии получала эндоназальный электрофорез нейромидина —
39 больных по 1 мл 0,5 % р-ра нейромидина в
2 мл физ. р-ра наносили на анодную прокладку,
которую вводили в носовые ходы. Катод накладывали на шейно-затылочную область. Сила тока
дозировалась от 0,1 до 0,7 мА. Длительность процедуры от 5 до 10 мин, ежедневно, на курс 10–15.
Использовали аппарат «Поток-1». Больные
2-й группы (36 человек ) к вышеуказанному комплексу дополнительно получали магнитотерапию
на воротниковую зону (низкоинтенсивное ПеМП
20–30 мТл, 30 мин, ежедневно, на курс 15–18 процедур).
Результаты и их обсуждение. При обследовании больных выявлены изменения функционального состояния нервной и сердечно-сосудистой систем, мозгового кровообращения, биохимических показателей. Степень выраженности выявленных изменений зависела от тяжести ДЭ. Применение эндоназального электрофореза нейромидина у больных ДЭ І и II ст. способствует регрессу клинических проявлений заболевания, улучшает мозговое кровообращение
(уменьшение асимметрий кровообращения и
выраженности церебральной дистонии), электрокардиографические показатели (улучшение
процессов реполяризации и сократительной
способности миокарда), липидный обмен (снижение уровня ОХ, ХС-ЛПНП, ХС-ЛПОНП, повышение уровня ХС-ЛПВП), также сопровождается положительными изменениями когнитивных ВП, о чем свидетельствуют нормализация скорости когнитивных процессов и улучшение памяти.
Выводы. Показана эффективность и целесообразность применимых указанных комплексов у
больных ДЭ на стационарном этапе.

колеблется в пределах от 10,7 до 23 %. В Европе
прямые расходы, связанные с АР, ежегодно составляют 1–1,5 млрд евро, а непрямые расходы — 1,5–
2 млрд евро. При оценке социально-экономического значения болезни необходимо учитывать ассоциации АР с другими заболеваниями, в том числе бронхиальной астмой, синуситами, средним
отитом, инфекциями дыхательных путей. Выраженная заложенность носа и другие симптомы ринита, ежедневно беспокоящие пациентов, способствуют снижению физической, профессиональной
и социальной активности, вызывают нарушение
сна и способности к обучению. Тем самым резко
снижается качество жизни пациентов. Более чем у
65 % больных АР имеются признаки аллергического конъюнктивита. Глазные симптомы существенно снижают качество жизни и работоспособность пациентов, а также требуют больших затрат
на лечение ринита как вследствие полипрагмазии,
так и увеличения затрат на медицинскую помощь
и временную утрату трудоспособности. По данным ряда исследований, пациенты, страдающие от
сопутствующих глазных симптомов ринита, в полтора раза чаще обращаются за медицинской помощью, на 30 % больше используют дополнительные лекарственные средства. У данной категории
пациентов на 20 % дней больше временной утраты трудоспособности.
Результаты и обсуждения. Аллергический ринит способен поражать людей всех возрастов. Аллергия, как правило, сначала появляется в детстве.
Аллергический ринит — наиболее распространенное хроническое заболевание у детей, хотя он может развиться и в любом возрасте. Почти 20 % случаев АР обусловлены сезонной аллергией, 40 %
— многолетним (хроническим) ринитом, а остальные — смешанными причинами.
Заключение. Таким образом, по степени распространенности, влиянию на здоровье и качество
жизни пациентов проблема АР может считаться
одной из самых актуальных.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОМПЛЕКСНОГО
ПРИМЕНЕНИЯ ЭНДОНАЗАЛЬНОГО
ЭЛЕКТРОФОРЕЗА НЕЙРОМИДИНА
И МАГНИТОТЕРАПИИ У БОЛЬНЫХ
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ
ЭНЦЕФАЛОПАТИЕЙ І И ІІ СТ.
Козуб К. В., Козуб А. В.
Одесский национальный медицинский университет,
Одесса, Украина
Актуальность темы обусловлена значительной
распространенностью дисциркуляторных энцефа-
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СЕКЦІЯ ІНФЕКЦІЙНИХ, ШКІРНОВЕНЕРИЧНИХ ХВОРОБ І ТУБЕРКУЛЬОЗУ
Секция инфекционных,
кожно-венерических болезней и туберкулеза
Section of Infection,
Dermatovenereal Diseases and Tuberculosis

СУЧАСНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ВІТРЯНОЇ ВІСПИ У ДІТЕЙ
Капсомун В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Щороку в Україні реєструється
близько 150 000 випадків захворювання на вітряну віспу. Сьогодні вітряна віспа посідає одне з провідних місць серед інфекційних хвороб дитячого
віку з повітряно-краплинним механізмом передачі
збудника, поступаючись за поширеністю лише
грипу та кишковим інфекціям. Найчастіше захворювання має типовий перебіг, проте в 1 із 50 випадків спостерігаються ускладнення, серед яких
найбільш тяжкими є пневмонія й енцефаліт. Летальність у разі захворювання на вітряну віспу у
дітей становить близько 2 на 100 тис. випадків.
Метою дослідження стало вивчення особливостей сучасного перебігу вітряної віспи у дітей в
Одеському регіоні за період 2015–2016 рр.
Дослідження проводили на базі Одеської
міської клінічної інфекційної лікарні. Було обстежено 147 хворих, віком від 18 днів до 18 років, з
діагнозом вітряна віспа. З них 41 дитина віком до
3 років, 26 дітей — до одного року. Діагноз встановлювали переважно на підставі клінічних та
епідеміологічних даних. Тяжкість захворювання
оцінювали за ступенем вираженості основних синдромів (інтоксикації та екзантеми) і наявності ускладнень. Серед госпіталізованих дітей тяжкий
перебіг спостерігався в 21,8 % випадків (32 дітей),
середньотяжкий — в 71,4 % (105 дітей) та в 6,8 %
випадків (10 дітей) виявлялася легка форма захворювання. Перебіг хвороби у більшості пацієнтів
був сприятливим, однак у 22 (15 %) дітей спостерігалися ускладнення. Серед ускладнень вітряної
віспи у дітей, потенційно небезпечних в плані несприятливих наслідків хвороби, сьогодні чільне
місце посідають флегмонозні ураження підшкірних
м’яких тканин різних ділянок тіла, енцефаліт, менінгоенцефаліт, пневмонія, стрептодермія, пієлонефрит. Надання своєчасного адекватного лікування сприяє легшому перебігу захворювання та
запобігає розвитку ускладнень.

КЛІНІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ
ГЕНЕРАЛІЗОВАНИХ ФОРМ
МЕНІНГОКОКОВОЇ ІНФЕКЦІЇ У ДІТЕЙ
РАННЬОГО ВІКУ. КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК
Смереко Г. Л., Томчук М. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Менінгококова інфекція сьогодні
посідає одне з провідних місць в структурі нейроінфекцій і має велике значення серед хвороб дитячого віку за особливостями перебігу й винекненням загрозливих ускладнень, потребує ретельної
та своєчасної діагностики.
Метою нашого дослідження було вивчення перебігу генералізованих форм менінгококової
інфекції у дітей раннього віку, ризику розвитку ускладнень і нетипових проявів інфекції на прикладі
випадку клінічного захворювання у кількох членів
однієї сім’ї.
Матеріали та методи. Дослідження проводили
на базі Одеської міської клінічної інфекційної
лікарні за період 2015–2016 рр. Було обстежено 67
дітей віком до 3 років з попереднім діагнозом менінгококова інфекція.
Результати дослідження. При обстеженні 67
дітей з менінгококовою інфекцією у 61 (91,04 %)
дитини діагноз було підтверджено лабораторними методами. Із них 37,7 % — діти до 1 року, 66,3 %
— діти від 1 до 3 років.
У структурі геніралізованих форм менінгококової інфекції превалюють змішані форми — 61,6 %,
кількість дітей з ізольованим менінгітом менша —
16,4 % та з менінгококцемією 22 % дітей. Лабораторно (при бактеріоскопії СМР) діагноз був
підтверджений у 83,7 %, клінічно був виставлений
— у 16,3 % випадків. Серед 15,4 % випадків ускладнення розподілилися так: інфекційно-токсичний шок розвився у 9,2 % випадків (переважно
діти від 1 до 3 років), пневмонія — у 4,6 %, середній отит — у 1,5 % випадків.
Вивчення перебігу менінгококової інфекції на
сучасному етапі показало пряму залежність між
своєчасною діагностикою хвороби, адекватною
терапією та видужанням.
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ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ
ІНФЕКЦІЙНОГО МОНОНУКЛЕОЗУ
У ДІТЕЙ В ЗАЛЕЖНОСТІ
ВІД ЕТІОЛОГІЧНОГО ЧИННИКА
Бавикіна Л. С., Зарецька А. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Інфекційний мононуклеоз (ІМ) поліетіологічне
інфекційне захворювання. В Україні інфікованість
дитячого населення збудниками ІМ становить
більше 50 %. Крім віруса Епштейна — Барр (ВЕБ),
багато інших інфекційних чинників можуть спричинити ІМ, зокрема, значна кількість випадків захворювання зумовлена цитомегаловірусом, герпесвірусом 6-го типу, проте найчастіше клініку ІМ зумовлюють ВЕБ й асоціації збудників.
Метою роботи було визначення сучасних особливостей клінічного перебігу ІМ у дітей в залежності від етіологічного чинника та у випадку їх
асоціацій.
Матеріали та методи. Дослідження проводили
на базі Одеської міської клінічної інфекційної
лікарні протягом 2014–2016 рр. У ньому брали
участь 194 дитини (хлопчики і дівчатка віком від
11 міс. до 13 років) з лабораторно підтвердженим
діагнозом ІМ. Серед них хлопчиків (60,86±3,41) %
та (39,74±3,41) % дівчаток. У (20,1±2,87) % випадків мав місце поступовий початок захворювання з продромальними симптомами у вигляді млявості, зниження апетиту, субфебрилітету з незначним збільшенням реґіонарних лімфатичних вузлів.
У (79,9±2,87) % хворих клінічна картина ІМ характеризувалась гострим початком, лихоманкою,
інтоксикацією та виникненням основних симптомів ІМ. Порівняння клініки захворювання, викликаного різними збудниками, показало збереження типових симптомів хвороби. Частота лихоманки та тонзиліту не мали істотних відмінностей в
залежності від збудника. Генералізована лімфаденопатія та гепатомегалія достовірно рідше зустрічались при ЦМВ-мононуклеозі (15,8±8,36) % та
(57,9±11,3) % відповідно. Інфекційний мононуклеоз ЦМВ-етіології не супроводжувався виникненням екзантеми.

посереднього проживання або внаслідок відвідування інших місць під час туристичного маршруту. Відповідно до проведеного ВООЗ моніторингу, в період з 1970 р. і до нині ідентифіковано понад 100 спалахів кору, краснухи, гепатиту А, легіонельозу, респіраторних і гастроінтестинальних
захворювань на пасажирських круїзних лайнерах.
Мета дослідження — провести ретроспективний аналіз спалахів норовірусної інфекції (НВІ)
на суднах, що відвідували морські та річкові торговельні порти України протягом 2010–2013 рр.
Матеріали та методи: для ретроспективного
вивчення особливостей спалахів НВІ на пасажирських круїзних лайнерах протягом 2010–
2013 рр. проаналізовано виписки із суднових амбулаторних журналів за вказаний період згідно з
формою державної статистичної звітності за вказані роки (4 звіти). Методи — епідеміологічний,
статистичний.
Результати досліджень. У порти України щодня заходять судна, на яких нерідко реєструють спалахи НВІ, що підтверджені під час рейсу за допомогою хроматографічних експрес-тестів. Так, під
час навігації 2010 р. таких суден було 3, 2011 р. —
4, 2012 р. — 4, 2013 р. — 3. Наймасштабніший спалах НВІ зареєстрований у 2010 р. серед пасажирів
і членів екіпажу круїзного лайнера “Queen Elizabeth”, під час якого захворів кожний п’ятий пасажир, що послужило причиною переривання круїзу. Усього під час навігації 2011 р. порти України
відвідали 252 круїзних судна, на 18 з них реєструвалися випадки гострих кишкових інфекцій (ГКІ),
у т. ч. НВІ, що становило 7,14 %. У 2013 р. на
3 суднах, що мали на борту 6553 людини (4488 пасажирів і 2065 членів екіпажу), на НВІ захворіли
279 (4,26 %) чоловік.
Висновок. Спалахи НВІ на пасажирських суднах завдають значних економічних збитків і є епідемічною загрозою для населення портових міст,
зважаючи на високу контагіозність, низьку інфікуючу дозу та блискавичне поширення норовірусів
— через їжу, повітря (системи кондиціонування) і
контактно-побутовим шляхом. Потрібно розробити та на міжнародному рівні узгодити рекомендації щодо управління під час спалахів на круїзних суднах.

СПАЛАХИ НОРОВІРУСНОЇ ІНФЕКЦІЇ
НА ПАСАЖИРСЬКИХ СУДНАХ,
ЩО ВІДВІДУЮТЬ МОРСЬКІ ТА РІЧКОВІ
ТОРГОВЕЛЬНІ ПОРТИ УКРАЇНИ
Ткачик І. І., Козішкурт А. С., Ситнікова О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Щороку порти України відвідують понад 200 круїзних лайнерів і 100 суден типу
«ріка–море». На сучасних океанських лайнерах
одночасно може перебувати до 5000 пасажирів і
членів екіпажу, не виключена можливість прибуття на борт судна осіб, які перебувають в стані інкубаційного періоду інфекційного захворювання,
або носійства та виділення інфекційних збудників;
осіб, що зазнали ризику інфікування в місцях без-

СУЧАСНИЙ СТАН ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА РОТАВІРУСНУ ІНФЕКЦІЮ В УКРАЇНІ
ТА ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
Молдованова О. А., Ткачик І. І., Мура Л. Л.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. За даними Всесвітньої організації охорони здоров’я, у світі щороку реєструють
до 1–1,2 млрд діарейних захворювань, від яких
вмирають майже 4 млн чоловік, причому 60–70 %
осіб, що захворіли, становлять діти у віці до 14
років. Ротавірусна інфекція (РВІ) — провідна у цій
патології. Це пояснюється як її значною розповсюдженістю, високими показниками захворюваності, так і суттєвими економічними витратами.
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Мета дослідження — провести порівняльний
аналіз рівнів захворюваності на РВІ в Україні в
цілому та Одеській області за 2010–2015 рр.
Матеріали та методи: для порівняльного вивчення особливостей епідемічного процесу РВІ в
Україні та Одеській області за період 2010–2015 рр.
проаналізовано багаторічну та річну динаміку захворюваності згідно з формами державної статистичної звітності за вказані роки (6 звітів).
Методи — епідеміологічний, статистичний.
Результати досліджень: рівень загальної захворюваності населення України на РВІ в середньому становив 23,10±1,23, відповідно по Одеській
області — 34,33±1,86 (t=5,68; р<0,005). Серед дитячого населення — по країні в цілому — 127,21±
±7,15, по Одеській області — 184,17±10,32 (t=5,14;
р<0,001). Серед дорослого населення: по Україні
— 0,94±0,04, по Одеській області — 0,21±0,03
(t=-5,41; р<0,005).
Висновок. Спостерігається неповна реєстрація
вказаної нозології серед дорослих осіб не тільки
по Одеській області, але й по країні в цілому. Встановлено вірогідне перевищення рівня загальної та
дитячої захворюваності на РВІ по Одеській області
у порівнянні з показниками по Україні.

від слабо- (+) до високопозитивних (+++) значень,
а 12 (14,12 %) — мали недостатній (+/-) рівень АТ.
Більшість обстежених осіб були двічі провакциновані від вказаних вірусів (крім дітей від 1 до 6
років, які отримали однократне щеплення).
Висновки. Паротитний компонент тривакцини,
що використовується для щеплень, у порівнянні з
іншими компонентами, вірогідно частіше показував неспроможність викликати імунну відповідь:
12 пацієнтів із вказаних вікових груп не мають АТ
до вірусу епідемічного паротиту, з них 8 (67 %) —
чоловіки.

ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОСТРУКТУРИ
НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЩОДО ІМУНОІНДИКАТОРНИХ ВІРУСІВ
Прілєпова Н. С., Нєдєльчу Л. А.,
Вакульська Г. О., Савенко А. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Згідно з глобальними оцінками
ВООЗ щодо розповсюдженості вірусу простого
герпесу 1 типу (ВПГ-1) у світі, цим вірусом інфіковано більше 3,7 млрд людей віком до 50 років, або
67 % населення планети. Генітальний герпес, викликаний ВПГ-2, є глобальною проблемою: за даними ВООЗ, у 2014 р. приблизно 417 млн людей в
світі були носіями інфекції.
Мета: проаналізувати імуноструктуру населення Одеської області щодо вірусів — ВПГ-1 і
ВПГ-2 та визначити напруженість імунітету населення Одеської області щодо цих інфекцій на сучасному етапі епідемічного процесу.
Матеріали та методи: результати досліджень
115 пацієнтів віком від 1 до 75 років на наявність
IgG до імуноіндикаторних віруcів, отриманих
скринінговим напівкількісним імунофлуоресцентним методом за допомогою тест-систем виробництва EUROIMMUN, Німеччина.
Результати: усього проаналізовано 115 результатів досліджень на ВПГ-1, з них у 114 (99,13 %)
пацієнтів визначався титр антитіл (АТ) від слабопозитивних (+) до високопозитивних (+++) значень, у 1 (0,87 %) пацієнта (жінка, 21 рік) був недостатній (+/-) титр АТ. Найбільша кількість досліджених пацієнтів (32 із 115, або 28 %) були з вікової групи 30–39 років. Навіть серед дітей найменшої вікової групи — 4 із 4 досліджених (100 %)
мали позитивний результат. На ВПГ-2 теж було
проаналізовано 115 досліджень, з них 91 (79,13 %)
пацієнт мав позитивний результат, відповідно 24
(20,87 %) пацієнти — недостатній (+/-) рівень АТ.
Найбільша кількість пацієнтів, що мали позитивний результат були з вікової групи 30–39 років (36
чоловік, або 31 % обстежених).
Висновки: серед населення Одеської області
відмічено високий рівень інфікованості імуноіндикаторними вірусами — ВПГ-1 та ВПГ-2. Застосування вакцинних препаратів проти ВПГ дозволить підвищити рівень імуноспроможності населення проти інших збудників інфекційних захворювань.

ДОСЛІДЖЕННЯ ІМУНОСТРУКТУРИ
НАСЕЛЕННЯ ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ЩОДО ВАКЦИННИХ ВІРУСІВ
Прілєпова Н. С., Гриценко К. С.,
Кундрик М. Р.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Згідно з календарем щеплень за
віком, затвердженим в Україні наказом МОЗ
№ 551 «Про удосконалення проведення профілактичних щеплень в Україні» від 11.08.2014 р., вакцинація дітей від кору, краснухи й епідемічного паротиту проводиться двічі: у 12 міс. та 6 років.
Мета: проаналізувати імуноструктуру населення Одеської області щодо вакцинних вірусів —
кору, краснухи, епідемічного паротиту.
Матеріали та методи: результати лабораторних
досліджень 98 пацієнтів віком від 1 до 69 років на
наявність IgG до віруcів кору, краснухи й епідемічного паротиту, що є складовими різних скринінгових наборів, відповідно до клінічних синдромів,
проведених імунофлуоресцентним методом за допомогою тест-систем виробництва EUROIMMUN,
Німеччина.
Результати: наявність антитіл (АТ) до вірусу
краснухи проаналізовано у 98 пацієнтів, з них у 86
(87,76 %) хворих — титри визначались від слабопозитивних (+) до високопозитивних (+++) значень, у 12 (12,24 %) — мали недостатній (+/-)
рівень. Наявність АТ до вірусу кору визначалась
у 96 пацієнтів, з них у 85 (88,54 %) хворих виявлено рівень АТ від слабо- (+) до високопозитивних
(+++) значень, а 11 (11,46 %) мали недостатній (+/-)
титр АТ. На присутність АТ до вірусу епідемічного паротиту були досліджені сироватки крові 85
пацієнтів, з них у 73 (85,88 %) титр АТ визначався
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УДОСКОНАЛЕННЯ ПІДГОТОВКИ
СТУДЕНТІВ-МЕДИКІВ ШЛЯХОМ
ВПРОВАДЖЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ
ТЕХНОЛОГІЙ НАВЧАННЯ
Тверезовський В. М.
Харківський національний медичний університет,
Харків, Україна

тивного напрямку у перепідготовці лікарівкурсантів ФПО.
Матеріали й методи. Використані описові й
аналітичні методи епідеміологічного дослідження,
що ґрунтувались на даних сучасної світової літератури.
Результати та обговорення. За даними літературних джерел використання інтерактивних методів навчання у перепідготовці лікарів є необхідним фактором для підвищення якості освіти. За
R. Datta (2015), використання інтерактивних методів навчання статистично значущо покращує як
тимчасову пам’ять, так і довготривалу. Так, запам’ятовування інформації на 8–12 % було вищим у
групі, при навчанні якої застосовувались інтерактивні методики (результати отримані при тестуванні після проведеного заняття). При повторному контролі знань через 8–12 тиж. встановлено засвоєння знань на 15–18 % вище, ніж у групі, що
навчалась без використання останніх.
Застосування наочних презентацій, відео-конференцій, кейс-методів та інших новітніх методик
не тільки вірогідно поглиблює, а й мотивує до отримання нових знань. Окрім цього, зазначені методики допомагають вдосконалити рівень клінічного мислення, що так необхідний для сучасного лікаря.
Висновки. Формування високої професійності,
зростання рівня клінічного мислення медичного
працівника можна досягнути шляхом застосування інтерактивних методик у дискусіях, обговореннях, симуляціях клінічних випадків.

Актуальність. Медична наука є однією з таких,
що потребують постійного оновлення знань. Це є
одним із принципів надбання високого освітнього рівня та професійних якостей майбутніх лікарів.
Впровадження мультимедійних технологій у
освітній процес вищих навчальних медичних закладів — актуальний і вкрай важливий етап для
удосконалення не тільки теоретичної, а й практичної складової майбутніх лікарів. Поєднання з інтерактивними методами навчання, використання
мультимедійних засобів має на меті поглиблення
засвоєння та закріплення матеріалу.
Мета — узагальнення досвіду використання
мультимедійних технологій в удосконаленні навчального процесу студентів-медиків.
Матеріали й методи. Використані описові й
аналітичні методи епідеміологічного дослідження,
ґрунтуючись на даних світової літератури.
Результати та обговорення. Масштаби комп’ютеризації сьогоденного світу у значній мірі розширили можливості навчання та відпрацювання
практичних навичок, зокрема в медицині. Перехід
від «лекційного» варіанту донесення знань без їх
практичного зміцнення до інтерактивних форм
значно збільшили потенціал та якість професійної
підготовки студенів-медиків.
Наочна демонстрація новітніх досягнень медицини на заняттях має грати роль не лише додаткового матеріалу, але демонструвати кінцевий результат надбання високої професійної компетенції.
Так, згідно з даними A. L. Torres et al. (2015), використання інтерактивних і мультимедійних технологій призводить до значного підвищення ступеня засвоєння матеріалу та зацікавленості ним.
Висновки. Проведення занять з використанням
інтерактивних методів сприяє розширенню простору для дискусії та аналізу отриманих знань.

АНАЛІЗ ІМУНОСТРУКТУРИ НАСЕЛЕННЯ
ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ ЩОДО ВЕБ-ІНФЕКЦІЇ
Гриценко К. С., Молдованова О. П.,
Прілєпова Н. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Вірус Епштейна — Барр (ВЕБ) є
основною причиною інфекційного мононуклеозу
(ІМ) у світі, у інфікованих осіб титри антитіл можуть зростати протягом життя. За даними зарубіжних авторів, у дітей віком 8 міс. вже визначаються
антитіла до ВЕБ. Перенесений ІМ може супроводжуватись ускладненнями у 21,4 % випадків серед
осіб віком 8–12 міс. до 84,2 % віком після 9 років.
Найважчий перебіг ІМ спостерігався серед дітей
2–3 років.
Мета: проаналізувати імуноструктуру населення Одеської області щодо ВЕБ, який пов’язаний з
патогенезом кількох захворювань у дорослих і
дітей та визначити напруженість імунітету населення Одеської області щодо цієї інфекції на сучасному етапі епідемічного процесу.
Матеріали та методи: результати досліджень
102 пацієнтів віком від 1 до 75 років на наявність
IgG до ВЕБ, отриманих скринінговим напівкількісним імунофлуоресцентним методом за допомогою тест-систем виробництва EUROIMMUN,
Німеччина.
Результати: усього проаналізовано 102 результати досліджень на ВЕБ, з них у 100 (98,04 %)

ІНТЕРАКТИВНІ МЕТОДИ НАВЧАННЯ
У ПІДГОТОВЦІ
ВИСОКОКВАЛІФІКОВАНИХ ЛІКАРІВ
Тверезовський В. М.
Харківський національний медичний університет,
Харків, Україна
Актуальність. Швидкий прогрес у медичній
науці потребує підвищення ефективності підготовки медичних кадрів. Одним із можливих шляхів
збільшення якості й актуальності знань є використання інтерактивних методів навчання. Наявні
методи інтерактивного навчання значно розширюють навчально-методичні можливості при підготовці курсантів та їх мотивацію до подальшого
удосконалення своїх знань.
Мета. Визначити навчально-методичні можливості інтерактивних методів навчання як перспек-
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пацієнтів визначався титр антитіл (АТ) від слабодо високопозитивних (+++) значень, у 2 дорослих
осіб був недостатній (+/-) титр АТ (1,96 %). Обстежено 16 осіб від 1 до 19 років, серед яких у 5 хворих — слабопозитивний результат (+) — 31,25 %;
у 2 пацієнтів (12,5 %) — позитивний результат (++)
та у 9 — високопозитивний (+++) — 56,25 %. Серед 86 обстежених дорослих у 2 осіб був недостатній (+/-) титр АТ (2,32 %), у 6 (6,98 %) — слабопозитивний результат (+); у 7 (8,14 %) — позитивний результат (++) та у 71 (82,56 %) високопозитивний (+++). Найбільша кількість досліджених
пацієнтів — 35 із 102 (34,31 %) були з вікової групи 30–39 років. Серед найменшої вікової групи від
1 до 4 років досліджено 1 дитину, що мала позитивний результат.
Висновки: серед населення Одеської області
відмічений високий рівень інфікованості ВЕБінфекцією, у тому числі серед дітей, що насторожує у зв’язку з частою персистенцією вірусу, його
патогенетичною значущістю у розвитку автоімунних, пухлинних захворювань та відсутністю вакцинних препаратів.

ФПК і маловоддя. Крім того, на 3-й день після
пологів у 4 породілей (5,8 %) із 69 досліджених
вперше був діагностований ТБ, що створювало високу небезпеку інфікування інших породілей і немовлят та вимагало суворого дотримання умов
інфекційного контролю.
ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ТА ПЕРЕБІГУ
ХІМІОРЕЗИСТЕНТНОГО ТУБЕРКУЛЬОЗУ
У ПОРІВНЯННІ З ХІМІОЧУТЛИВИМ
ТУБЕРКУЛЬОЗОМ У ВІЛ-ІНФІКОВАНИХ
ХВОРИХ
Паску В. М., Прілєпова Н. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Основою ко-інфекції та найчастішою причиною смерті хворих на СНІД в Україні
залишається хіміорезистентний туберкульоз (ТБ).
Захворюваність на ко-інфекцію ТБ/ВІЛ в Україні
за 2013 р. становить 10,5, а в Одеській області —
24,7 випадків на 100 тис. населення. Через відсутність ефекту лікування хворі, які виділяють
лікарсько-резистентні мікобактерії ТБ, тривалий
час можуть інфікувати оточуючих лікарськостійким збудником.
Мета. Вивчити фактори ризику, патогенез
хіміорезистентного і хіміочутливого туберкульозу у ВІЛ-інфікованих та провести порівняльний
аналіз перебігу й результатів лікування даних
пацієнтів.
Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз
результатів хворих на вперше виявлений, раніше
нелікований хіміорезистентний та хіміочутливий
ТБ у поєднанні з ВІЛ-інфекцією.
Результати. У кожного другого хворого виявлена первинна лікарська стійкість збудника до
протитуберкульозних препаратів. Пацієнти, які
мали ВІЛ-інфекцію, перебували в групі ризику
щодо ТБ, особливо хіміорезистентного. При поєднанні ТБ з ВІЛ-інфекцією мали місце позалегеневі локалізації та генералізовані форми ТБ. При
поєднанні хіміорезистентного ТБ і ВІЛ лікування
було ефективним у 68 % хворих, у 32 % — закінчувалося невдачею, перервою лікування або летальним наслідком.
Висновки. Туберкульоз і ВІЛ представляють
смертельне поєднання та прискорють прогресування один одного. Ко-інфекція ВІЛ з основою
хіміорезистентного туберкульозу потребує багатокомпонентного підходу та забезпечення комплексних послуг, включаючи активні дії щодо профілактики і комплексного лікування хворих на ТБ/
ВІЛ.

ВПЛИВ ТУБЕРКУЛЬОЗНОЇ ІНФЕКЦІЇ
НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ
Омельян Л. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність теми. За даними ВООЗ (2012), туберкульоз (ТБ) — третя причина за частотою
смертності жінок в усьому світі. Згідно зі світовою
статистикою, у 2010 р. 3,6 млн жінок хворіли на
ТБ і більше ніж 0,5 млн померли від цієї недуги.
Мета роботи — провести аналіз перебігу вагітності у жінок в Одесі, які перенесли або хворіють
на туберкульоз; частоти виникнення і характеру
акушерських ускладнень; вивчити групи найбільш
уразливих контингентів до захворювання на ТБ
серед жінок.
Матеріали і методи. Обстежено 69 вагітних, які
спостерігалися протягом 2011–2015 рр. в пологовому будинку № 2 м. Одеси. Серед них 49
(71,0 %) жінок, які знаходились у категорії 5.1 диспансерного нагляду, 16 (23,2 %) захворіли під час
вагітності та ще у 4 (5,8 %) осіб ТБ був виявлений
у післяпологовому періоді.
Результати та їх обговорення. У 56,0 % вагітних, що перенесли або хворіли на ТБ під час данної вагітності, в анамнезі її переривання, що
свідчить про негативний вплив цього захворювання на планування та перебіг вагітності. При динамічному спостереженні у гемограмах вагітних з
високою частотою зустрічалися: анемія (86,0 %),
прискорення ШОЕ (85,0 %), помірний лейкоцитоз
(20,0 %). Ці зміни були характерні як для вагітності, так і для токсико-алергічних проявів ТБ.
Проте збільшення відсотка паличкоядерних нейтрофілів, лімфопенія більш притаманні тривалому
перебігу ТБ, ніж вагітності. У досліджених найчастіше виявляли такі ускладнення вагітності, як: анемія, порушення функції плаценти, інфікування

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
У ПАЦІЄНТІВ З АЛЕРГОДЕРМАТОЗАМИ
НА ФОНІ ЛІКУВАННЯ
Іванова М. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. В Україні за останні 10 років
захворюваність на алергодерматози зросла на
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17,5 %. Збільшення ролі комунікацій в сучасному
світі диктує необхідність презентабельного зовнішнього вигляду, здорової красивої шкіри. Висипання на шкірі викликають не тільки фізичні
страждання, але і психологічний дискомфорт, який
прийнято оцінювати за допомогою дерматологічного індексу якості життя (ДІЯЖ), запропонованого вченими Уельського університету.
Мета дослідження — вивчити якість життя
(ЯЖ) у пацієнтів з алергодерматозами на фоні
лікування.
Матеріали та методи. Обстежено та проаналізовано 60 стаціонарних карт хворих на алергодерматози, які перебували на лікуванні в КУ «Одеський обласний шкірно-венерологічний диспансер»
протягом 1 року.
Результати дослідження: нами були обстежені
60 пацієнтів (23 чоловіки, 37 жінки) у віці від 18
до 75 років з діагнозами: атопічний дерматит,
алергічний дерматит, контактний дерматит, кропив’янка. Досліджували ЯЖ в день надходження і
при виписці. У результаті були отримані такі дані:
спочатку у 12 (20 %) осіб ДІЯЖ був 2–5 балів, що
характеризувало незначний ступінь погіршення
ЯЖ; у 9 (15 %) осіб — 6–10 (помірне погіршення);
у 21 (35 %) осіб — 11–20 (сильне погіршення); у 18
(30 %) осіб — 21–30 балів, що свідчило про грубий вплив захворювання на ЯЖ. При виписці: у
48 (80 %) осіб ДІЯЖ був 2–5 балів; у 6 (10 %) осіб
— 6–10; у 3 (5 %) осіб — 11–20; у 3 (5 %) осіб —
21–30 балів. Таким чином, ЯЖ покращилась у 48
(80 %) осіб і не змінилася у 12 (20 %) осіб. Погіршення даного показника не було зазначено в
жодного з пацієнтів.
Висновок. Отримані результати свідчать про
поліпшення ЯЖ на фоні лікування, причому можливе використання такого показника, як ДІЯЖ
для оцінки впливу терапії на ЯЖ у пацієнтів з
алергодерматозами.

биологически активного препарата МедЭктоина
Сиксила. Под нашим наблюдением находились
67 пациентов, страдающих демодекозом. Из них 41
человек — основная группа, 26 — контрольная.
Крем был рекомендован для ежедневного использования перед выходом на открытое пространство с целью защиты от ультрафиолетового
излучения. Под влиянием терапии у больных с демодекозом значительно уменьшилась интенсивность зуда, в основной группе на 2–3-е сутки и на
4–6-е сутки — в контрольной; на 5–7-е сутки
уменьшилась выраженность воспалительных явлений в очагах поражения кожи в основной группе
и на 9–10-е — в контрольной; на 11–12-е сутки почти полностью исчезли инфильтраты в обеих группах; на 14–16-е сутки исчезла лихенификация у 44
больных, получавших МедЭктоин в комплексной
терапии, и у 23 пациентов, получавших традиционное лечение.
Результаты исследования показывают патогенетическую обоснованность и целесообразность
применения крема МедЭктоин Сиксил в комплексном лечении и профилактике больных с демодекозом.

СУЧАСНІ ДАНІ ПРО ЗВ’ЯЗОК ДИСБІОЗУ
КИШЕЧНИКУ Й ІМУНІТЕТУ
ТА ПРО ЇХ КОРЕКЦІЮ ПРОБІОТИКАМИ
Басюк Н. В., Баланюк І. В.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
За даними літератури, представники нормальної мікрофлори присутні в організмі людини у вигляді фіксованих до певних рецепторів мікроколоній, укладених у біоплівку, що покриває слизові
оболонки.
При різних інфекційних, автоімунних та онкологічних захворюваннях зміна складу кишкової
мікрофлори порушує захисні механізми організму.
Виникненню дисбіозу може сприяти імунодефіцит.
При ВІЛ-інфекції зміна якісного й кількісного
складу кишкової мікрофлори, з одного боку, поглиблює порушення захисних механізмів організму, а з другого — останні сприяють порушенням
мікроекології кишечнику.
Зміни мікрофлори, властиві дисбіозу, проявляються перебудовою екологічних співвідношень
між різними групами мікробів. Ліквідація дисбіозу кишечнику дозволяє повернутися до умов, необхідних для формування імунної системи за рахунок симбіонтних бактерій.
Мета роботи — вивчення наукової літератури,
де основу комплексного лікування ВІЛ-інфікованих хворих становить пробіотикотерапія.
Сьогодні найперспективнішим напрямом лікування є призначення пробіотиків, які вироблені на
основі дріжджових грибів родини Saccharomyces
boulardіі. Лікування S. boulardіі дає гарні результати у хворих на ВІЛ-інфекцію, які добре переносять ці дріжджі.

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОПТИМИЗАЦИИ
НАРУЖНОГО ЛЕЧЕНИЯ И УХОДА
ЗА ПАЦИЕНТАМИ С ДЕМОДЕКОЗОМ
Стадниченко И. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одеcса, Украина
Демодекоз относится к числу распространенных хронических рецидивирующих дерматозов,
заболеваемость которым составляет от 7 до 15 %
и занимает четвертое место в общей структуре
кожной заболеваемости. В группу риска попадают люди с чувствительной кожей, тонким, разрыхленным роговым слоем. Один из факторов, способствующих развитию и усугубляющих течение
демодекоза, — воздействие ультрафиолетовых лучей. Проникновение их в кожу провоцирует активацию и размножение клеща. На фоне этого происходит возникновение свежих высыпаний и обострение в имеющихся очагах. Нами изучена эффективность применения в терапии демодекоза и последующем уходе за сенсибилизированной кожей
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ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ
ХАРАКТЕРОЛОГІЧНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ
ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ
У ПРОФІЛАКТИЧНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ
ЛІКАРЯ-ІНФЕКЦІОНІСТА
Лисенко В. В., Баланюк І. В.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна

300 підтипів вірусів, що мають епідеміологічні
особливості, пов’язані з формуванням нових антигенних варіантів вірусів.
Мета дослідження — вивчення в динаміці розповсюдженості грипу та гострих респіраторних
захворювань у Чернівецькій області на підставі
епідеміологічного аналізу захворюваності за 2015–
2016 рр. як підґрунтя для розробки системних заходів протидії виникненню та розповсюдженню
захворювання.
Матеріали та методи. Розв’язання поставлених
завдань здійснювали шляхом вивчення інформаційно-статистичних матеріалів Державної санітарно-епідеміологічної служби в Чернівецькій області за 2015–2016 рр.
Результати дослідження та їх обговорення. Дослідження проводили серед 50 пацієнтів інфекційного відділення ЧОКЛ, з них 18 чоловіки і 32
жінки. Середній вік хворих — 41,1 року. Звернулось по допомогу на 2–3-й день у зв’язку з початковими проявами захворювання 34 людини, на 4–
5-й день — 16. Ускладнений перебіг спостерігався
у 34 пацієнтів (негоспітальна пневмонія), неускладнений — у 16. На основі лабораторних методів
дослідження встановлено аденовірусну етіологію
захворювання у 7 хворих, решту діагнозів виставлено за допомогою клінічних даних.
Висновок. Епідеміологічна ситуація з ГРВІ та
грипом у Чернівецькій області свідчить про зростання захворюваності більшою мірою у жінок
після 40 років. Захворювання перебігало переважно з ускладненнями (негоспітальна пневмонія).

У хворих на невиліковні нозології, зокрема на
ВІЛ-інфекцію, існує високий ризик здійснення
спонтанних, необдуманих, часто життєвонебезпечних проступків (навмисного зараження, суїцидів,
нехтування своїм здоров’ям тощо). Дане явище
пояснюєтья психотравмуючою дією хвороби як
психогенного фактора. Одним з методів передбачення поведінки хворого є вивчення особливостей
динаміки характеру індивіда у вигляді його акцентуацій.
Мета роботи — вивчення й інтерпретація характерологічних особливостей хворих на ВІЛінфекцію та передбачення поведінкових реакцій
залежно від типу акцентуації характеру (ТАХ).
Дослідження проведено на базі Чернівецького
обласного центру з профілактики та боротьби зі
СНІДом. Залучено 33 рандомно підібраних хворих
на ВІЛ-інфекцію в I–IV клінічній стадії. Застосовано Тест типу особистості (Leongard). Результати тесту оцінено за десятьма ТАХ.
Виявлено, що 100 % досліджуваних мають
стійкі, поєднані акцентуації характеру. Збудливий,
емотивний, дистимний та екзальтований ТАХ виявлено в 63,6 % досліджуваних; 45,5 % мають циклотимний ТАХ; гіпертимний, педантичний та демонстративний ТАХ у 36,4 %; тривожний і неврівноважений ТАХ у 27,3 %.
Опираючись на результати дослідження, можемо стверджувати таке: досліджувану групу утворюють психічно-травмовані люди; визначено рівні
акцентуації характеру в досліджуваних; встановлено напрямки психопрофілактичної роботи залежно від ТАХ.

СУЧАСНИЙ СТАН ПРОБЛЕМИ
ЩОДО РОЗРОБКИ ВАКЦИНИ
ПРОТИ ГЕПАТИТУ С
Козішкурт А. С., Маліна Г. О., Прілєпова Н. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. За даними ВООЗ, сьогодні у світі
більш ніж 800 млн чоловік — хворі на гепатит С
(ГС), головним механізмом передачі якого залишається контактний, що найчастіше реалізується
парентеральним шляхом. Основні ускладнення ГС
й досі, незважаючи на сучасну успішну терапію
новими противірусними препаратами, — фіброз та
цироз печінки, а далі — ризик злоякісних новоутворень. Кількість носіїв вірусу ГС сьогодні перевищує кількість ВІЛ-інфікованих, що пов’язано з
середнім віком захворювання — 15–30 років, це
проблема молоді.
Метою роботи стало дослідження основних сучасних напрямків розробки вакцинних препаратів
проти ГС.
Матеріали і методи: для вивчення проблеми
було переглянуто наукові публікації з бази даних
PubMed за 2006–2015 рр. з використанням бібліометричного й описового методів дослідження.
Результати дослідження. Збудник вірусного ГС
— РНК-геномний вірус, основною характеристикою якого є генетична мінливість, здатність до
мутацій. Імунна система людини не встигає виробляти антитіла, що здатні захистити організм від
вірусу: поки виробляються антитіла на одні віру-

РІВЕНЬ ЗАХВОРЮВАНОСТІ
НА ГОСТРІ РЕСПІРАТОРНІ ВІРУСНІ
ІНФЕКЦІЇ ТА ГРИП
ЖИТЕЛІВ ЧЕРНІВЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
Баланюк І. В., Ференс Т. С.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
Актуальною проблемою охорони здоров’я як у
світі, так і в Україні є контроль і прогнозування
захворювань на гострі респіраторні вірусні
інфекції (ГРВІ) та грип. За даними ВООЗ, захворювання ГРВІ та грип становлять 60–70 % від загальної захворюваності населення з тенденцією до
розвитку ускладнень та хронізації процесу, завдаючи тим самим значних економічних збитків. В
Україні на ГРВІ та грип щороку хворіють близько 10–14 млн людей, що дорівнює 25–30 % загальної захворюваності, або 90 % зареєстрованих випадків інфекційних хвороб. Провідна роль у формуванні ГРВІ належить великій кількості збудників, серед яких не менше 5 різних груп і понад
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си, вже утворюються їхні нащадки із зовсім іншими властивостями. На сучасному етапі ведуться
роботи щодо розробки вакцини проти ГС у рамках кількох міжнародних проектів. Більшість вакцин індукують вироблення антитіл, які націлені на
поверхневі антигени ГС. Детальна структура E2,
який вважається ключовим білком вірусу і використовується ним для вторгнення в клітини печінки, вже з’ясована вченими у 2013 р. Розроблено
вакцину, механізм дії якої полягає в стимуляції
Т-клітинної імунної відповіді з використанням аденовірусів, які містять в собі частки геному вірусу
ГС. Ще одна із спроб створення вакцини пов’язана з модифікацією ядерного антигену вірусу гепатиту B (HBcAg) таким чином, щоб він підходив для
захисту від ГС. У 2016 р. були спроби створення
кінської вакцини від ГС, яка наблизить нас до
створення вакцини проти ГС для людей. Вчені виявили ГС-подібні віруси тільки у коней, гризунів і
кажанів. Найближчий споріднений вірус, що нагадує людський вірус ГС, виявлений у коней. Секвенування геному ГС-подібного вірусу коней
відкриває нові можливості щодо створення ефективної вакцини проти ГС.
Висновок. Сьогодні не існує вакцини від ГС з
урахуванням високого рівня мінливості вірусу.
Проте активно йде розробка вакцини проти цього захворювання, і, певно, через деякий час за її
допомогою вдасться побороти епідемію ГС.

цинного штаму вірусу вітряної віспи, здатного експресувати протективні антигени ВЕБ, у відповідь
на які організм виробляє антитіла до ВЕБ.
Висновок. Основна проблема при розробці вакцини проти ВЕБ — це значні відмінності у білковому складі вірусу у різних фазах його існування.
Ключ до створення ВЕБ-вакцини — у пошуку того
єдиного антигену або групи антигенів, які б індукували видоспецифічний імунітет, що міг би забезпечити надійну профілактику не тільки інфекційного мононуклеозу, але й інших клінічних форм
хвороби, включаючи і ВЕБ-асоційовані пухлини.
ОПТИМІЗАЦІЯ ПАТОГЕНЕТИЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНИЙ ГЕПАТИТ С
Верба Н. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Хронічний гепатит С (ХГС) — соціальноекономічна проблема, яка призводить до значного порушення якості життя (ЯЖ) хворих, оскільки при ХГС відбувається ураження не лише печінки, але й інших органів і систем організму людини.
Мета дослідження — підвищити ефективність
лікування хворих на ХГС.
Обстежено 75 хворих на ХГС із протипоказаннями із промірно вираженою активністю запального процесу в печінці. Досліджених поділено на
2 групи: І групу утворили 41 (54,7 %) хворий, які
отримували базисне лікування, ІІ — 34 (45,3 %)
хворих, яких лікували аміксином ІС та біциклолом. За допомогою шкали SF-36 проводили оцінку ЯЖ при зверненні до гепатоцентру, через 3 та
6 міс. Для оцінки порушень ЯЖ обстежено 30 здорових осіб.
При первинному обстеженні в усіх хворих виявлено зниження обох компонентів ЯЖ — фізичного (РН) на 75,6 % та психічного (МН) — на
86,52 % порівняно із показниками здорових осіб
(р<0,001). Показники ЯЖ у хворих, які отримували базисне лікування, залишались зниженими на
3-му та 6-му місяці лікування. У хворих, яких лікували аміксином ІС та біциклолом, на 3-му місяці.
лікування відбувалося підвищення активності РН
на 52,32 % та МН — на 63,21 %. На 6-му місяці від
початку лікування спостерігалась повна нормалізація показників ЯЖ.
Отже, застосування аміксину ІС та біциклолу
у комплексному лікуванні хворих на ХГС є ефективним, оскільки сприяє відновленню показників
ЯЖ.

ВАКЦИНА ПРОТИ ВЕБ-ІНФЕКЦІЇ
Маліна А. Ю., Прілєпова Н. С.,
Молдованова О. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. На початку третього тисячоліття відмічено тенденцію до зростання захворюваності на вірус Епштейна — Барр (ВЕБ-інфекцію)
в усіх країнах і регіонах. Дослідження імуноструктури населення різних країн світу свідчать про те,
що майже 90 % людей на Землі є носіями ВЕБ або
хворіють у латентній або активній формі. Також
збільшується кількість імуносупресивних осіб, що
хворіють ВЕБ-асоційованими захворюваннями.
Мета роботи — дослідження основних напрямів
щодо розробки вакцинних препаратів проти ВЕБінфекції.
Матеріали і методи. Використано бібліометричний й описовий методи дослідження. Переглянуто сучасні публікації з бази даних PubMed за 2003–
2016 рр., проаналізовано дані щодо ефективності
сучасних вакцин проти ВЕБ.
Результати дослідження. Для розв’язання питання щодо створення ефективних вакцин важливе визначення ділянок вірусного геному, які контролюють латентний перебіг інфекції, реактивацію
захворювання і вірулентність. У 2012 р. як альтернативна запропонована вакцина, що містить
зовнішні вірусні глікопротеїни, яким нині приділяється велика увага. Однак ранні вірусні антигени також здатні викликати Т-клітинний імунітет. Крім того, виявлено зв’язок імунної відповіді
на деякі вірусні антигени з системою НLА. У 2014 р.
отримано рекомбінантну вакцину на основі вак-

ДИФТЕРІЯ. ЧИ ІСНУЄ ЗАГРОЗА?
Жураковська Н. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Дифтерія — хвороба, відома людству ще з давнини. Про неї у своїх працях писали ще Гомер і
Гіппократ, а значно пізніше загальну відомість цій
хворобі забезпечили літературні шедеври Булгако-
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ва, Чехова, Вересаєва. До винаходу специфічної
антитоксичної сироватки летальність від дифтерії
сягала 70–100 %, при цьому хворіли здебільшого
діти. Впровадження обов’язкової вакцинації проти дифтерії дозволило значно знизити захворюваність, але ліквідувати цю хвороби повністю не
вдалося.
Останній спалах дифтерії в Україні був зафіксований у 90-х роках минулого сторіччя, коли на
фоні різкого зниження колективного імунітету було відмічено значне зростання захворюваності насамперед серед дорослого населення. Однак
пізніше в епідемічний процес були залучені й діти,
які не мали антитоксичного імунітету, часто у результаті необґрунтованого відводу від вакцинації.
Сьогодні в Україні захворюваність на дифтерію
знаходиться на спорадичному рівні, кількість офіційно зареєстрованих випадків незначна. Але чи
дає нам це право забути про цю хворобу? За офіційними даними Міністерства охорони здоров’я,
на серпень 2016 р. кількість дітей, які отримали
планову вакцинацію проти дифтерії й правця, дорівнює приблизно 3 %, серед дорослих цей показник близько 50 %. Вітчизняні та міжнародні експерти оцінюють таку ситуацію, як вкрай небезпечну щодо можливості виникнення спалаху дифтерії.
Це потребує термінового розв’язання проблеми як
на загальнодержавному рівні (закупівля вакцин,
організація процесу вакцинації тощо), так і серед
первинної лікувальної ланки — настороженість
сімейних лікарів, своєчасне обстеження, просвітницька робота.

нього віку, які палять. У 7 (4 чоловіки і 3 жінки)
осіб після 45 років раніше діагностовано ішемічну хворобу серця, артеріальну гіпертензію. У 4
(7,8 %) випадках супровідною патологією виступало ожиріння 2–3 ступеня. У всіх випадках не
проводилось профілактичного щеплення. Головною причиною виникнення ускладнень, на наш погляд, було пізнє звернення хворих по медичну допомогу: в середньому на 4–5-й день хвороби — 40
(78,4 %) випадків. Таким чином, пізнє звернення
до лікаря при тяжкому перебігу грипу, хронічні
захворювання серцево-легеневої системи, ожиріння, а також відсутність щеплення є факторами ризику розвитку ускладнень.
АКТУАЛЬНОСТЬ ПРОБЛЕМЫ
СТРОНГИЛОИДОЗА В УКРАИНЕ
Прилепова Н. С., Григорян Г. Э.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Стронгилоидоз — тяжелый гельминтоз, вызываемый нематодой Strongyloides stercoralis. Характеризуется патологией желудочно-кишечной, дыхательной, нервной систем и не имеет тенденции
к самоэлиминации. По данным ВОЗ, стронгилоидозом поражено 100–200 млн человек в более чем
70 странах мира. Проведенные исследования по
проблеме стронгилоидоза в Украине немногочисленны, показали неравномерную распространенность инвазии среди отдельных групп населения,
зависимость от климата, характера почвы, санитарно-коммунальных, бытовых условий. Зараженность стронгилоидозом в Одесском регионе колеблется от 0,5 до 1,2 %, при этом пораженность составляла 4,5 %. Клинический случай заболевания,
описанный ниже, обращает на себя внимание сочетанием тяжелых инфекционных и соматических
заболеваний со стронгилоидозом.
Больная С., 49 лет, переведена из тубдиспансера, где проходила лечение по поводу правостороннего экссудативного плеврита. При рутинном обследовании в моче больной обнаружены филяриевидные личинки Str. stercoralis. Тяжесть состояния больной была обусловлена клиническими признаками дыхательной недостаточности, кахексии,
анемии. При экспресс-тестировании на ВИЧ получен положительный результат. На фоне проводимой дегельминтизации отмечалась отрицательная
динамика при проведении рентгенографии легких,
при иследовании мокроты на ВК получен положительный результат. В общем анализе крови сохранялись признаки анемии, лейкопении, анэозинофилии. После окончания терапии и получения
3 негативных исследований на стронгилоидоз
больная была переведена в облтубдиспансер.
Анализ статистических данных последних лет
по Украине свидетельствует о низкой выявляемости стронгилоидоза. На фоне тяжелых хронических заболеваний, сопровождающихся иммунодефицитным состоянием, ярко выраженных признаков гельминтоза не наблюдается. Отсутствие такого характерного признака этого заболевания,
как эозинофилия, может свидетельствовать об отсутствии адекватной реакции организма на пара-

ЧАСТОТА ВИНИКНЕННЯ УСКЛАДНЕНЬ
ЗА НАЯВНОСТІ СУПРОВІДНОЇ ПАТОЛОГІЇ
ПРИ ПАНДЕМІЧНОМУ ГРИПІ H1N1
Неклюдова А. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Грип — гостра вірусна інфекційна хвороба, що
характеризується гострим респіраторним синдромом з переважанням трахеобронхіту та вираженою
інтоксикацією. Пандемічний грип H1N1 супроводжується високою частотою виникнення ускладнень, серед яких найчастіше розвивається пневмонія.
Мета роботи — провести ретроспективний
аналіз історій хвороб хворих на грип з різними
ускладненнями, що перебували на лікуванні в
ОМКІЛ за період з листопада 2015 до лютого
2016 рр., та проаналізувати частоту виникнення
ускладнень грипу H1N1 за наявності супровідної
патології залежно від віку і статті пацієнтів. Усього було проаналізовано 284 історії хвороби. У 65
(22,8 %) випадках перебіг хвороби був визначений
як тяжкий. Серед хворих було 41 чоловік і 24
жінки. У 51 (78,4 %) хворого з тяжким перебігом
грипу діагностована пневмонія. Обстежено 12 чоловіків молодого віку, 17 — середнього та 12 —
після 45 років. Серед жінок було 6 осіб молодого, 6
— середнього та 12 — старшого віку. У 14 (27,45 %)
випадках розвилась пневмонія, однак в анамнезі
у хворих — хронічний бронхіт. Слід зауважити,
що всі 14 хворих — чоловіки молодого та серед-
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зита, что приводит к формированию хронической
формы болезни.

будь-коли стикалося людство, адже за свою коротку історію вірус уразив понад 60 млн осіб.
На 1 липня 2015 р. зареєстровані 271 942 ВІЛінфікованих. Під медичним наглядом перебувають
124 279 ВІЛ-позитивних хворих. Показник розповсюдженості дорівнює 291,3 на 100 тис. населення,
що на 7,2 % менше, ніж за відповідний період
2014 р. Серед шляхів передачі інфекції переважає
статевий шлях — 59,2 проти 57,8 % за 2014 р. Протягом січня–червня 2015 р. зареєстровано 3992 нових випадків, а за відповідний період в 2014 р. —
5306. Відмічається зниження показника на 24,75 %.
Рівень захворюваності зменшився на 25 % порівняно з даними 2014 р. Найбільша частка позитивних
результатів припадала на такі групи: особи, які
інфікувалися статевим щляхом, — 17,1 %, ін’єкційні наркомани — 9,3 %, діти народжені від ВІЛпозитивних матерів, — 13 %, вагітні — 6 %. За період 1987–2016 рр. (6 міс.) серед громадян України зареєстровані 287 968 ВІЛ-інфікованих осіб, у
тому числі 88 075 випадків захворювання на термінальну стадію ВІЛ-інфекції та 39 885 випадків
смерті від захворювань, зумовлених СНІДом. Станом на 01.07.2016 р. у ЗОЗ служби профілактики
та боротьби зі СНІДом під медичним наглядом
перебували 130 410 ВІЛ-інфікованих громадян
України, з них 36 474 хворих з діагнозом СНІД.
Показник розповсюдженості ВІЛ-інфекції становив 306,8 на 100 тис. населення та на 5,6 % був вищим за інтенсивний показник за відповідний період минулого року (291,3). Показник розповсюдженості СНІДу становив 85,8 на 100 тис. населення
та зріс проти показника відповідного періоду минулого року (73,8) на 16,2 %. За 6 міс. 2016 р. в
Україні відмічається зростання кількості зареєстрованих ВІЛ-інфікованих громадян: на облік
взято 7610 ВІЛ-інфікованих осіб, що на 2,1 %
більше, ніж за аналогічний період 2015 р. (7453
особи). Рівень захворюваності на ВІЛ-інфекцію в
країні зріс на 2,5 % та сягнув 17,8 на 100 тис. населення проти 17,4 за відповідний період 2015 р.
Висновок. Незважаючи на зменшення деяких
статистичних показників, ВІЛ-інфекція залишається актуальною проблемою сьогодення.

КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК ВІРУСНОГО
ГЕПАТИТУ Е В ІНОЗЕМНОГО СТУДЕНТА
Андрущак М. О.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
Актуальність. Вірусний гепатит Е — гостре антропозоонозне захворювання з групи вірусних гепатитів із переважно фекально-оральним механізмом зараження, має тенденцію до епідемічного
розповсюдження з великою часткою несприятливих наслідків у вагітних.
Мета дослідження. З’ясувати клініко-лабораторні особливості перебігу та лікування вірусного гепатиту Е.
Матеріали і методи. Нами було проаналізовано медичну карту хворого, який перебував на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні
Чернівецької обласної клінічної лікарні.
Результати дослідження. Установлено, що хворий у літній період був у межах осередку. Протягом двох тижнів відмічав загальну слабкість, потемніння сечі, безбарвний кал, пожовтіння склер,
одноразову нудоту. Шкірні покриви субіктеричні,
жовтушність видимих слизових оболонок. Нижній
край печінки по краю реберної дуги. За результатами специфічних досліджень виявлено вірус гепатиту Е (HEV), антитіла IgM 3,3 R (R>1,1 — позитивний результат), за даними біохімічного аналізу крові до початку лікування: загальний білок
72,0 г/л, білірубін загальний 180,0 мкмоль/л,
білірубін прямий 100,0 мкмоль/л, білірубін непрямий 80,0 мкмоль/л, тимолова проба 4,5 од, АлАТ
6,8 мкмоль/л; загальний аналіз крові в межах норми; показники коагулограми: протромбіновий
індекс 60 %, активований час рекальцифікації 128
с, фібриноген 3,10 г/л, гематокрит 46,6.
Призначене лікування: реосорбілакт, розчин
глюкози з розчином аскорбінової кислоти, реамберин, розчин натрію хлориду та глутаргін, фестал, рибоксин, аевіт, супрастин, глутаргін. Під час
лікування відмічені позитивна динаміка, зміни біохімічних показників до рівня: загальний білок
65,5 г/л, білірубін загальний 50,0 мкмоль/л,
білірубін прямий 40,0 мкмоль/л, білірубін непрямий 10,0 мкмоль/л, тимолова проба 1,7 од, АлАТ
2,5 мкмоль/л.
Таким чином, перебіг вірусного гепатиту Е —
класичний. Адекватно призначене лікування супроводжується зменшенням клінічної та лабораторної симптоматики і дозволяє запобігти розвитку
ускладнень.

ЧАСТОТА СУПРОВІДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
У ХВОРИХ ІЗ IV СТАДІЄЮ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
Андрущак М. О.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
У проспективному дослідженні взяли участь
72 ВІЛ-інфікованих пацієнта, що перебувають на
амбулаторному спостереженні в Чернівецькому
обласному центрі з профілактики та боротьби зі
СНІДом.
Мета. Оцінити частоту супровідних захворювань у хворих із IV стадією ВІЛ-інфекції.
При IV клінічній стадії, встановленій у 72 хворих на ВІЛ-інфекцію, найбільш показовим був
синдром виснаження (немотивована втрата ваги
— понад 10 % протягом 6 міс.), що примушував їх
перебувати в ліжку понад 50 % денного часу.

СТАТИСТИЧНІ ПОКАЗНИКИ ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
ЗА 2014–2016 рр. В УКРАЇНІ
Андрущак М. О.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
Стрімке розповсюдження ВІЛ-інфекції перетворило її на одну з найзгубніших хвороб, з якою
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Основною опортуністичною інфекцією був туберкульоз. Різні його клінічні форми, в тому числі
дисеміновані, спричинили ураження у 39 (75 %)
хворих з IV клінічною стадією. Захворювання характеризувалося тяжким перебігом, атиповим —
у 5 випадках. У таких осіб спостерігали бронхолегеневі симптоми (кашель, кровохаркання, задишка, біль у грудях) та симптоми інтоксикації,
що тривали понад 2 тиж. Діагноз підтверджували
шляхом проведення лабораторних (туберкулінова
проба) та інструментальних (рентгенографія
органів грудної порожнини) досліджень.
Серед решти опортуністичних інфекцій виявлено токсоплазмозний енцефаліт (3,11 %), цитомегаловірусну інфекцію (2,56 %). Гострий некротичний
виразковий стоматит встановлений у 12 (16,6 %)
осіб, а тяжка рецидивна бактерійна пневмонія, що
супроводжувалась 2–3 епізодами протягом одного року, — у 20 (27,7 %) людей.
У 27 хворих (37,5 %) спостерігали ураження
центральної нервової системи, що проявлялося
прогресуючою деменцією.
Немотивована втрата ваги (понад 10 % протягом 6 міс.) була найчастішою ознакою, оскільки
виявлена у 62 (86,1 %) осіб.
Висновок. Для IVстадії ВІЛ-інфекції частими
опортуністичними захворюваннями є туберкульоз,
бактеріальна пневмонія, цитомегаловірусна інфекція, розлади нервової системи та розвиток ВІЛкахексії.

На перенесений оперізувальний герпес, епізод
якого був протягом останніх 5 років, анамнестично вказували 2 (3,0 %) пацієнти. Підтвердженням
непоодиноких епізодів цієї недуги слугувала відповідна клінічна ознака — формування ділянок стоншеної та склерозованої шкіри на місці колишніх
висипань — «герпетична мітка».
У 14 (21,2 %) осіб виявлені мінімальні ураження шкіри, нерідко з уртикарною висипкою, що супроводжувалася свербежем і печією (папульозний
сверблячий дерматит, себорейний дерматит), грибкові ураження нігтів та хронічний рецидивний герпетичний стоматит.
Висновок. Таким чином, серед опортуністичних
інфекцій, що характерні для І та ІІ стадій ВІЛінфекції, найбільш частими є гепатити В і С, або
їх поєднання у мікст-інфекцію, грибкові ураження та герпетична інфекція.

ЗНАЧЕНИЕ МАГНИТНО-РЕЗОНАНСНОЙ
ТОМОГРАФИИ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ
ТОКСОПЛАЗМОЗНОГО ЭНЦЕФАЛИТА
У ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ
Шушура Д. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Токсоплазмоз в настоящее время представляет
серьезную проблему для здравоохранения ввиду
высокой инфицированности населения токсоплазмами, частым развитием тяжело протекающих рецидивов у ВИЧ-инфицированных больных.
Оппортунистические инфекции у ВИЧ-инфицированных, среди которых одно из ведущих мест
занимает токсоплазмоз, требуют применения широкого спектра диагностических методов, таких
как иммунологические, серологические, инструментальные (МРТ, КТ). Одним из важнейших методов диагностики является выполнение МРТ головного мозга, учитывая многообразие клинических проявлений токсоплазмозного энцефалита у
ВИЧ-инфицированных больных.
Обследовано 32 ВИЧ-инфицированных с диагнозом: токсоплазмозный энцефалит. Диагноз
токсоплазмоза подтверждался выявлением специфических антител IgM, IgG в крови, ПЦР-исследованием ликвора, выполнением МРТ-исследования головного мозга. При проведении МРТ головного мозга у 23 (71,9 %) пациентов выявлены множественные очаги повышенного МР-сигнала, у 9
(28,1 %) пациентов — эти очаги были единичными. Преимущественная локализация очагов — базальные ганглии, граница серого и белого вещества. У 22 (68,7 %) больных наблюдалось накапливание контраста по периферии очага в виде
кольца с перифокальным отеком.
Также проводилось контрольное МРТ-исследование у этих больных после курса проведенной
противопаразитарной терапии. Установлено, что
у 27 (84,4 %) больных наблюдалось уменьшение
количества и размеров очагов, у 3 (9,4 %) пациентов — отмечено полное исчезновение очагов, а у

ЧАСТОТА СУПРОВІДНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ
У ХВОРИХ ІЗ І ТА ІІ СТАДІЯМИ
ВІЛ-ІНФЕКЦІЇ
Андрущак М. О.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
У проспективному дослідженні взяли участь
66 пацієнтів з діагнозом ВІЛ-інфекція, що перебувають на амбулаторному спостереженні в Чернівецькому обласному центрі з профілактики та боротьби зі СНІДом.
Мета. Оцінити частоту супровідних захворювань у хворих із І і ІІ стадіями ВІЛ-інфекції.
Так, у 21 (31,8 %) пацієнта одним із супровідних діагнозів була хронічна HCV-інфекція і дещо
рідше — у 18 (27,3 %) осіб — хронічна HВV-інфекція, які перебігали здебільшого без клінічних проявів. Важливо, що у 8 (12,1 %) хворих були виявлені маркери обох згаданих вірусів, що стало
підставою для встановлення гепатиту-мікст. Деякі
з таких пацієнтів скаржилися на відчуття тяжкості
у правому підребер’ї, гіркоту в роті та поганий
апетит. При пальпації у цих осіб відмічали
збільшення розмірів печінки на 1–2 см.
Простий рецидивний герпес (Herpes simplex)
був відмічений у 4 (6,1 %) пацієнтів. Клінічно він
проявлявся продромальними симптомами — печінням, свербінням у ділянці ураження, тривалим
перебігом, везикульозними висипаннями. Морфологічні елементи еволюціонували у такій послідовності: папула — пухирець — ерозія — кірочка — і
локалізувалися на губах, щоках.
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2 (6,2 %) больных МРТ-картина в динамике не изменилась.
Таким образом, магнитно-резонансная томография головного мозга является не только необходимым методом подтверждения диагноза, но и
позволяет контролировать процесс лечения.

Эпштейна — Барр (ВЭБ). На уровень синтеза антител могут влиять не только иммунный ответ человека, но и сопутствующие заболевания, поэтому при подозрении на реактивацию процесса необходимо проводить серологические тесты в динамике, а также ПЦР-диагностику.
Под нашим наблюдением находилось 20 больных с ЭБВИ, при осмотре у которых выявлены:
астенический синдром, лимфаденопатия, длительный субфебрилитет. Были обнаружены маркеры
инфицирования ВЭБ (аEBNA IgG). Для уточнения
стадии заболевания у всех пациентов проводили
aVCA IgM, IgG, aEA IgM, а также ПЦР-исследование слюны и крови. Лабораторное подтверждение фазы реактивации ЭБВИ получено у 18 больных. На фоне проведения терапии контроль маркеров репликации осуществлялся через 2 нед., через 1, 2, 3 и 6 мес. от начала терапии. У всех больных отмечалось уменьшение или исчезновение
симптомов астении, лимфаденопатии, нормализовалась температура. Однако, анализируя данные
лабораторного обследования, следует отметить,
что исчезновение маркеров репликации вируса
лишь у 2 пациентов совпало по срокам с клиническим улучшением (10 % обследованных). При
ретроспективном наблюдении отмечено сохранение маркеров репликации ВЭБ более 1 мес. — у
90 % больных, более 2 мес. — у 30 %, от 3 до 6 мес.
— у 15 % пациентов. У 2 больных ВЭБ выделялся
в слюне все время наблюдения даже при достижении стойкой клинической ремиссии и исчезновении IgM и ДНК вируса при исследовании крови.

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ МАРКЕРОВ
РЕПЛИКАЦИИ У БОЛЬНЫХ
С ХРОНИЧЕСКОЙ ПЕРСИСТИРУЮЩЕЙ
ЭПШТЕЙНА — БАРР ВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИЕЙ
Тюпа В. В., Юрченко А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Эпштейна — Барр вирусная инфекция (ЭБВИ)
является одной из наиболее распространенных инфекций в мире. Уровень инфицированности взрослого населения в большинстве стран составляет,
по разным данным, от 90 до 100 %, детского — от
50 до 80 %. Заболевание может протекать в виде
первичной либо хронической инфекции. При хронической или персистирующей инфекции, ассоциированной с НSV-4, чаще всего встречаются жалобы на слабость, быструю утомляемость, субфебрилитет, т. е. симптомы, не отличающиеся какойлибо специфичностью, поэтому диагностика обострения этого заболевания только по клиническим
признакам практически невозможна. Именно поэтому большое значение имеют лабораторные методы обнаружения маркеров репликации вируса
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СЕКЦІЯ НЕЙРОНАУК
Секция нейронаук
Section of Neuscience

ВПЛИВ ТРИВАЛОСТІ СВІТЛОВОГО ДНЯ
НА ЗАГОСТРЕННЯ РОЗСІЯНОГО
СКЛЕРОЗУ
Борисенко С. І., Солодовнікова Ю. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

спостерігався 41 (25,3 %) пацієнт, це можна пояснити порушенням хворими рекомендацій щодо
терморежиму, що підтверджується даними анамнезу. Середній ступінь тяжкості стану при надходженні
до стаціонару за шкалою EDSS — (4,3±1,0) бала
(4,08; 4,4; 4,6; 4,3 бала відповідно) та різниця за шкалою EDSS при надходженні та виписці (0,83±0,47;
0,68±0,38; 0,65±0,36; 0,84±0,47 відповідно) статистично не відрізнялися в групах спостереження.
Висновки. Менша СТСД є достовірним фактором ризику розвитку загострень РС, але СТСД не
впливає на тяжкість загострень РС.

Актуальність. Розсіяний склероз (РС) виявляється найчастіше серед усіх інвалідизуючих захворювань центральної нервової системи, що вражають молодих дорослих. Ще у 1960 р. Ачезон і
співавт. вперше помітили пряму залежність між
розповсюдженістю РС та відстанню від екватора,
що пов’язана зі зменшенням кількості сонячного
світла. Пізніше доведено, що гіпопродукція вітаміну D, спричинена нестачею сонячного світла,
сприяє розвитку РС. Однак взаємозв’язок між тривалістю світлового дня та виникненням загострень
РС досі не вивчений.
Мета: вивчити вплив тривалості світлового дня
на частоту та тяжкість загострень у хворих з ремітуючо-рецидивною формою РС.
Матеріали. Проведено ретроспективне кроссекційне дослідження серед пацієнтів з ремітуючорецидивною формою РС у стадії загострення. Досліджено 162 історії хвороби пацієнтів, серед яких
139 (85,8 %) жінок і 23 (14,2 %) чоловіка, середній
вік — (36,00±7,07) року. Для оцінки частоти розвитку загострень в залежності від середньої тривалості світлового дня (СТСД) пацієнти були розділені на 4 групи, СТСД визначалась за допомогою сайту: http://dateandtime.info/uk/citysunrisesunset.php?id=698740. Для оцінки ступеня тяжкості
загострень аналізувалася різниця в оцінці за шкалою Extanded Disability Status Scale (EDSS) при
надходженні до стаціонару та при виписуванні.
Результати. Найбільша кількість пацієнтів —
50 (30,9 %) осіб спостерігалася в групі, що мали
загострення з листопада по січень (1 група), де
СТСД була найменшою (від 8 год 34 хв 32 с до
9 год 58 хв 13 с). При подальшому вивченні спостерігалася стійка тенденція (р=0,05) до зниження
кількості загострень із подовженням СТСД: 2-га
група — 48 (29,6 %) пацієнтів із загостреннями з
лютого по квітень (СТСД від 9 год 41 хв 10 с до
14 год 25 хв 48 с), 3-тя група — 23 (14,2 %) пацієнти з травня по липень (СТСД від 14 год 21 хв 12 с
до 15 год 16 хв 45 с). Однак у 4-й групі з екзацебраціями з серпня по жовтень при найбільшій
СТСД (від 14 год 01 хв 07 с до 10 год 9 хв 12 с)

АНАЛІЗ СТРУКТУРИ ГОЛОВНИХ БОЛІВ:
ПІДВОДНІ КАМЕНІ ВИКОРИСТАННЯ
ICHD-III-BETA
Єгоров М. В., Іванюк А. В.,
Солодовнікова Ю. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Близько 66–74 % людей у світі мають певний
вид головного болю (ГБ), але в Україні досі немає
статистичних даних щодо структури ГБ. Міжнародна класифікація ГБ дозволяє точно встановити діагноз і зібрати статистичні дані, але 3-тє видання (ICHD-III-BETA) було впроваджене лише
у 2013 р., у зв’язку із чим світових досліджень, що
спираються на нові критерії, мало. При мігрені
часто трапляється шкірна алодинія (ША), однак
до ICHD-III-BETA як діагностичний критерій,
вона не включена.
Мета: проаналізувати структуру ГБ у хворих
неврологічного відділення з використанням
ICHD-III-BETA.
Матеріали і методи: обстежено 29 пацієнтів неврологічного відділення УК ОНМедУ із різноманітною неврологічною патологією та ГБ в анамнезі (26 жінок, 3 чоловіки). Середній вік пацієнтів
становив (60,27±21,57) року. Для визначення типу
ГБ використовувалась класифікація ICHD-IIIBETA. Наявність ША визначалася за валідизованим опитувальником (Ashkenazi et al, 2007).
Результати. Отримана структура ГБ: головний
біль напруження — 43,3 % (n=13); епізодична
мігрень без аури — 13,3 % (n=4); епізодична мігрень
з аурою — 10 % (n=3); імовірна мігрень без аури —
20 % (n=6); цервікогенний головний біль — 10 %
(n=3); абузусний головний біль — 3,4 % (n=1). Ви-
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явлено ША у 6 (46,15 %) хворих на мігрень та у
2 (12,5 %) хворих з усіма іншими ГБ (р=0,035).
Висновки. Головний біль напруження — найчастіший вид первинного ГБ серед хворих неврологічного відділення, що збігається з європейською статистикою. ICHD-III-BETA є швидким та простим
клінічним інструментом, що дозволяє визначити діагноз згідно з МКХ-10 і уникнути синдромального його формулювання. Достовірно частіше ША
виявляється у пацієнтів з мігренню, що робить її
цінним діагностичним критерієм цього виду болю.
ІНТЕРІКТАЛЬНІ ПАТЕРНИ АКТИВАЦІЇ
СТРУКТУР ГОЛОВНОГО МОЗКУ
У ПАЦІЄНТІВ З МІГРЕННЮ: МЕТААНАЛІЗ
ФУНКЦІОНАЛЬНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
Іванюк А. В., Солодовнікова Ю. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Згідно з сучасними дослідженнями мігрень прогресивно веде до дезадаптативної пластичності головного мозку, що проявляється різноманітними
сенсорними порушеннями в інтеріктальний період та алодинією в період нападів. Функціональна
нейровізуалізація дозволяє оцінити ці зміни. Але
наявні дослідження пацієнтів з мігренню при больовій стимуляції показують гетерогенні результати і потребують систематизації. В епоху доказової
медицини дані метааналізів дозволяють підвищити значущість результатів попередніх досліджень
та виявити їх недоліки.
Мета. Провести метааналіз раніше виконаних
функціональних нейровізуалізаційних досліджень
інтеріктального патерну активації структур головного мозку хворих на мігрень у відповідь на біль,
що доступні в наявній літературі.
Матеріали та методи. Науковий пошук із використанням ключових пошукових слів “(fMRI OR
PET) AND migraine AND pain” здійснено в базах
PubMed і Cochrane Library із наявних досліджень,
опублікованих до грудня 2016 р. Із статей, що
пройшли відбір, були отримані стереотактичні координати осередків активації. Метааналіз виконано методом оцінки вірогідності активації (ОВА,
Eickhoff, 2012).
Результати. Результат пошуку включав 526 статей, у кінцевий аналіз було зараховано 5 робіт. Загальна кількість осередків активації сягала 68,
кількість експериментів — 5; кількість суб’єктів —
98. У ході ОВА-аналізу серед досліджень була виявлена статистично значуща (p<0,0001) активація
в ділянці чорної субстанції, огорожі, мосту, середнього мозку і нижньої парієтальної часточки (поле
40 за Бродманом) ліворуч, субталамічного ядра
праворуч, а також інсули (поле 13 за Бродманом)
білатерально, що не були описані дослідниками.
Висновки. Виявлено достовірні патерни активації окремих структур головного мозку у хворих
на мігрень, що не описано окремими проаналізованими дослідженнями. Зафіксована гіперактивація нервових структур, що відповідають за ноцицепцію, емоції та мотивації, потенційно може проявлятися клінічно і сприяти виникненню алодинії
та розвитку емоційно-афективних розладів.

ТРЕМОР ЯК ОБ’ЄКТИВНА ОЗНАКА
ВЕГЕТАТИВНИХ ПОРУШЕНЬ У ХВОРИХ
НА ЦЕРЕБРАЛЬНУ АНГІОДИСТОНІЮ
Колесник О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Обстежено 67 пацієнтів з церебральними ангіодистоніями (ЦАД) з наявністю тремору (Т). Для
його реєстрації та оцінки використаний електроконтактний датчик тремометра з розрахунком
інтегративного тремографічного індексу (ТІ). Також вивчалися основні вегетативні характеристики (А. М. Вейн, 2003). У групах ЦАД: на тлі функціональних порушень у вигляді синдрому вегетативної дистонії (СВД) та за наявності компенсованих хронічних ішемічних ушкоджень мозку
(ХІМ) було виявлено переважання симпатичного
тонусу та підвищення показників ТІ до (1,7±0,2)
та (2,5±0,2) од. відповідно. При цьому за наявності
парасимпатичного превалювання ВТ ці показники були мінімальними: (1,0±0,1) та (2,0±0,2) од.
відповідно.
Виявлені закономірності були достовірними в
досліджуваних групах. За наявності органічної
складової у вигляді ХІМ показники ТІ на тлі симпатико-парасимпатичного дисбалансу незалежно
від ВТ були значно вищими, ніж при превалюванні
функціональних розладів (р<0,05), а також
відрізнялися (р<0,05) від ТІ здорових досліджених.
Отримані результати вказують на вплив ВНС
на наявність та характеристики Т (амплітуда, частота). Підвищення ТІ дозволяє припускати відхилення, наростаючі дезадаптаційні тенденції при
ХІМ, у тому числі моторних компонентів унаслідок їх переходу від функціональних порушень
ЦНС (СВД) в органічні (ХІМ).
Таким чином, вивчення Т та його взаємозв’язок з ВТ може бути доповненням до об’єктивної
оцінки вегетативної дезадаптації в умовах функціональних та органічних порушень ЦНС, що може бути використано для розробки нових стратегій
адекватного лікування ЦАД.
КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК СПОНТАННОЇ
ХРОНІЧНОЇ СУБДУРАЛЬНОЇ ГЕМАТОМИ
У МОЛОДОГО ПАЦІЄНТА
Мохаммад Д. Х., Солодовнікова Ю. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Спонтанні хронічні субдуральні
гематоми (сХСГ) у пацієнтів віком до 50 років
трапляються вкрай рідко, але є життєвозагрозливим станом та можуть супроводжуватись тривалим безсимптомним періодом, що ускладнює діагностику. Найчастіше вони перебігають із мінімальною неврологічною симптоматикою (головний біль, незначне зниження тонусу у кінцівках,
розлади зору). Факторами ризику сХСГ є: алкоголізм, судинні мальформації, антикоагулянтна терапія, коагулопатії, тромбоцитопенічна пурпура,
хвороби печінки, внутрішньочерепна гіпертензія
або гіпотензія, лікворна фістула, цереброспінальна кіста. В наявній літературі було описано лише

100

поодинокі випадки сХСГ в осіб молодого віку.
PubMed на запит «спонтанні хронічні субдуральні
гематоми у молодих» від грудня 2016 р. видає 16
статей, з яких тільки у 7 випадках пацієнти не мали
факторів ризику сХСДГ.
Клінічний випадок. Нами представлено клінічний випадок сХСГ у чоловіка 43 років, що звернувся до УК ОНМедУ зі скаргами на виражений
дифузний головний біль, тягнучий біль та напруження м’язів шиї, поганий сон, перепади настрою,
відчуття тривоги, страху, м’язові спазми (судоми?)
у правих кінцівках. До звернення лікувався амбулаторно протягом 1 міс. аналгетиками та міорелаксантами без позитивного ефекту. Неврологічний статус: офтальмодинаміка уповільнена. Сухожилкові та періостальні рефлекси пожвавлені, без
істотної різниці. У позі Ромберга дещо нестійкий.
Пальце-носову пробу виконує з тремором (за
функціональним типом). Виражені вегетативні реакції у вигляді загального гіпергідрозу з акцентом
у кистях та стопах. Пацієнт тривожний, пригнічений, астенізований, швидко виснажується. Менінгеальних знаків, патологічних рефлексів, рухових
та чутливих розладів не виявлено.
За даними МРТ головного мозку виявлено
хронічні субдуральні конвекситальні гематоми в
обох гемісферах, що викликали серединну дислокацію 10 мм.
Епізод попередньої травми голови заперечував.
Інших факторів ризику сХСД у ході подальших
досліджень не виявлено. Хворому було проведено
оперативне лікування із евакуацією гематоми. У
ранньому післяопераційному періоді виникли парціальні моторні епілептичні напади із судомами в
правих кінцівках, інших вогнищевих порушень не
відзначалось.
Висновки. У молодих сХСДГ є рідкісним та
найчастіше малосимптомним, але загрозливим для
життя захворюванням, що потребує невідкладного оперативного лікування. Ретельне неврологічне дослідження хворих із головним болем та обов’язкова нейровізуалізація дозволяють покращити діагностику сХСГ та уникнути розвитку фатальних ускладнень (дислокаційного синдрому).
КЛІЩОВИЙ БОРЕЛІОЗ (ХВОРОБА ЛАЙМА).
КЛІНІЧНЕ СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Старчікова А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Збудник хвороби Лайма (ХЛ) був відкритий у
1981 р. Бургдорфером, що виділив з кліщів спірохету, яка належить до роду борелій. Носієм ХЛ є
іксодові клещі. Природне джерело — гризуни.
Кільцеподібну кліщову еритему (КЕ) описували в
межах кліщового енцефаліту або менінгорадикулоневриту Банварта. Головний шлях зараження
ХЛ — укус інфікованих іксодових кліщів. На місці
укусу розвивається запальний процес (еритема).
Після того стадія локальної персистенції збудника переходить у стадію дисемінації: гематогенно
та лімфогенно борелії розповсюджуються на інші
ділянки шкіри, проникають у внутрішні органи та
нервову систему, клінічно маніфестуючи полі-

морфною симптоматикою. Борелії тривалий час
зберігаються в організмі людини (цереброспінальна рідина (ЦСР), синовіальна рідина, шкіра).
Під нашим наглядом знаходилась хвора зі скаргами на запаморочення, підвищення температури,
головний біль, сонливість, мігруючі болі у м’язах
та кістках, перекошеність обличчя, неможливість
закрити очі. У ділянці лівої гомілки виявлена
мігруюча еритема (про укус кліща хвора не пам’ятає, зловживає алкоголем). Неврологічний огляд
виявив ураження лицьового нерва за периферичним типом. На МРТ головного мозку патології не
виявлено. Дуплексне сканування брахіоцефальних
артерій виявило непрямолінійність ходи лівої
хребтової артерії у VІ сегменті, незначну гіпоперфузію по хребтових артеріях. Люмбальна пункція:
3 пробірки з безбарвною прозорою рідиною, колір
не змінився, осаду немає. Цитоз — 8 (лімфоцити),
білок — 0,165, цукор — 50 % від цукру крові. Полімеразна ланцюгова реакція при дослідженні ЦСР
виявила бореліозну інфекцію. У загальному аналізі
крові підищена швидкість осідання еритроцитів —
25 з лейкоцитозом 12 у лейкоцитарній формулі.
Суміжні спеціалісти: офтальмолог — лагофтальм
ОD, ангіопатія судин сітківки. Дерматолог —
мігруюча еритема. Попередній діагноз: гостра нейропатія лицьового нерва справа.
Діагностика проводилася на основі: 1) клінічних ознак; 2) змін у ЦСР (позитивна полімеразна ланцюгова реакція на бореліоз); 3) виявлення у
сироватці специфічного IgМ. Диференційний діагноз проводився з серозними менінгітами, кліщовим енцефалітом, вірусними невритами, гострою
та хронічною демієлінізуючою полірадикулоневропатією. Заключний клінічний діагноз: бореліозна невропатія лицьового нерва справа. Лікування
хворої проводилося в умовах інфекційної лікарні
антибіотиками з практично повним відновленням
функції лицьового нерва.
ВИЗНАЧЕННЯ ВПЛИВУ
ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ
СТИМУЛЯЦІЇ НА ЯКІСТЬ ЖИТТЯ
У ХВОРИХ НА МІГРЕНЬ БЕЗ АУРИ
Бєляєв А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Відомо, що мігрень значно впливає на якість
життя, знижуючи його у 90 % хворих, а також є
захворюванням переважно людей молодого віку,
у яких підвищує ризик розвитку інсульту в кілька
разів. За даними епідеміологічних досліджень,
лише в Європі налічується приблизно 70 млн хворих на мігрень. Враховуючи вищевказане, ведеться активний пошук терапевтичних засобів, у тому
числі немедикаментозних, одним з яких є транскраніальна магнітна стимуляція.
Мета. Дослідити вплив повторюваної високочастотної транскраніальної магнітної стимуляції
на якість життя у хворих на мігрень без аури.
Матеріали і методи. У нашому дослідженні взяли участь 26 хворих на мігрень без аури, середній
вік становив (34,3±9,8) року. Головний біль відповідав критеріям мігрені без аури, згідно з міжна-
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родною класифікацією головного болю ІІ перегляду. Усім хворим було проведено курс високочастотної (10 Гц), підпорогової (90 % від МП) повторюваної (10 сеансів по 10 хв 1 раз на день) транскраніальної магнітної стимуляції (пТМС) лівої
первинної моторної кори. Для оцінювання якості
життя (ЯЖ), пов’язаного зі здоров’ям, шкала MOS
SF-36 (Medical Outcomes Study-Short Form), включає 8 пунктів: фізична активність — ФА, роль
фізичних проблем в обмеженні життєдіяльності —
РФ, інтенсивність болю — ІБ, загальний стан здоров’я — ЗСЗ, життєва активність — ЖА, соціальна активність — СА, роль емоційних проблем в
обмеженні життєдіяльності — РЕ, психічне здоров’я — ПЗ.
Результати. Після використання терапевтичної
пТМС у всіх хворих відмічалось покращання за
всіма пунктами шкали SF-36. При цьому більших
змін зазнав психосоціальний статус здоров’я (до
якого входять пункти РЕ, СА, ПЗ), який покращився на 41,6 %, при цьому фізичний стан здоров’я (до якого входять пункти ФА, РФ, ІБ) покращився на 37,6 %. У пунктів ЗСЗ та ЖА, які мають
відношення і до фізичного, і до психосоціального
статусу, показники збільшились на 59,05 %.
Висновки. Використання високочастотної
підпорогової повторюваної транскраніальної магнітної стимуляції достовірно покращує якість життя хворих на мігрень без аури (р<0,01).
ВПЛИВ ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ
СТИМУЛЯЦІЇ У ХВОРИХ НА МІГРЕНЬ
БЕЗ АУРИ НА ПРАЦЕЗДАТНІСТЬ
І ПОВСЯКДЕННУ АКТИВНІСТЬ
Бєляєв А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Згідно з даними ВООЗ, мігрень
входить до 10 перших захворювань, що найбільше знижують працездатність. Також відомо, що
під час нападу головного болю при мігрені більш
ніж у 70 % пацієнтів значно знижується працездатність, при цьому більше третини з них змушені
припинити трудову діяльність. З цих міркувань,
значущим є питання адекватного профілактичного лікування мігрені. В останній час багато наукових праць присвячено вивченню транскраніальної магнітної стимуляції, яка, згідно з експериментальними дослідженнями, здатна активувати антиноцицептивну систему.
Мета. Виявити вплив повторюваної високочастотної транскраніальної магнітної стимуляції на
працездатність і активність у хворих на мігрень без
аури.
Матеріали і методи. Хворим на мігрень без аури
(n=26) було проведено курс високочастотної
(10 Гц), підпорогової (90 % від моторного порога) повторюваної (10 сеансів по 10 хв 1 раз на день)
транскраніальної магнітної стимуляції первинної
моторної кори лівої півкулі, середній вік хворих
дорівнював (34,3±9,8) року. Головний біль відповідав критеріям мігрені без аури згідно з Міжнародною класифікацією головного болю ІІ перегляду. Для оцінювання зменшення повсякденної ак-

тивності та працездатності використано шкалу
MIDAS (Migraine Disability Assessment).
Результати. Застосування курсу лікувальної
транскраніальної магнітної стимуляції визначило
збільшення працездатності та повсякденної активності за шкалою MIDAS у 22 хворих (84,6 %), решта 4 не відмітили покращання. При цьому у 2 хворих показники шкали MIDAS збільшились на
7,7 %, у 10 — на 19,61 %, у 6 — на 43,14 %.
Висновки. Використання високочастотної
(10 Гц), підпорогової (90 % від моторного порога) повторюваної (10 сеансів по 10 хв 1 раз на день)
транскраніальної магнітної стимуляції первинної
моторної кори лівої півкулі збільшує працездатність і повсякденну активність у хворих на
мігрень без аури на 25,4 % за показниками шкали
MIDAS.
ДИНАМИКА ВЕГЕТАТИВНЫХ
НАРУШЕНИЙ ПРИ ХРОНИЧЕСКОЙ
ИШЕМИИ МОЗГА В СТАДИИ
СУБКОМПЕНСАЦИИ ПОД ВЛИЯНИЕМ
ТЕРАПИИ МЕТОДОМ
ТРАНСКРАНИАЛЬНОЙ МАГНИТНОЙ
СТИМУЛЯЦИИ
Исайкова Е. И.
Одесский национальный медицинский университет,
Одесса, Украина
Наиболее распространенным цереброваскулярным заболеванием являются хронические нарушения мозгового кровообращения. Одно из проявлений хронической ишемии мозга (ХИМ) — вегетативная дисфункция, которая снижает качество
жизни пациентов и на поздних стадиях приводит
к социальной дезадаптации. В последние годы все
большее внимание неврологов привлекает метод
транскраниальной магнитной стимуляции (ТМС).
В доступной литературе мы не нашли данных о
влиянии этого метода на вегетативную дисфункцию у больных с ХИМ. В связи с изложенным
целью нашего исследования явилось изучение динамики состояния ВНС у больных ХИМ под влиянием ТМС.
Материалы и методы исследования. Обследовано 62 больных в возрасте от 46 до 72 лет, включенных в исследование согласно критериям диагностики ХИМ: жалобы больных, данные неврологического и нейропсихологического обследования
(MMSE), дуплексной допплерографии, КТ и/или
МРТ головного мозга. Исследование вегетативных функций проводили путем определения вегетативного тонуса (ВТ), вегетативной реактивности (ВР) и вегетативного обеспечения деятельности (ВОД). Больные были разделены на 2 группы:
32 больным проведено 10 сеансов по 10 мин низкоинтенсивной высокочастотной (0,3 Тл, 20 Гц)
ТМС дорсолатеральной префронтальной коры
слева, остальные 30 пациентов получили аналогичный курс высокоинтенсивной низкочастотной
(1,6 Тл, 1 Гц) ТМС. Обработка данных проводилась с помощью лицензионной статистической
программы Stadia 6.3.
Результаты. Анализ полученных данных показал, что нормализация ВТ происходила только у
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больных с его симпатической направленностью.
Нормализация ВР наступила у 20,97 % пациентов,
при этом одинаково часто у больных с эйтонией,
ваготонией и симпатикотонией. Нормализация
ВОД наступила у 24,19 % пациентов и одинаково
часто у больных с эйтонией, ваготонией и симпатикотонией. Нормализация направленности ВТ,
ВР и ВОД достоверно чаще наблюдалась у пациентов, которым был проведен курс низкоинтенсивной высокочастотной ТМС (0,3 Тл, 20 Гц), по
сравнению с высокоинтенсивной низкочастотной
(1,6 Тл, 1 Гц) ТМС.
Выводы. У больных ХИМ в стадии субкомпенсации под влиянием курса ТМС происходит статистически достоверная нормализация состояния
ВНС с улучшением показателей и ВТ, и ВР, и ВОД.
ДОСЛІДЖЕННЯ ВПЛИВУ
ТРАНСКРАНІАЛЬНОЇ МАГНІТНОЇ
СТИМУЛЯЦІЇ НА ДЕПРЕСИВНІ ПРОЯВИ
І КОГНІТИВНІ ФУНКЦІЇ У ХВОРИХ
НА ХРОНІЧНУ ІШЕМІЮ МОЗКУ В СТАДІЇ
СУБКОМПЕНСАЦІЇ
Ісайкова О. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Найбільш поширеним цереброваскулярним
захворюванням є хронічна ішемія мозку (ХІМ).
Характерними проявами ХІМ є депресивні та когнітивні порушення, що безсумнівно позначається
на якості життя пацієнтів і призводить до соціальної дезадаптації. Увагу неврологів все більше
привертає метод транскраніальної магнітної стимуляції (ТМС), що відрізняється неінвазивністю та
відсутністю даних про значущі побічні ефекти. У
доступній літературі ми знайшли лише поодинокі
повідомлення про вплив ТМС на депресивні прояви і когнітивні порушення при ХІМ. У зв’язку з
викладеним метою даного дослідження стало вивчення впливу ТМС на стан депресивних проявів і
когнітивних порушень у хворих на ХІМ у стадії
субкомпенсації.
Матеріали і методи дослідження. Нами обстежено 62 хворих віком 46–72 роки з ХІМ у стадії
декомпенсації, чоловіків було 27, жінок — 35. Діагноз ХІМ підтверджували скарги хворих, дані неврологічного обстеження, дуплексна допплерографія, КТ і/або МРТ головного мозку. Хворі були
розподілені на 2 групи: 32 хворим проведено 10 сеансів терапевтичним приладом «Нейро-МС/Д» по
10 хв низькоінтенсивної високочастотної (0,3 Тл,
30 Гц) ТМС лівої префронтальної ділянки, 30
пацієнтів отримали аналогічний курс високоінтенсивної низькочастотної (1,6 Тл, 1 Гц) ТМС. Перед
початком і після курсу ТМС оцінювали вираженість депресивного розладу за шкалою Hamilton і когнітивні розлади за допомогою тесту
MMSE.
Результати. У першій групі не виявлено ознак
депресивного розладу у 9, легкі порушення — у 12,
помірні — у 9, виражені — у 2; після курсу ТМС
відповідно: 14, 13, 3 і 2. У другій групі до лікування: 10, 11, 6, 3; після курсу ТМС: 11, 12, 4, 3. В обох
групах зменшилась кількість хворих з депресивни-

ми проявами ХІМ, відбулося це за рахунок покращання стану пацієнтів з легкими і помірно вираженими порушаннями. Також видно, що в першій
групі стан покращився у 6 хворих, а у другій групі
— лише у 2. Тестування за допомогою тесту
MMSE показало позитивні зміни в обох групах
пацієнтів. При цьому застосування низькоінтенсивної високочастотної ТМС виявило збільшення
кількості правильних відповідей на 8,9 % (з 24,1 до
26,8 бала), а після курсу високоінтенсивної низькочастотної ТМС — на 5,4 % (з 23,7 до 25,3 бала).
Висновки. Метод ТМС позитивно впливає на
стан депресивного фону і когнітивні порушення у
хворих на ХІМ. Більш вираженим є вплив на депресивні прояви і когнітивні порушення ХІМ при
застосуванні низькоінтенсивної високочастотної
ТМС.
ПРОГНОСТИЧНА РОЛЬ ПОКАЗНИКІВ
ШИРИНИ ПЕРИФОКАЛЬНОГО НАБРЯКУ
НАВКОЛО ГЕМАТОМИ У ХВОРИХ
З ВНУТРІШНЬОМОЗКОВИМ
КРОВОВИЛИВОМ В МОЗОЧОК
У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ
Кондратюк К. Л.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Спонтанний нетравматичний
крововилив в мозочок становить 4,2–16,4 % від
усіх внутрішньомозкових крововиливів і є тяжким,
загрозливим для життя захворюванням з високою
летальністю (від 16,7 до 61,3 %). Нині у літературі
представлені нечисленні суперечливі та фрагментарні роботи, присвячені радіологічним предикторам наслідку у гострому періоді внутрішньомозкового крововиливу в мозочок.
Матеріали і методи дослідження. Нами було
обстежено 96 хворих з внутрішньомозковим крововиливом у мозочок в гострому періоді. З них 50
(52,1 %) чоловіків і 46 (47,9 %) жінок. Середній вік
становив (63,76±8,75) року. Усім хворим при госпіталізації проводили клініко-неврологічне обстеження, комп’ютерну томографію головного мозку. Були оброблені результати лабораторного та
патологоанатомічного методів дослідження. Порушення свідомості оцінювали за допомогою шкали ком Глазго (ШКГ). Для оцінки наслідків захворювання використовували шкалу наслідків
Глазго (ШНГ).
Результати. При оцінюванні результату захворювання 54 (56,25 %) хворих були зараховані до
групи зі сприятливим результатом (5 і 4 за ШНГ),
42 (43,75 %) — з несприятливим результатом (3 і 1
за ШНГ). Хворих із градацією 2 за ШНГ у дослідженні не було. Середні показники ширини перифокального набряку становили (6,7±2,9) мм, медіана — 6,0 мм. Відмінності між групами сприятливого та несприятливого результату при оцінюванні ширини перифокального набряку статистично вірогідні — (5,9±2,5) мм, медіана — 5,5 мм та
(7,7±3,1) мм, медіана — 7 мм (p=0,007). При проведенні простого логістичного регресійного аналізу був виявлений суворий зв’язок між найбільш
високими значеннями ширини перифокального
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набряку навколо гематоми та несприятливим результатом (ВШ 8,179; 95 % ВІ 1,580–42,332;
p=0,012).
Висновки. Отримані дані свідчать про зв’язок
між показниками ширини перифокального набряку та наслідками спонтанного внутрішньомозкового крововиливу в мозочок у гострому періоді.
ЗНАЧУЩІСТЬ РІВНЯ ГЛЮКОЗИ КРОВІ
ТА ЦУКРОВОГО ДІАБЕТУ 2 ТИПУ
ПРИ ПРОГНОЗУВАННІ НАСЛІДКІВ
ВНУТРІШНЬОМОЗКОВОГО
КРОВОВИЛИВУ В МОЗОЧОК
У ГОСТРОМУ ПЕРІОДІ
Кондратюк К. Л.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Спонтанний нетравматичний
крововилив у мозочок становить 4,2–16,4 % від
усіх внутрішньомозкових крововиливів і є тяжким,
загрозливим для життя захворюванням з високою
летальністю (від 16,7 до 61,3 %). Нині клінічні спостереження, які присвячені вивченню значущості
супровідних захворювань і показників гомеостазу при прогнозуванні наслідків у гострому періоді
внутрішньомозкового крововиливу в мозочок,
нечисленні та фрагментарні.
Матеріали і методи дослідження. До процесу
обстеження були включені 62 хворих з внутрішньомозковим крововиливом у мозочок, які були
госпіталізовані протягом 24 год після початку захворювання. Із них 33 (53,2 %) чоловіки і 29 (46,8 %)
жінок. Середній вік становив (63,82±8,38) року.
Усім хворим досліджували рівень глюкози у
цільній капілярній крові при госпіталізації, проводили комп’ютерну томографію головного мозку.
Наявність цукрового діабету 2 типу визначали за
клінічними і лабораторними даними. Були оброблені результати лабораторного і патологоанатомічного методів дослідження. Порушення свідомості оцінювали за допомогою шкали ком Глазго
(ШКГ). Для оцінки наслідків захворювання використовували шкалу наслідків Глазго (ШНГ).
Результати. При оцінюванні результату захворювання 31 (50 %) хворий були зараховані до групи зі сприятливим наслідком (5 і 4 за ШНГ), 31
(50 %) — з несприятливим результатом (3 і 1 за
ШНГ). Хворих із градацією 2 за ШНГ у дослідженні не було. При проведенні простого логістичного регресійного аналізу був виявлений суворий
зв’язок між наявністю цукрового діабету 2 типу та
несприятливим результатом (ВШ 5,20; 95 % ВІ
1,02–26,51; p=0,047). Проте рівень глюкози у
цільній капілярній крові при госпіталізації хворого
до стаціонару вірогідно не корелював із наслідками захворювання протягом гострого періоду.
Висновки. Наявність цукрового діабету 2 типу
є достовірним предиктором несприятливого результату у гострому періоді внутрішньомозкового крововиливу в мозочок. Наслідки внутрішньомозкового крововиливу в мозочок протягом гострого періоду не корелюють з рівнем глюкози при
госпіталізації хворого.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОМПЕТЕНЦИЯ
И ЛИЧНОСТЬ ПСИХОТЕРАПЕВТА
С ПОЗИЦИЙ АНАЛИТИЧЕСКОЙ
ПСИХОЛОГИИ К. Г. ЮНГА
Ким М. Ю.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
С позиций диалектического подхода К. Г. Юнга, психотерапия являет собой субъект-субъектные
отношения — взаимодействие психических систем
психотерапевта и клиента, в ходе которого оба
неизбежно изменяются. Данное взаимодействие
невозможно без активного участия личности психотерапевта.
Основой компетенции психотерапевта является базисная медицинская подготовка, знание психиатрии, а также таких фундаментальных предметов, как общая психология и психодиагностика.
Аналитическая психология исходит из того, что
истоки психотерапии коренятся в трех традициях:
медицине, религии, философии, — с каждой из
которых психотерапевт должен иметь живую
связь. Согласно диалектическому подходу Юнга,
любая теория, школа, метод — лишь инструмент
и раскрывает только одну грань изучаемого объекта — психики, в то время как целью является его
всеобъемлющее изучение, а также поиск и применение наиболее уместного «инструмента» в каждом индивидуальном случае. При этом решающее
значение для успешной психотерапии имеет сильная стабильная личность психотерапевта, что подразумевает: развитость и устойчивость эго; адаптированность к окружающему миру; характер,
включающий в себя честность, осознание и соблюдение базовых нравственных ценностей, а также
глубинную живую связь с бессознательным и
«объективной психе». Под последним понимается требование постоянного самонаблюдения,
самокритики, самоанализа и преобразование самого психотерапевта, т. е. «самовоспитание воспитателя». В противном случае, все не полностью
осознанные аналитиком комплексы, личные установки, особенности его собственного я будут проецироваться на клиента и препятствовать успеху
терапевтического процесса — процесса индивидуации.
ЕКЗИСТЕНЦІАЛЬНА ІЗОЛЯЦІЯ ЯК ФАКТОР
ВИНИКНЕННЯ ДЕПРЕСИВНИХ СТАНІВ
Колесова А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Протягом століть проблемою самотності,
екзистенціальної ізоляції, її вивченням займалися
і продовжують займатися філософи, богослови,
соціологи, психологи, серед яких М. Бердяєв,
М. Бубер, Дж. Бюджентал, Е. Гуссерль, Є. ван Дорцен, А. Камю, Р. Мей, Ж.-П. Сартр, М. Хайдеггер, І. Ялом, К. Ясперс та ін. Кожний з них порізному розглядав даний екзистенціал. З метою
виявлення відчуття екзистенціальної ізоляції у суб’єкта для організації своєчасної допомоги, щоб
упоратися з даним станом, було проведено дослі-
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дження наявності екзистенціальної ізоляції. Встановлено, що у 16 % респондентів відсутня екзистенціальна ізоляція; 76 % респондентів знаходяться у пограничному стані, відчувають руйнування
життя; 8 % респондентів перебувають у стані глибокої духовної кризи, яка пов’язана з утратою сенсу життя, депресією та почуттям провини. За результатами дослідження депресивних станів встановлено, що 60 % респондентів не схильні до депресії, легкий ступінь депресії ситуативного або
невротичного генезу переживають 28 % респондентів, субдепресивний стан відчувають 8 % респондентів. Порівнюючи вищезазначені показники,
було зроблено висновок, що для респондентів з
відсутністю депресивних станів характерна і
відсутність екзистенціальної ізоляції; для респондентів зі станом легкої депресії ситуативного генезу характерний пограничний і глибокий стан
екзистенціальної ізоляції; для респондентів з наявністю субдепресивного стану характерна наявність
пограничного та глибокого стану екзистенціальної ізоляції.
Таким чином, для суб’єктів усіх категорій депресивних станів характерним є відчуття екзистенціальної ізоляції. З чого можемо зробити висновок, що екзистенціальна ізоляція служить фактором виникнення депресивних станів.
СУГЕСТИВНІ ЗАСОБИ ВПЛИВУ
НА ТЕЛЕБАЧЕННІ
Кононенко М. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У житті сучасної людини телебачення відіграє
значну роль. Досягнення «блакитного екрана» у
розвитку духовних і культурних можливостей людини стали можливі завдяки вдалому поєднанню
технічного прогресу і виразних можливостей телевізійного твору. Як показує сучасна практика,
саме телебачення найбільш ефективно і масштабно створює, зберігає і транслює зразки культурних цінностей. Телебачення перетворюється у
вісника нових образів і моделей поведінки людей,
формуючи у свідомості глядача його особистісну
позицію в культурі, в суспільстві.
Метою даної роботи є дослідження історикометодологічних та експериментально-теоретичних
підстав феномена сугестії.
Сьогодні повним ходом йде освоєння нових
частот інформаційного впливу, і особливу небезпеку становить якраз зростання кількості способів
інформаційного втручання у сферу несвідомого.
Можна відмітити, що новий погляд на феномен
сугестії набув нових висот у своєму становленні.
Із містичної сфери гіпноз перемістився в науковообґрунтоване поле, в якому використовуються
різні техніки: НЛП, візуалізація, самогіпноз, акцент на змісті слів тощо. Внаслідок розширення
семантичного поля гіпнозу виник новий напрямок
— «Еріксоніанський гіпноз», який запатентував
М. Еріксон. У сучасному світі гіпноз є офіційною
та повноправною практикою психологічної служби, тобто гіпнотерапії. Неминучий розвиток дано-

го феномена призвів до того, що, окрім лікування, з’явилася нова лінія використання сугестії —
засоби мосового інформування перейняли гіпнотичну тенденцію до несвідомого впливу та контролю особистості. З розвитком і розширенням
інформаційного поля маніпуляційна сфера впливу ЗМІ збільшується, що, в свою чергу, робить передбачуваними людські реакції, моделюючи при
цьому патерн поведінки.

ПСИХОЛОГІЧНА, ПСИХОЕМОЦІЙНА
ТА ФІЗІОЛОГІЧНА АДАПТАЦІЯ ЛЮДЕЙ,
ЯКІ ПРАЦЮЮТЬ В УМОВАХ
ПРОФЕСІЙНОГО СТРЕСУ
Плетенець О. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Проблема стресу набула не тільки виняткового наукового значення, а й стала поняттям, що
об’єднує широке коло явищ повсякденного життя,
в тому числі зміни психічного стану під впливом
екстремальних обставин. Вивчення психологічної,
психоемоційної та фізіологічної адаптації людей
неможливе без урахування ситуацій, в яких вони
можуть опинитися. З метою виявлення ключових
складових психологічної, психоемоційної та фізіологічної адаптації людей, які працюють в умовах
стрессу, було проведено дослідження на прикладі
професійної діяльності водіїв транспортних засобів з обраними методиками. Встановлено, що за
методикою «Виявлення нервово-психічної напруженості» 60 % опитуваних мають надмірне нервовопсихічне напруження, 24 % опитуваних — помірний показник нервово-психічного напруження,
а 16 % респондентів — слабке нервово-психічне
напруження. За опитувальником, що визначає
схильність до розвитку стресу 40 % опитуваних
отримали результат, що свідчить про велику
ймовірність розвитку гострого або хронічного
дистресу, 46 % опитуваних — про середню ймовірність виникнення дистресу, а 14 % — про низький рівень розвитку дистресу. Шкала психологічного стресу PSM-25 дає змогу стверджувати, що
70 % водіїв транспортних засобів мають високий
рівень стресу, середній рівень психологічного стресу виявлено у 18 % випробуваних, 12 % опитуваних водіїв мають низький показник стресу. Аналізуючи отримані дані, дійшли висновку, що 58 %
водіїв мають хронічний психологічний стрес, 27 %
респондентів — негативну емоційну реакцію на
психологічний подразник, 15 % — низький рівень
впливу стресу. Таким чином, водії транспортних
засобів знаходяться в ситуації стресу постійно, тому що вони не тільки контактують з машиною та
дорогою, а ще із різними категоріями людей. Проаналізувавши вплив стресових умов на професійну діяльність, неможливо виділити універсальні
психологічні стресори й універсальні ситуації, що
викликають психологічний стрес однаковою
мірою у всіх людей. З чого можемо зробити висновок, що професійна діяльність в системі «людина-машина» є стресовою.
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ПРОЯВЛЕННЯ АРХЕТИПІВ У РЕКЛАМІ
Псарюк С. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні сучасне суспільство знаходиться в
тому періоді свого розвитку, яке можна охарактеризувати як технічна ера, що дає можливість людині опановувати різного роду інформацією і маніпулювати нею.
Невід’ємною від численних інформаційних джерел стає реклама. Відомо, що людина переважно
несвідомо сприймає будь-яку інформацію, в тому
числі маркетингову, яка домінує в рекламі. Оскільки прихована інформація має на меті сформувати у людини бажання володіння, вона використовує певні позначки або маркери, які дозволять
здійснити бажане — створити видимість вибору,
хоча, насправді, саме маркетинговий вправний хід
формує і здійснює вибір за людину.
Метою даної роботи є дослідження архетипів,
їх формування та прояв у сучасній рекламі.
У цій роботі було зроблено кілька висновків.
Поняття архетип, яке вперше було вжито К. Г.
Юнгом у контексті колективного несвідомого, в
сучасному науковому розумінні — це порожня
форма, яка може вмістити в себе зміст різного
роду: від позитивного до негативного, тим самим
дозволяючи їх використання в будь-яких сферах
життєдіяльності, та наповнює «форму» власним
змістом. Реклама спрямована на свідому і несвідому сфери особистості, що дає можливість змінювати ставлення до інформації, тим самим видозмінюючи поведінку. Реклама дозволяє створити
необхідний позитивний образ товару, який визначає напрямок вибору людини і структурує її бажання. Минаючи цензуру свідомості, вона рухається до несвідомого через символоутворення, а
саме — архетип як основу культури. Архетипи, що
є архаїчними образами в психічному просторі людини, додають відсутню ланку між мотивацією
клієнта та його бажанням (продажом продукту) і
створюють стійке відчуття «правильності» усього
повідомлення, його відповідності до внутрішньої
картини реальності сприймаючого. Саме через це
архетипи буквально моделюють поведінку людини на несвідомому рівні.
РАССТРОЙСТВО ПРИВЯЗАННОСТИ
У ДЕТЕЙ КАК АКТУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА
Шумская Ю. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В настоящее время в Украине, в связи с нестабильной социально-политической и экономической ситуацией, малой возможностью предсказуемости настоящего и будущего, что отмечено в работах П. Т. Петрюка, И. А. Якущенко, Э. Вайнер,
происходит значительный рост невротических и
психотических расстройств личности. Особенно
данная ситуация резко отразилась на детях: наблюдается увеличение числа расстройств привязанности, которое заключается в аффективном на-

рушении, проявляющемся в аффективном уплощении — ослаблении эмоциональных реакций,
бесчувствии, душевной холодности, безразличии.
Следует отметить, что проблема расстройства привязанности в нашей стране всегда была актуальной, однако в настоящее время она приобретает
угрожающий характер. Увеличение количества
детей в детдомах, а также дистанцирование родителей (вольное или невольное) от детей, приводящее к ослаблению эмоциональной связи между
членами семьи, может способствовать развитию у
детей расстройства привязанности. Отсутствие
широких исследований в данной области создает
основу того, что расстройства привязанности могут стать проблемой будущего поколения. Такое
положение связано с тем, что, вырастая, личности
с расстройством привязанности будут формировать таковую и у своих детей. Все это может привести к асоциальному поведению, суицидальным
тенденциям у личности, искажению восприятия
действительности и больному обществу в целом.
Определяя задачу предупреждения развития последствий вышеописанного расстройства, ведущим вектором, на наш взгляд, должен стать вектор просвещения населения, цель которого —
улучшить воспитательную среду ребенка, основными инструментами которой будут: своевременная диагностика расстройства привязанности,
профилактика и коррекция нарушения.
ЗНАЧЕННЯ ПСИХОДІАГНОСТИКИ ДЛЯ
ФОРМУВАННЯ АДЕКВАТНОЇ
ВНУТРІШНЬОЇ КАРТИНИ ХВОРОБИ У
ПРАКТИЦІ СІМЕЙНОГО ЛІКАРЯ
Анохін Є. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність роботи визначається збільшенням хворих на соматоформні розлади у практиці
сімейного лікаря (за різними даними — до 60 %).
Сімейний лікар часто не має підстав проконсультуватись з психіатром щодо того чи іншого пацієнта, оскільки самі пацієнти цього категорично не
бажають. Змінити ставлення до своїх скарг з їхнього боку можна змінивши внутрішню картину хвороби. Зручним інструментом для цього є психодіагностичне обстеження безпосередньо на прийомі у сімейного лікаря.
Метою роботи було показати можливість та
доцільність використання психодіагностики у
практиці сімейного лікаря.
Дослідження виконувалось безпосередньо на
прийомі у сімейного лікаря в одній з полікліник
міста. Усього обстежено 36 пацієнтів, які звернулися по допомогу зі скаргами соматичного характеру. Залучено такі методики: тест ЛОБІ, Торонтський алекситимічний тест, тест Спілбергенра —
Ханіна, тест на визначення рівня невропатизаціїпсихопатизації та деякі інші. Показано, що 15 з 36
хворих, які звернулись до сімейного лікаря з приводу різних розладів здоров’я, насправді сраждають на соматоформні розлади та потребують виключно психотерапевтичного втручання. Четверо
з них погодились продовжити лікування у дільнич-
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ного психіатра. Отже, опанувавши методи психодіагностики та застосовуючи їх у повсякденній
практиці, сімейний лікар одержує змогу своєчасно діагностувати та ефективно лікувати соматоформні розлади.
ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ЖІНОК,
ЯКІ ВІДБУВАЮТЬ ПОКАРАННЯ
ЗА ГОМІЦИДНІ ДІЇ
Бабенко Н. В., Березницька А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність роботи визначається тим, що довготривале відбування покарання у місцях позбавлення волі жінками порушує їхню здатність до
повноцінної адаптації в умовах громадянського
буття після звільнення. Це зумовлює потребу у
спеціальній психопрофілактичній підготовці до
життя за межами пенітенціарного закладу. Дослідження проводилось у жіночій виправній колонії
з мінімальним рівнем обмеження свободи для осіб,
які скоїли злочин вперше. Всього досліджено 43
жінки, яких засуджено за статтями 115 та ч. 2
ст. 121 Карного кодексу України. Контрольна група — 39 жінок, яких засуджено за злочини, пов’язані
з крадіжками, розбійними нападами та незаконним
обігом наркотичних речовин. Середній вік у основній
групі (43,2±0,2) року, у контрольній — (40,4±0,2) року. Середній термін ув’язнення відповідно — (9,4±0,3)
та (3,6±0,1) року. Критерієм виключення з дослідження були злочинні дії по відношенню до власної дитини (вбивство, недогляд за дитиною тощо).
Методи дослідження — анамнестичний та психодіагностичний, а також оцінка адаптації до умов
колонії за розробленою нами шкалою.
Показано, що засуджені основної групи значно краще адаптовані до умов відбування покарання: у них відмічено достовірно менше порушень
режиму, кращі показники виробничої діяльності,
більш відповідальні соціальні ролі у мікросоціальному оточенні пенітенціарного закладу (старші
днювальні, бригадири, пожежники, санітарки медичної частини тощо), вони стійко замотивовані
на дострокове звільнення. Це, з одного боку,
сприяє психопрофілактичній підготовці засудженої до життя «на волі», але з другого — призводить до укорінення стереотипів поведінки домінування у своєму мікросоціальному середовищі, що
може стати на перешкоді успішної адаптації після
звільнення. На підставі виявлених особливостей
жінок, засуджених за гоміцидні дії, розроблено
комплексну психотерапевтично-реабілітаційну
програму для вказаного контингенту.
ПРИЙМАЛЬНИЙ ПОКІЙ СТАЦІОНАРНОГО
ПСИХІАТРИЧНОГО ЗАКЛАДУ ЯК
ВАЖЛИВА ЛАНКА ДОПОМОГИ
ПСИХІЧНО ХВОРИМ
Берман Д. Л.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Приймальний покій стаціонарного психіатричного закладу є надзвичайно важливим підрозділом

медичної установи, оскільки саме тут хворий вперше стикається з реаліями психіатричної допомоги, значно «демонізованою» у суспільстві. Від
якості роботи покою залежить подальша реабілітація хворого. Проаналізовано контингент приймального покою обласної клінічної психіатричної
лікарні за 2005–2015 рр. Загальна кількість госпіталізацій у 2005 р. — 5657, у 2015 р. — 4506.
Збільшилась кількість відмов у госпіталізації: у
2005 р. — 63, у 2015 р. — 75. Це свідчить, що
близькі хворих на непсихотичні психічні розлади,
які не створюють небезпеки, частіше намагаються ізолювати людину до психіатричної установи,
а також що лікарі прискіпливіше ставляться до
оцінки показань для примусової госпіталізації.
Стабільною є частка госпіталізованих на шизофренію та інші психотичні стани у періоді декомпенсації (відповідно 51,02 та 53,01 %). Зменшилась
частка хворих на поліморфний психотичний розлад та дебютні форми шизофренії (23 та 16,9 %).
Це пов’язано, насамперед, з появою приватних
клінік і приватно практикуючих лікарів, що працюють із хворими з первинним психотичним епізодом, які потім все одно надходять на лікування
до стаціонару, але вже у стані дефекту особистості.
Збільшилась частка хворих на алкогольний делірій
та синдром відміни, що потребують невідкладної
госпіталізації — з 17 до 21,9 %, що свідчить про
погіршення наркологічної ситуації у популяції.
Решта госпіталізованих — хворі на психічні розлади похилого віку, діти, хворі на гострий інтоксикаційний пихоз, викликаний вживанням сумішей для паління, тощо. Ці психози, що були поодинокими у 2005 р., а у 2015 р. сягнули 3 % усіх
госпіталізованих, відрізняються більш глибоким
порушенням свідомості та дезорганізацією поведінки. У 2015 р. частіше госпіталізуються хворі на
старечі недоумства, що потребує посиленного контролю за можливими зловживаннями з боку адміністрації лікарні. Очевидна потреба додаткової
підготовки на курсах тематичного удосконалення
психіатрів, які чергують у приймальному покої,
зокрема.
ОСОБЛИВОСТІ СТАВЛЕННЯ ДО ХВОРОБИ
НА РІЗНИХ ЕТАПАХ ФОРМУВАННЯ
ДЕФЕКТУ ОСОБИСТОСТІ ПРИ
ШИЗОФРЕНІЇ
Бондаренко А. В., Зеляско К. Ю.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність роботи визначається тим, що при
шизофренії рівень анозогнозії значно перевищує
такий при інших, у тому числі деяких психічних,
захворюваннях. Анозогнозія — головна перешкода на шляху комплайнсу, отже, її усунення є суттєвою передумовою успішного протирецидивного лікування шизофренії.
Метою дослідження було підвищення ефективності лікування шизофренічного процесу на
підставі зміни ставлення хворого до захворювання. Завдання дослідження полягало у з’ясуванні
зв’язку між глибиною дефектного стану у хворого на шизофренію, його когнітивними функціями
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та ступенем анозогнозії й готовністю співпрацювати з лікарем у напрямку зміцнення ремісії, запобігання рецидивам. Усього обстежено 60 хворих
на шизофренію у хронічному стаціонарному
відділенні КУ «Одеський обласний медичний
центр психічного здоров’я». Методи — психопатологічний, анамнестичний, психодіагностичний
(опитувальник ЛОБІ, тести на когнітивні функції,
піктограма тощо). Встановлено, що у хворих з
адекватними типами ставлення до хвороби середня кількість госпіталізацій до психіатричного стаціонару достовірно нижча, ніж у хворих на шизофренію без такого ставлення. Існує пряма кореляція між ступенем збереження когнітивних функцій
та можливістю психологічного впливу на анозогнозію. Проаналізовано різні психотерапевтичні
підходи до зміни ставлення хворого до шизофренічного процесу, розвитку співпраці з лікарем, показано переваги когнітивно-поведінкової терапії.
ОСОБЛИВОСТІ ПСИХОЛОГІЧНОЇ
КОРЕКЦІЇ ТА РЕАБІЛІТАЦІЙНОЇ РОБОТИ
З ХВОРИМИ НА РІЗНІ ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ
У ПРОТЕСТАНТСЬКІЙ ЦЕРКВІ
Головченко О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність проблеми визначається, насамперед, зростанням кількості розладів психіки та поведінки у нашій країні, яка переживає соціальноекономічну кризу через бойові дії на сході, що зумовлює збільшення контингенту хворих на розлади невротичного спектра, наслідки тяжких стресових ситуацій (зокрема ПТСР) та вживання психоактивних речовин наркотичної дії. Мережа
державних психіатричних установ не в змозі охопити проблему в повному обсязі, оскільки зосереджена, насамперед, на допомозі хворим, які страждають на тяжкі психічні розлади та становлять небезпеку. Приватні психіатричні заклади знаходяться на етапі становлення. В країні існує ще
інститут практикуючих психологів та психотерапевтів без медичної освіти, але ефективність їхніх
методів практично неможливо оцінити. В цих умовах зростає роль конфесійних інституцій як фактора впливу на порушене психічне здоров’я віруючих, зокрема, протестантської церкви, яка займає активну позицію у цьому питанні. Метою роботи було з’ясування ситуації навколо протестантських громад щодо їхньої допомоги особам з розладами психіки, частоти звернення останніх до
різних конфесійних угрупувань. Дослідження проводилось шляхом безпосереднього спостереження
за богослужіннями у протестантських церквах
Одеси, співбесід з пасторами та віруючими. Встановлено, що протестантська церква (насамперед
церква євангелістських христіян і лютеранська)
активно допомагає людям з розладами психіки та
поведінки. Половина з них — залежні від наркотичних речовин, приблизно третина — хворі на
так звані межові розлади психіки, ПТСР. Решта —
хворі на епілепсію, ендогенні психози, які перебувають на обліку у психіатра й одержують відповідне лікування. Зроблено висновок про необхід-

ність включення до програм післядипломної підготовки лікарів-психіатрів питань взаємодії з протестантськими громадами.
ЛЕГКИЙ КОГНІТИВНИЙ РОЗЛАД
ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ
НА ТЛІ ГОРМОНАЛЬНИХ ПОРУШЕНЬ
В УМОВАХ ДЕПРИВАЦІЇ ВОЛІ
Григор’єва А. О., Березницька А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
В умовах позбавлення волі жінки, особливо
старшого віку, частіше, ніж чоловіки, звертаються по медичну допомогу через гіпертонічну хворобу (ГХ). Мета роботи — розроблення заходів запобігання ускладненням у жінок, хворих на ГХ,
коморбідну з раннім клімаксом, що має нахил до
злоякісного перебігу та супроводжується низкою
гінекологічних захворювань. Усього досліджено
32 хворі на ГХ (середній вік — (42,2±0,3) року), у
яких менопауза настала починаючи з 37 до 45 років. Контрольна група — 27 хворих на ГХ (середній вік — (46,4±0,2) року), у яких не відмічено
жодних гінекологічних захворювань або порушень
менструально-оваріального циклу.
Методи дослідження — анамнестичний, психодіагностичний, вимірювання артеріального тиску
на тлі прийому антигіпертензивних препаратів,
кольпоскопія та гінекологічне дослідження. Хворі
основної групи частіше до засудження зловживали алкоголем та наркотичними засобами, перебували у гірших матеріально-побутових умовах.
Ними частіше скоєно тяжкі злочини проти здоров’я та життя інших людей, дрібні крадіжки, тимчасом як у контрольній групі були поширенішими економічні злочини та торгівля людьми. Гінекологічні захворювання (геніталії та молочні залози) в основній групі спостерігались у 65,6 %, а у
контрольній — у 44,4 %. При цьому в основній
групі їх достовірно частіше можна було розглядати як передракові. «Легкий когнітивний розлад»
(ЛКР) в основній групі спостерігався у три рази
частіше, ніж у контрольній, незважаючи на молодший вік хворих. Несвоєчасна діагностика ЛКР
призводить до того, що засуджена не в змозі виконувати усі вимоги режиму та мати високі показники виробничої діяльності, що сприймається адміністрацією як саботаж та тягне за собою дисциплінарні санкції. Останні призводять до ще більш глибокої дезадаптації, що часто закінчується ускладненнями ГХ (інсульти, кризи, міжособистісні конфлікти тощо). Отже, своєчасне виявлення ЛКР у хворих
на ГХ на тлі гормональних порушень дозволяє зберегти здоров’я жінок у місцях позбавлення волі.
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ
ГОРМОНАЛЬНОЇ РЕГУЛЯЦІЇ
У ХВОРИХ НА ПСИХІЧНІ РОЗЛАДИ
Давидюк П. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Манфред Блейлер та інші відомі вчені-психіатри вказували на зв’язок між розладами психіки та
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поведінки і функціонуванням гормонопродукуючих органів, насамперед щитоподібної залози. Метою роботи було встановлення взаємозв’язку між
перебігом шизофренії як типового психічного захворювання та розладами ендокринної системи.
Усього досліджено 707 хворих на шизофренію, у
яких виявлено цукровий діабет (63), прояви гіпотиреозу (18), гіпертиреозу (8), розлади у діяльності
статевих гормонопродукуючих залоз (44) та інші
гормональні порушення (12). Отже, 20,5 % пацієнтів психіатричних закладів, хворих на шизофренію (тобто кожний п’ятий), мали ті чи інші гормональні розлади. Встановлено, що своєчасне їх
виявлення та лікування покращує прогноз при
шизофренії, сприяє більш тривалим та повним ремісіям.
ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ
ТУБЕРКУЛЬОЗУ ЛЕГЕНІВ В УМОВАХ
ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ
Пахмурна В. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Проблема поширення туберкульозу легенів серед осіб, які відбувають покарання у місцях позбавлення волі, залишається надзвичайно актуальною для нашої країни через неврегульованість соціальної підтримки осіб, яких звільнено з пенітенціарних закладів, що може створювати небезпеку щодо швидкого розповсюдження туберкульозу серед інших верств населення. Треба враховувати і те, що донині не налагоджено дієвий системний обмін інформацією між медичними частинами різних пенітенціарних установ та загальномедичною мережею органів охорони здоров’я. Це
призводить до того, що особи, які хворіли на туберкульоз легенів, але не до кінця проліковані та
звільнені з колоній або слідчих ізоляторів, створюють певну епідеміологічну загрозу. Незважаючи на те, що лікуванню туберкульозу у місцях позбавлення волі надається великого значення, існують проблеми ефективності вказаної терапії через
психологічні особливості контингенту засуджених
та певні режимні обмеження. Метою роботи була
розробка нових психологічно орієнтованих
підходів до лікування туберкульозу легенів у
місцях позбавлення волі на основі вивчення змін
у психіці засуджених, які хворіли на цю патологію.
Дослідження проводилось у двох колоніях —
жіночій та чоловічій, де здійснювалось лікування
76 осіб, у яких виявлено туберкульоз легенів. Методи дослідження — загальноклінічний, анамнестичний, психопатологічний та психодіагностичний із застосуванням валідних методик вивчення
як типів психологічного реагування на захворювання, так і патологічних змін психічного стану
хворого, соматопсихічних за своїм характером.
Виявлено, що половина засуджених, хворих на туберкульоз легенів, виявляють неадаптивні типи
реагування на хворобу, що знижує можливості
власних саногенетичних механізмів. У третини
обстежених виявлено завищені показники тривожності, а у чверті — показники депресії, пов’язані з
туберкульозною інтоксикацією. Додаткова корек-

ція вказаних змін дозволила домогтися значно вищої ефективності лікування соціально небезпечної
інфекції.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО
ПАТОМОРФОЗУ ГОСТРОГО
ПОЛІМОРФНОГО
ПСИХОТИЧНОГО РОЗЛАДУ
Потапова Д. О., Чумак А. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Рання діагностика шизофренії, яка найчастіше
кваліфікується лікарями психіатричних стаціонарів як гострий поліморфний психотичний розлад є вкрай важливою з огляду на підвищення
ефективності лікування першого нападу. Встановлено, що своєчасне та повноцінне лікування першого нападу шизофренії дозволяє запобігти бурхливому розвитку дефекту особистості. Під час вибору конкретного методу лікування велике значення має співвідношення різних проявів гострого
психотичного розладу, а саме галюцинаторних,
маячних, поведінкових, вегетативних та рухових.
Найбільш пластичними, з огляду на сучасний патоморфоз є маячні прояви психозу, оскільки фабула маячення значною мірою визначається особливостями того інформаційного простору, у якому розвивається гострий психоз. Метою роботи
було виявлення особливостей розвитку первинного маячення у хворих, госпіталізованих до чоловічого та жіночого відділень КУ «Одеський обласний центр психічного здоров’я». Усього обстежено 12 осіб чоловічої статі та 13 — жіночої. Середній вік — відповідно (19,2±0,2) та (22,3±0,2) року. Виявлено, що маячення у молодих чоловіків
відрізнялися більшою різноманітністю, ніж у
жінок. Переважали мотиви пов’язані із комп’ютерними системами, складними електронними пристроями, соціальними мережами. Частіше почали
траплятися прояви маячення ревнощів у пацієнтів
чоловічої статі. У пацієнтів жіночої статі переважав еротичний мотив маячного розладу, а також
гострі соціальні проблеми, що пов’язані з добром,
справедливістю тощо. Виявлені закономірності
дозволили досягти швидкого терапевтичного
ефекту завдяки вибору більш диференційованого
медикаментозного лікування.
ОСОБЛИВОСТІ СУЧАСНОГО
ПАТОМОРФОЗУ НЕВРОТИЧНИХ РОЗЛАДІВ
Недашківська В. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Збільшення кількості психіатричної патології у
популяції на сучасному етапі відбувається переважно за рахунок невротичних та соматоформних
розладів. Вони характеризуються недостатньою
курабельністю та значним клінічним патоморфозом. Останній визначається суттєвими змінами в
інформаційному просторі сьогодення та різноманітністю і одночасним впливом багатьох психотравмуючих чинників. Звертає увагу також необґрунтовано часте використання у клінічній прак-
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тиці селективних інгібіторів зворотного захоплення серотоніну, що негативно позначається на психотерапевтичній активності лікарів, які безпосередньо займаються лікуванням невротичних та
соматоформних розладів. Метою дослідження
було встановлення клінічних меж різних невротичних розладів, які проявляли себе різноманітною
симптоматикою на різних етапах свого розвитку.
Дослідження проводилось в університетській
клініці Одеського національного медичного університету. Усього обстежено 26 хворих, які звернулись з приводу невротичного розладу. Серед
них 14 страждали на панічний розлад з агорафобією, 6 — на ізольовану агорафобію, 2 — на обсесивно-компульсивний розлад, по одному — на
конверсійний, іпохондричний соматоформний,
соматизований соматоформний розлади та неврастенію. Вивчено найбільш поширені варіанти коморбідності соматоформних та невротичних розладів. Встановлено, що найчастіше траплялися
сполучення симптоматики тривожного розладу з
обсесивно-компульсивним і тривожно-фобічного
з іпохондричним соматоформним. Одержані дані
дозволили диференційовано підходити до психотерапії невротичних та соматоформних розладів,
виходячи з особливостей їхнього клінічного патоморфозу.
ВЛИЯНИЕ ПУЛЬС-ТЕРАПИИ НА
КООРДИНАТОРНО-ДВИГАТЕЛЬНЫЕ
НАРУШЕНИЯ У РАЗЛИЧНЫХ
ВОЗРАСТНЫХ ГРУПП БОЛЬНЫХ
С РЕМИТИРУЮЩЕЙ ФОРМОЙ
РАССЕЯННОГО СКЛЕРОЗА В СТАДИИ
ОБОСТРЕНИЯ
Островская Е. К.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Рассеянный склероз (РС) считается одним из
наиболее тяжелых неврологических заболеваний
молодого поколения. Согласно данным Министерства здравоохранения Украины, было зарегистрировано 55,3 случая на 100 тыс. населения за
2013 г. Главными факторами инвалидизации при
РС являются координаторно-двигательные нарушения. В настоящее время все еще исследуются
методы коррекции данных клинических проявлений, особенно выраженных в стадии обострения,
для максимального улучшения качества жизни
больных. Основной нашей задачей был ретроспективный анализ и сравнение клинических проявлений до и после проведения пульс-терапии у больных с ремитирующим течением РС в стадии обострения. В исследование были включены больные
в возрасте 24–54 лет, которые имели достоверный
диагноз РС согласно критериям Мак-Дональда
(2010) и имели 1,0–6,5 балла по расширенной шкале инвалидизации (EDSS). Пациенты были разделены на 2 возрастные группы: до 35 лет (14 человек) и после 35 (8 человек). Оценивались нарушения мозжечковых и пирамидных трактов как наи-

более частых по встречаемости и значимых для
качества жизни. По результатам исследования у
первой группы пациентов отмечался спад клинических проявлений поражения обоих трактов в
85,7 % случаев. У второй группы пациентов наблюдался регресс неврологических нарушений
обоих путей в 25 % случаев, а остальной процент
приходился на уменьшение клиники со стороны
одного из них или отсутствие каких-либо изменений вовсе. Из всего вышеизложенного можно сделать вывод, что у пациентов до 35 лет пульстерапия приводила к более значительному улучшению координаторно-двигательных функций, в
то время как у пациентов после 35 лет выявлено незначительное уменьшение симптомов поражения
преимущественно одного из выбранных трактов.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА
КОГНИТИВНЫХ НАРУШЕНИЙ
В КЛИНИЧЕСКОЙ СТРУКТУРЕ
ДИСЦИРКУЛЯТОРНОЙ ЭНЦЕФАЛОПАТИИ
И ПОСТИНСУЛЬТНЫХ СОСТОЯНИЙ
Шендрик Е. А.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Сосудистые заболевания головного мозга являются одной из важных клинико-прогностических
проблем современного мира, оказывающих большое влияние на развитие когнитивных нарушений,
которые, в свою очередь, значительно снижают
качество жизни больных.
Цель исследования. Определить особенности
когнитивных нарушений у больных с дисциркуляторной энцефалопатией (ДЭП) и постинсультных
больных, имеющих структурные изменения коры
головного мозга.
Материалы и методы исследования. В исследование были включены 29 пациентов, наблюдающихся в 6-й городской клинической больнице.
Среди них 16 больных с инсультом имели компьютерно-томографические (КТ) признаки атрофии коры головного мозга. Другие 13 пациентов
с ДЭП имели КТ-признаки лейкоареоза. Для определения когнитивных нарушений у этих больных использовались такие нейропсихологические
тесты, как MMSЕ, MoCA, Батарея лобной дисфункции.
Результаты исследования показали, наличие
сосудистой деменции в 89 % случаев у больных с
ДЭП, среди которых на лобную деменцию пришлось около 97 %, и в 93 % случаев у больных с
инсультом, среди которых признаки лобной деменции наблюдались у 63 %.
Выводы. У больных с инсультом и ДЭП, имеющих структурные изменения коры головного
мозга, приблизительно в равных процентных соотношениях определялись признаки сосудистой
деменции. Также выяснилось, что у больных с
ДЭП признаки лобной деменции превалировали
на 34 % по сравнению с постинсультными больными.
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СЕКЦІЯ ХІРУРГІЇ І (ЗАГАЛЬНА ХІРУРГІЯ)
Секция хирургии I (общая хирургия)
Section of Surgery I (General Surgery)

ЕФЕКТИВНІСТЬ АНТИКОАГУЛЯНТНОЇ
ТЕРАПІЇ ГЕПАРИНОЇДАМИ
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
З НЕФРОТИЧНИМ СИНДРОМОМ
Соколов А. С., Бабаєва А. Р.
Харківський національний медичний університет,
Харкiв, Україна
Актуальність. Перебіг цукрового діабету (ЦД),
особливо 2 типу, внаслідок ураження судин супроводжується розвитком низки ускладнень. Одна з
найбільш загрозливих для життя — діабетична
нефропатія з нефротичним синдромом (НС).
Тромбози і емболії є найчастішими ускладненнями нефротичного синдрому. Найбільш часто НС ускладнюють венозні тромбози. Тромбози
вен нижніх кінцівок нерідко служать джерелом
ТЕЛА, яка розвивається у 19–26 % випадків у дорослих пацієнтів та у 35 % у дітей.
Мета. Вивчити можливість і ефективність застосування антикоагулянтів прямої дії на тлі нефротичного синдрому у пацієнтів з цукровим діабетом.
Матеріали і методи. Дизайн нашого дослідження включав порівняльне вивчення впливу антикоагулянтів прямої дії у 23 пацієнтів, які страждають
на ЦД 2 типу з НС із високим ризиком розвитку
венозних тромбозів нижніх кінцівок. У ході дослідження пацієнти були розділені на дві групи, час
спостереження становив 14 днів. Перша (I) група
— 10 осіб — приймала препарати низькомолекулярного гепарину: надропарин кальцію (Фраксипарин) по 0,6 мл 1 раз на добу підшкірно; друга
(II) група використовувала препарати групи гепариноїдів: Гепароїд наносять шаром 1 мм на уражену ділянку і навколо неї 3 рази на добу з проміжком у 4 год, Пентосан полісульфат SP 54 — підшкірно 100 мг у добовій дозі.
Результати дослідження. У ході досліджень встановлено, що в обох групах отримані схожі результати реологічних властивостей крові (p≥0,05), проте
у I групі спостерігалися побічні ефекти у вигляді гематом у місці ін’єкції, місцевих подразнень. У II групі
побічні явища виявлено в одному випадку.
Висновки. Таким чином, застосування групи
гепариноїдiв дає добрий терапевтичний ефект при
великій безпеці і може бути рекомендоване для
профілактики тромботичних ускладнень у пацієнтів, що страждають на ЦД з нефротичним синдромом.

РАННИЕ И ОТДАЛЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПРИМЕНЕНИЯ МАЛОИНВАЗИВНЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В ЛЕЧЕНИИ БОЛЬНЫХ
С КРОВОТЕЧЕНИЕМ ИЗ ВАРИКОЗНО
РАСШИРЕННЫХ ВЕН ПИЩЕВОДА
Цап К. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Лечение осложненной портальной гипертензии является одной из наиболее актуальных, сложных и нерешенных проблем хирургии.
Цель. Улучшить результаты лечения больных
с портальной гипертензией, осложненной пищеводно-желудочными кровотечениями, методами
лапароскопической деваскуляризации пищевода и
желудка и рентгенэндоваскулярной эмболизации
селезеночной и левой желудочной артерии.
Методы и материалы. Под нашим наблюдением находилось 360 больных циррозом печени, который был обусловлен гепатитом у 170 больных,
а цирроз алкогольной и другой этиологии — у 190
пациентов. Из 276 больных, которым проводился
эндоскопический гемостаз, 158 больным проводилось эндоскопическое склерозирование, 78 больным — эндоскопическое клиппирование, лигирование и стентирование и 40 больным — эндоскопическое пломбирование. В 42 случаях с целью
профилактики рецидивов кровотечений нами проводились лапароскопическая коагуляция и лигирование коротких вен и артерий желудка высокочастотного коагулятора Liga Sure. Выполняли обязательное клиппирование или лигирование левой
желудочной артерии и вены. Видимые расширенные вены кардиоэзофагеального перехода прошивались и лигировались. Все больные получали
курс гепатотропной и гемостатической терапии.
Результаты. Консервативное лечение проведено у 84 больных, остановка кровотечения достигнута в 50 (59 %) случаях, рецидив кровотечения
наблюдали в 34 (41 %) случаях, летальный исход
наступил в 33 (19 %) случаях. Разные методики локального эндоскопического гемостаза нами были
применены в 276 случаях. Эффективно остановить
кровотечение нам удалось в 224 (81 %) случаях.
Летальный исход ввиду неэффективности локального гемостаза наступил у 52 (19 %) больных. Нами прослежены отдаленные результаты на протяжении 3 лет у 162 больных после только эндоско-
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пического гемостаза и эндоскопического гемостаза с последующим выполнением лапароскопических операций. Результаты исследования показали, что наиболее эффективным методом профилактики кровотечения является лапароскопическая
деваскуляризация желудка и пищевода.
Выводы. Эндоскопический локальный гемостаз
позволяет эффективно остановить кровотечение из
варикозно расширенных вен пищевода и желудка,
а лапароскопические операции, кроме того, еще
и достоверно снизить возникновение рецидивов кровотечений и летальность в отдаленном периоде.

Поєднання фракційної вакуум-терапії з методикою TopClosure TRS дозволяло прискорити
зменшення рани у розмірах без використання додаткових послаблювальних розрізів та нівелювало виникнення крайових некрозів, що в подальшому дозволяло виконати автодермопластику в
більш ранні строки.
Висновки. Застосування вакуум-терапії сприяє
ранньому очищенню ран від фібрину та ділянок
некрозу. Застосування вакуум-терапії має сенс при
ранах II ступеня за Найтоном. При більш глибоких ранах доцільним є застосування вакуум-терапії в поєднанні з методикою TopClosure TRS.

НАШ ДОСВІД ЗАСТОСУВАННЯ
ВАКУУМ-ТЕРАПІЇ В ПОЄДНАННІ
З МЕТОДИКОЮ TOPCLOSURE TRS
У ЛІКУВАННІ «ХРОНІЧНИХ» РАН
Зинюк О. Ю., Мельник В. В., Горбунова В. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Особливе місце серед хірургічних захворювань
посідають так звані «хронічні» рани — ускладнені рани хірургічного походження, а також пролежні, нориці, виразки. Основними причинами виникнення «хронічних» ран є порушення мікроциркуляції тканин, мікробна контамінація, дисбаланс
запально-репаративних процесів у рані, надлишок
продукції протеаз та знижена активність факторів
росту. Вакуум-терапія останнім часом набула
пріоритету у лікуванні цієї категорії хворих. Методика TopClosure TRS дозволяє швидше загоювати хронічні рани без застосування тканинних
експандерів і поетапно виконувати зближення країв рани без застосування додаткових «послаблювальних» розрізів.
Метою нашого дослідження стала порівняльна
оцінка загоєння хронічної рани при традиційному
лікуванні в поєднанні з вакуум-терапією та при комплексній хірургічній тактиці, що включає вакуумтерапію та методику TopClosure TRS.
Матеріал і методи. Нами проаналізовані результати лікування «хронічних» ран у 10 пацієнтів (5 чоловіків і 5 жінок), середній вік 55 років.
У першій групі (6 хворих) схема лікування включала хірургічну обробку ран із висіченням некротичних тканин, струпа та нашарувань фібрину з
обробкою ран антисептиками. У післяопераційному періоді застосовували методику вакуум-терапії.
У другій групі (4 хворих) для прискорення загоєння великих дефектів разом з виконанням фракційної вакуум-терапії застосовувалась методика
TopClosure TRS.
Результати. Застосування постійної вакуум-терапії не викликало больових реакцій у пацієнтів
та сприяло помітному очищенню гнійних ран від
накладень фібрину, зменшенню ділянок некрозів,
скороченню площі й глибини рани, значно поліпшувало перебіг процесу загоєння ран, спрощувало догляд за хворими, не потребувало щоденних
перев’язок і запобігало контамінації інфекції з
рани.

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕТОДОВ
ЛУЧЕВОЙ И УЛЬТРАЗВУКОВОЙ
ДИАГНОСТИКИ ПРИ ОСТРОМ
АППЕНДИЦИТЕ
Тутунару Н. А., Исмаилов Г. Т.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Классические симптомы острого аппендицита (ОА) проявляются у пациентов
приблизительно в 50 % случаев. У других пациентов симптомы могут проявляться слабо выражено или маскироваться под признаки других заболеваний. Следовательно, для постановки точного
диагноза нужно использовать современные средства диагностики.
Цель. Усовершенствование алгоритма диагностики ОА.
Материалы и методы. Материалом послужили
учебные пособия и практические руководства.
Использовался метод анализа научных работ.
Результаты. Рентгенография брюшной полости на ранних стадиях ОА малоинформативна.
Выявляемые симптомы, такие как симптом «сторожевой петли» и наличие копролитов в просвете
отростка, не представляют большой диагностической ценности. Методы ультразвуковых исследований (УЗИ) и компьютерной томографии (КТ)
более информативны. Среди недостатков КТ отмечаются γ-облучение, высокая цена обследования и
составляющих для контрастирования, наличие
внутривенного доступа, отсутствие необходимого
количества аппаратов, что делают ее малодоступной. Исходя из данных разных авторов, чувствительность УЗИ колеблется в границах 60–90 %, что
зависит от класса аппарата и профессионализма
специалиста. Выявляются УЗИ симптомы, такие
как дилатация просвета более 7 мм, визуализация
аппендикса в виде овоидной или продолговатой
тубулярной структуры, с более расширенной дистальной частью, с наличием отечной стенки и жидким содержимым диаметром более 8 мм. Использование допплерографии выявляет повышенную
васкуляризацию стенок отростка. Обнаружение
нормального аппендикса при ультразвуковом исследовании является основанием для исключения
аппендицита. К преимуществам УЗИ относятся
отсутствие γ-облучения, высокая скорость исследования, мобильность, точность, низкая цена обследования, распространенность.
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Выводы. Методы УЗИ уменьшают число диагностических ошибок и неоправданных аппендэктомий. Использование методов КТ целесообразно в спорных ситуациях.
ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ВПЛИВУ ПРЕПАРАТУ «КОЛАГЕН»
НА ФОРМУВАННЯ СПОЛУЧНОТКАНИННИХ
СТРУКТУР У ЗОНІ ІМПЛАНТАЦІЇ
СІТЧАСТОГО ПРОТЕЗА
Іщенко В. С., Ісмаілов Г. Т.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Проблема хірургічного лікування вентральних гриж залишається актуальною і
сьогодні. Колагенові волокна, що утворюються у
місці встановлення поліпропіленової сітки, визначають міцність сполучної тканини. Використання
перорального препарату «Колаген» становить інтерес з позиції вивчення впливу тваринного колагену на формування сполучної тканини.
Мета роботи. Вивчити вплив перорального
прийому колагену тваринного походження на формування сполучної тканини в зоні розташування
сітчастого протеза в експерименті на щурах.
Матеріали і методи. Експериментальне дослідження проведено на дорослих самцях білих щурів лінії Wistar. Тварини розділені на 3 групи. Основна: щурам встановлювали армований металевим каркасом поліпропіленовий імплантат і здійснювали годування колагеном. Контрольна: встановлювали армований металевим каркасом поліпропіленовий імплантат. Порівняльна: встановлювали поліпропіленовий імплантат. Матеріал фіксували і фарбували. Зрілість колагенових волокон
визначалась за методами Ван Гізона і Хейла.
Результати. У групі з використанням каркасної
сітки та вживанням препарату «Колаген» краще
розвинуте мікроциркуляторне русло, більша кількість основної речовини, новоутворені стрічки колагену мають впорядковану структуру, меншу товщину, більшу щільність. Еластичні волокна спостерігаються у більшій кількості не лише по периферії сполучної тканини, а й в центральних ділянках та формують виразний сітчастий малюнок.
Висновки. Застосування колагену профілактує
ішемізацію тканин в зоні алотрансплантатів за рахунок збільшення кровоносного русла; оптимізує
утворення достатньої кількості зрілої сполучної
тканини; дозволяє збільшити біологічну сумісність
та покращити приживаність сітчастих алотрансплантатів.
КОМПЛЕКСНОЕ ХИРУРГИЧЕСКОЕ
ЛЕЧЕНИЕ БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
ОБТУРАЦИОННОЙ ЖЕЛТУХИ
Русаков В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Невзирая на непрерывное изучение механической желтухи (МЖ), ее диагностика
и лечение остаются одной из наиболее сложных
проблем в гепатопанкреатобилиарной хирургии.

Цель. Выработать алгоритм врачебной тактики и выбора оперативного вмешательства при лечении МЖ.
Материалы и методы. В период с 2012 по 2016 гг.
на базе клиники хирургии № 2 ОНМедУ по поводу МЖ было пролечено 254 больных. Среди причин МЖ на первое место выступил у 116 (45,7 %)
больных холедохолитиаз, на второе — рак головки поджелудочной железы у 70 (27,6 %), на третье
— хронический индуративный панкреатит у 48
(18,8 %), на четвертое — стеноз большого дуоденального сосочка у 20 (7,9 %). В лечении больных
с МЖ использовалась двухэтапная лечебная тактика. Основной задачей первого этапа была ликвидация холестаза. На втором этапе — отсроченное абдоминальное вмешательство.
Результаты. В клинике больным выполнялись
следующие хирургические манипуляции: лапароскопическая холецистэктомия (после эндоскопической папиллосфинктеротомии (ЭПСТ) с успешной
литоэкстракцией) — 42 (36,2 %) операции; лапаротомия, холедохолитотомия, дренирование холедоха (по Керу, Пиковскому) — у 56 (48,3 %) пациентов; ЭПСТ — у 18 (15,5 %) больных. При опухоли головки поджелудочной железы выполняли
панкреатодуоденальную резекцию по собственной
методике у 70 (27,6 %) и у 16 (44 %) больных с индуративным панкреатитом.
Выводы. Предложенная лечебно-диагностическая тактика у больных с МЖ позволяет индивидуализировать подходы к лечению, улучшить результаты оперативных вмешательств и уменьшить частоту осложнений.
СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ
КОНСЕРВАТИВНОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОСТРОГО ПАНКРЕАТИТА
Сметанюк В. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Проведение своевременной и
качественной терапии острого панкреатита имеет
большое значение в предотвращении гнойно-деструктивных осложнений и снижении показателей
летальности.
Цель работы. Изучить и изложить современные
аспекты лечения данного заболевания. Выделить
максимально результативные методики.
Материалы и методы. Был проведен ретроспективный анализ, при котором пациенты, проходившие лечение по поводу острого панкреатита, были
поделены на 2 группы: первая группа — 17 пациентов, которым была проведена терапия, основанная на современных методах, в период с 2015 по
2017 гг., вторая группа — 20 больных, проходивших лечение в период с 2000 по 2002 гг. на основе
актуальных на то время протоколов.
Результаты. Базисная терапия на современном
этапе включает в себя: ранее энтеральное питание;
адекватную анальгезию, в т. ч. эпидуральную анестезию; инфузионную терапию под контролем диуреза и центрального венозного давления; подавление экзокринной функции поджелудочной железы и угнетение секреции желудочного сока. При
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переходе заболевания в среднюю и тяжелую форму в первую очередь назначается дезинтоксикационная терапия, состоящая из форсированного диуреза и мембранного плазмафереза с целью устранения ферментной токсекомии. В случае прогрессирующего течения острого панкреатита с типичными осложнениями лечение направлено на поддержку функциональной активности печени и почек; антибактериальную терапию; поддержание
центральной гемодинамики; иммунотерапию; восстановление энергетического баланса. Применение
описанного алгоритма позволило снизить летальность в первой группе до 4,1 %, в сравнении со второй группой — 18,7 %, и уменьшить число гнойно-деструктивных осложнений в первой группе до
14,1 % относительно второй группы с показателем
20,7 %.
Выводы. Лечение должно быть подобрано индивидуально в каждом конкретном случае. Проведение терапии по современным протоколам позволяет значительно сократить летальность и
предотвратить развитие гнойно-деструктивных
осложнений.
ЛАПАРОЛИФТИНГ В ЛЕЧЕНИИ
БОЛЬНЫХ ОСТРЫМ ХОЛЕЦИСТИТОМ
НА ФОНЕ СОПУТСТВУЮЩЕЙ
СЕРДЕЧНО-ЛЕГОЧНОЙ ПАТОЛОГИИ
Хачатрян А. М., Исмаилов Г. Т.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель. Показать преимущества лифтинговой лапароскопической холецистэктомии с использованием оригинальной лифтинговой системы в сравнении с традиционной лапароскопической холецистэктомией.
Материалы и методы. В отделении хирургии
ООМЦ на базе кафедры хирургии № 2 ОНМедУ
в период с 2015 по 2016 гг. было выполнено 46 операций, 22 из которых — малогазовые лапароскопические холецистэктомии с применением оригинальной методики лапаролифтинга и 24 — с традиционной лапароскопической холецистэктомией
при желчнокаменной болезни. У всех больных до
операции отмечалось значительное снижение функциональных резервов сердечно-сосудистой и дыхательной систем. В группу риска входили пациенты старше 60 лет с перенесенными в анамнезе
острым инфарктом миокарда, острым нарушением мозгового кровообращения, снижением фракции выброса левого желудочка менее 50 %, артериальной гипертензией и снижением объема форсированного выхода менее 900 мл. Среди оперированных больных было 16 женщин и 6 мужчин.
Операции выполнены под эндотрахеальным наркозом по традиционной схеме.
Результаты. Применение лапаролифтинговой
методики лапароскопической холецистэктомии
позволило снизить интенсивность послеоперационного болевого синдрома — адекватного обезболивания удалось достичь применением ненаркотических анальгетиков. Плечелопаточный синдром
отмечен лишь у 4 (18 %) пациентов, причем слабо

выраженный. Послеоперационная тошнота отмечалась у 3 (14 %), рвота — всего у одного человека, в сравнении с традиционной лапароскопической холецистэктомией, где плечелопаточный
синдром наблюдался у 8 (33 %), тошнота —
у 5 (21 %).
Выводы. При использовании лифтинговой технологии лапароскопических операций количество
и тяжесть послеоперационных осложнений, обострение сопутствующих заболеваний значительно
снижаются.
СИМУЛЯЦИОННАЯ МОДЕЛЬ
ДЛЯ ОТРАБОТКИ НАВЫКОВ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
АППЕНДЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ
ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Бескровный И. П., Курандо А. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Остается высоким процент больных, страдающих циррозом печени с воспалением червеобразного отростка слепой кишки разной
степени выраженности с необходимостью неотложной хирургической помощи. Однако такие
операции тянут за собой высокий хирургический
риск кровотечений и других осложнений из-за патофизиологии самой болезни печени.
Цель работы. Уменьшение рисков развития
кровотечения из вен передней брюшной стенки у
пациентов с острым аппендицитом на фоне цирроза печени.
Материалы и методы. Нами был разработан
манекен со сменными накладками, имитирующими варикозное расширение вен передней брюшной
стенки, позволяющий отработать навыки ввода
троакаров при лапароскопической аппендэктомии.
Повторные вводы троакаров проводились под
контролем лапароскопа с применением метода
трансиллюминации, что снижает риски повреждения сосудов. В исследовании приняли участие
32 резидента общей хирургии. В ходе исследования был применен конический скелет.
Результаты. Мы полагаем, что существует острая необходимость наработки такого типа навыков, как ввод троакаров у больных с варикозной
трансформацией вен передней брюшной стенки,
так как, по данным исследования, только 41 % резидентов выполнили навыки без повреждения сосудов. В других 69 % случаев отмечалось кровотечение. Не более 62 % из них имели возможность визуализировать поврежденные сосуды и
ушить их.
Из чего следует, что повышение навыков хирургов имеет жизненно важное значение для снижения рисков возникновения тяжелых кровотечений во время операции и сокращения пребывания
пациентов в стационаре.
Выводы. Таким образом, мы рекомендуем внесение данного манекена для отработки навыков
первого ввода троакаров при варикозном расширении вен передней брюшной стенки в список обязательно отрабатываемых практических навыков
студентов нашего вуза.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ЛЕЧЕНИЮ
БОЛЬНЫХ ЭМПИЕМОЙ ПЛЕВРЫ,
ОСЛОЖНЕННОЙ
БРОНХОПЛЕВРАЛЬНЫМИ СВИЩАМИ
Тронина Е. Ю.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В последние годы отмечается рост заболеваемости воспалительными процессами органов грудной полости вследствие неблагоприятных экологических и социальных тенденций. Несмотря на
прогресс, достигнутый в современной торакальной хирургии, лечение эмпиемы плевры (ЭП) остается одной из самых сложных проблем. Социальная значимость проблемы заболевания ЭП предопределяется высокой частотой заболеваемости,
частотой перехода в хроническую форму, инвалидизации, длительными сроками стационарного
лечения и преобладанием среди больных лиц трудоспособного возраста.
Наиболее часто ЭП осложняет течение пневмоний, гнойно-деструктивных заболеваний легких,
травм и ранений груди, оперативных вмешательств на органах грудной полости.
Многие авторы относят бронхоплевральные
свищи к наиболее грозным осложнениям ЭП. Одним из способов борьбы с ними является выполнение видеоторакоскопии в сочетании с лазерной
коагуляцией измененных участков плевры, а при
больших зонах деструкции — краевая резекция
легкого. Резекции зон деструкции выполнялись с
помощью сшивающих аппаратов.
Неоспоримыми преимуществами данного варианта лечения являются минимальная травматичность, сокращение сроков пребывания в стационаре, остановка перехода острого процесса в хронический.
КОМБІНОВАНИЙ МЕТОД
ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНИХ
ВЕНТРАЛЬНИХ ГРИЖ
Воротинцева К. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Лапароскопічні операції при лікуванні післяопераційних вентральних гриж асоціюються з меншою кількістю післяопераційних
ускладнень, а також значним зниженням рецидивів у віддалені терміни після операції. Однак у багатьох пацієнтів із грижами середніх і великих розмірів виникають технічні складнощі при виконанні
лапароскопічних операцій. Сьогодні існує недостатня кількість проведених робіт і достовірних даних, які б демонстрували результати лікування пацієнтів з великими післяопераційними вентральними грижами комбінованою технікою герніопластики.
Мета роботи. Вивчення результатів хірургічного лікування післяопераційних вентральних гриж
великих розмірів при використанні лапароскопічної герніопластики в порівнянні з комбінованою
лапароскопічною герніопластикою.

Матеріали та методи. У період з 2012 по 2016 рр.
на базі Одеської обласної клінічної лікарні було прооперовано 70 пацієнтів з післяопераційними вентральними грижами великих розмірів (розмір грижового дефекту >10 см). Після інтраопераційної оцінки вираженості спайкового процесу черевної порожнини пацієнти були розділені
на дві групи. У групі I (n=30) при можливості виконання у пацієнтів адекватного лапароскопічного адгезіолізису застосовувалася стандартна лапароскопічна герніопластика з сітчастими трансплантатами фірм Atrium, MMDI, Proceed, з фіксацією їх трансфасціальними швами і такерами до
передньої черевної стінки. У групі II (n=40) використовувалася комбінована лапароскопічна методика герніопластики. Першим етапом виконували
діагностичну лапароскопію, адгезіолізис, за наявності у пацієнтів вираженого спайкового процесу,
додаткових гриж, з огляду на великий ризик виникнення кровотечі, перфорації кишечнику при
дисекції тканин, переходили до другого етапу операції — виконували мінілапаротомію (8–10 см).
Результати. У всіх 70 хворих середній розмір грижового дефекту був > 10 см, розмір грижі (178,0±
±75,2) см2. Середня тривалість оперативного втручання була порівняно меншою в другій групі пацієнтів (92,7±8,5) хв порівняно зі (138,4±6,5) хв у першій
групі (p<0,05). Загальна тривалість перебування пацієнтів у стаціонарі в післяопераційному періоді становила (4,7±1,9) дня в групі I і (7,1±2,2) дня в групі
II (p>0,05). Такі післяопераційні ускладнення, як серома, гематома, нагноєння післяопераційної рани,
дещо частіше спостерігалися у пацієнтів групи II
(29 %) з використанням комбінованого методу герніопластики, у групі I ранові післяопераційні ускладнення були у 19 % пацієнтів. Виражений больовий
синдром відмічено у 4 пацієнтів після класичної лапароскопічної герніопластики і у 8 пацієнтів після
комбінованої герніопластики. В одного пацієнта при
використанні стандартної лапароскопічної операції
була виконана релапаротомія з приводу поранення
кишечнику. При спостереженні за пацієнтами в терміни від 6 до 24 міс. в групі I було виявлено 2 (7,6 %)
пацієнти з рецидивом грижі, тимчасом як при використанні комбінованої методики рецидиву грижі
не було.
Висновки. Застосування комбінованих операцій
з використанням мінілапаротомій дозволило в технічно складних випадках при великих післяопераційних грижах у пацієнтів з надмірною масою тіла
досягти відсутності рецидивів грижі в післяопераційному періоді.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛАПАРОСКОПІЧНИХ
ФУНДОПЛІКАЦІЙ ТА КОНСЕРВАТИВНОЇ
ТЕРАПІЇ ПРИ КАРДІАЛЬНИХ ПРОЯВАХ
ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ
ХВОРОБИ
Грубнік В. В., Параняк М. Р.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Ще у 1951 р. O. Jervell було висловлено припущення, що подразнення гастроезофагеальної зони здатне індукувати виникнення аритмії, а най-
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частішою причиною болю у грудній клітці некардіального ґенезу є гастроезофагеальна рефлюксна
хвороба (ГЕРХ). Проте кардіальна патологія на
фоні гастроезофагеального рефлюксу (ГЕР) залишається мало вивченою.
Метою нашого дослідження була оцінка ефективності хірургічного та консервативного лікування пацієнтів з кардіальною симптоматикою ГЕРХ.
Матеріали і методи. Для встановлення зв’язку
між ГЕР та кардіальною симптоматикою визначали індекс симптому. Після виконання обстежень
34 пацієнти з болем у грудній клітці некардіального ґенезу (НБГК) і 28 пацієнтів з порушенням
серцевого ритму було включено до І групи та поділено на дві підгрупи: Іа — хворі з НБГК та Іб —
хворі з аритмією. Лікувальні заходи для цих хворих проводили шляхом виконання лапароскопічної фундоплікації за Ніссеном. До ІІ групи було
відібрано 28 осіб з НБГК (IIа) та 16 з екстрасистолією (ІІб), яким проводилась консервативна терапія кардіальних проявів ГЕРХ. Інтенсивність
НКБГ оцінювали за допомогою візуальної аналогової шкали (ВАШ) болю. Прояви аритмії визначали за кількісним показником суправентрикулярних та шлуночкових екстрасистол.
Результати та їх обговорення. Після виконання лапароскопічних фундоплікацій у пацієнтів віком після 44 років спостерігалось зниження середнього бала інтенсивності болю із 4,86 до 2,86 за
ВАШ, тимчасом як у пацієнтів віком до 44 років
— зниження середнього бала з 4,37 до 0,74.
У групі консервативного лікування у чоловіків і
жінок віком до 44 років показник знизився із 4 до
2 балів та 3,5 до 2 балів відповідно. У осіб після
44 років скарги на НБГК зменшились майже на
30 %.
Кількість суравентрикулярних і шлуночкових
екстрасистол після хірургічного лікування знизилась у 5,7 та 2,5 рази відповідно. У ІІ групі хворих показники знизились у 4,4 та 1,8 разу відповідно. Міжгрупове порівняння результатів лікування
екстрасистолії продемонструвало достовірно кращий регрес симптоматики після лапароскопічних
фундоплікацій (р<0,05).
Висновки. Антирефлюксні хірургічні втручання достовірно ефективніші (р<0,05) в порівнянні з
консервативною терапією при ГЕРХ-асоційованій
кардіальній патології.
ВИКОРИСТАННЯ САМОФІКСУЮЧИХ
СІТОК PROGRIP ПІД ЧАС ВИКОНАННЯ
ЛАПАРОСКОПІЧНОЇ ПЛАСТИКИ ГРИЖ
СТРАВОХІДНОГО ОТВОРУ ДІАФРАГМИ
Грубнік В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ)
виявляється у 20–30 % дорослого населення і асоціюється з грижами стравохідного отвору діафрагми (ГСОД) у 79–85 % випадків. Великою кількістю робіт доведено, що алопластика ГСОД дозволяє домогтися добрих стійких результатів у 80–
95 % хворих. Водночас частота рецидивів, особливо за наявності великих і гігантських ГПОД,

може досягати 30–50 %. При використанні спеціальних сітчастих алотрансплантатів вдається значно зменшити кількість рецидивних гриж. Проте
досі не визначені оптимальні методики фіксації сітчастих алотрансплантатів, а також не встановлено, які види алотрансплантатів є оптимальними —
не тільки запобігають рецидивам, а й не дають
ускладнень.
Мета. Вивчити можливості використання самофіксуючих сіток Progrip (Covidien, США) при виконанні лапароскопічної пластики стравохідного
отвору діафрагми і фундоплікації.
Матеріали та методи. Проаналізовано результати операцій у 169 хворих з великими ГСОД. Основна група — 64 пацієнти, яким пластика була
виконана за допомогою самофіксуючої сітки
Progrip, контрольна група — 105 пацієнтів, яким
пластика виконана звичайною поліпропіленовою
сіткою Prolene (Ethicon, США). Сітки Progrip мають спеціальні гачки (як у «липучок» на взутті),
якими при прикладанні до тканин вони надійно
фіксуються. В основній групі цією сіткою зміцнювали виконану задню крурорафію. В основній групі чоловіків було 36, жінок 28. Вік оперованих хворих — від 41 до 78 років. Віддалені результати вивчали через 6, 12 і 24 міс. після операції.
Методи дослідження включали опитувальники
симптомів, рентгеноскопію, ендоскопію і добовий
внутрішньостравохідний рН-моніторинг.
Результати. В основній групі в жодному випадку не було виявлено рецидиву грижі. Індекс
якості життя до операції — 35, після операції — 9
(p<0,05). Індекс DeMeester перед операцією —
78±15, після операції — 13,6±4,0 (p<0,01). У контрольній групі відмічено 5 (5,1 %) випадків рецидивів.
Висновки. Перший досвід використання самофіксуючих сіток Progrip для зміцнення крурорафії
показав безпеку і високу ефективність нової методики. Застосування сітки, в зв’язку з її властивістю
до самофіксації, суттєво зменшує тривалість операції, кількість інтраопераційних ускладнень та
рівень складності операції для оперуючого хірурга, що виправдовує доцільність її використання.
ТАКТИКА ЛЕЧЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ
ПРЯМОЙ КИШКИ МЕТОДИКОЙ
ТРАНСАНАЛЬНОЙ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ МИКРОХИРУРГИИ
Дегтяренко С. П., Загороднюк О. Н.,
Воротынцева К. О., Мациевская Р. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Рак прямой кишки является распространенным заболеванием среди жителей различных стран мира, занимает 4–5 % от общего количества рака и 40–50 % от рака колоректальной
локализации. Трансанальная эндоскопическая
микрохирургия (ТЭМ) — минимальная инвазивная хирургическая техника, которая была разработана и предложена немецким хирургом Buess в
1980-х гг.
Целью данного исследования было изучение
результатов и осложнений трансанальных эндо-
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скопических микрохирургических операций при
различных опухолях прямой кишки.
Материалы и методы. В период с 2009 по 2016 гг.
на базе ООКБ было проведено сравнительное исследование, включающее 97 пациентов, которым
были выполнены операции ТЭМ. У 17 больных до
операции был выявлен рак прямой кишки на ранних стадиях (Tis 1–2 N0M0), у 19 пациентов после
операции по постоянным гистологическим препаратам была выявлена тубуловорсинчатая аденома
с малигнизацией (Tis N0M0) и у остальных 61 пациента — тубуловорсинчатые аденомы прямой
кишки.
Результаты. Средняя длительность операции
составила 60 мин (от 15 до 240 мин). Конверсия
была выполнена у 2 пациентов. Дефект слизистой
оболочки удалось восстановить у 27 пациентов
после полной резекции опухоли. Средняя длительность нахождения пациентов в стационаре составила 3,5 дня (от 2 до 14 дней). При наблюдении за
97 пациентами с аденомами в сроки от 12 до
60 мес. было диагностировано 4 случая рецидива
аденом и 3 случая рака прямой кишки. При первичном выявлении рака проводили неоадъювантную химиолучевую терапию и регионарную неоадъювантную внутриартериальную химиоинфузию по схеме FOLFOX. Такой подход позволил
уменьшить опухолевую инфильтрацию и инвазию
в стенку кишки, уничтожить субклинические метастазы в регионарные лимфоузлы, а в 4 случаях
уменьшить стадию заболевания с Т3 до Т2, соответственно расширить показания к ТЭМ.
Выводы. Операции ТЭМ являются эффективным радикальным методом лечения доброкачественных опухолей прямой кишки и тщательно отобранных небольших (до T2) аденокарцином диаметром 3–4 см.
МОЖЛИВОСТІ ЕНДОСКОПІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ВУЗЛОВОГО ЗОБУ
Кресюн М. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Вступ. Вузловий зоб є найчастішою тиреоїдною
патологією, яка зберігає тенденцію до зростання.
Однак невирішеними є багато питань щодо підходів до лікування даної патології. Впровадження
тонкоголкової аспіраційної біопсії (ТАПБ) щитоподібної залози (ЩЗ) дозволило вирішити багато
питань. Відеоендоскопічні втручання на ЩЗ певною мірою змінили підходи до хірургічного лікування тиреоїдної патології.
Мета дослідження — покращити якість хірургічного лікування хворих з вузловим зобом.
Матеріали і методи. З 2005 по 2016 рр. у клініці
виконано 109 відеоендоскопічних втручань на ЩЗ
у пацієнтів з вузловими формами зоба. Усім хворим було виконане стандартне для цієї патології
обстеження. За даними ТАПБ, вузли були доброякісними або була виявлена фолікулярна неоплазія. Нами були використані дві методики оперативних втручань. У I групі (84 хворих) застосовувалася методика відеоасистенції. У II групі (25 пацієнтів) також виконували відеоасистовану опера-

цію, але при цьому видаляли тільки вузол із залишенням частини частки ЩЗ. Основна частина пацієнтів цієї групи мала висновок ТАПБ про фолікулярну неоплазію або мікрофолікулярний зоб.
Результати й обговорення. Тривалість операції
у I групі (79±12) хв, у II групі — (52±10) хв. При
ендоскопічних втручаннях у II групі не трапилося
жодного випадку гіпопаратиреозу, тимчасом як у
I групі у 10 (9,2 %) пацієнтів спостерігалася клініка транзиторного гіпопаратиреозу. Ушкодження
поворотного нерва спостерігалося в 3 (2,8 %) випадках у пацієнтів I групи. У II групі випадків
ушкодження поворотного нерва не відмічалося
(p<0,05). Усі пацієнти були дуже задоволені естетичним ефектом. У 54,8 % випадків (46 пацієнтів)
при гемітиреоїдектомії пацієнти потребували тривалого прийому L-Тироксину в дозі 50–100 мкг на
добу. У II групі тільки 2 пацієнтам знадобився прийом L-Тироксину в дозі 50 мкг на добу (р<0,05).
Висновок. Відеоендоскопічні операції на ЩЗ є
малоінвазивними втручаннями, дають добрий косметичний ефект, дозволяють ретельно виділити
поворотний нерв і прищитоподібні залози, скорочують терміни перебування хворих у стаціонарі.

ЕНДОСКОПІЧНЕ ВИДІЛЕННЯ
ВЕНОЗНОГО ШУНТА ДЛЯ ОПЕРАЦІЇ
АОРТОКОРОНАРНОГО ШУНТУВАННЯ
Кравець К. В., Блошенко С. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета. Порівняльний аналіз методики відкритого виділення венозного шунта з прогресивною методикою ендоскопічного виділення судини.
Методи. Перша операція ендоскопічного виділення вени із застосуванням системи ендоскопічного виділення судин була проведена в 1995 р. в
Брюсселі, Бельгія, Dr. Al Chin. Вона стала інноваційною альтернативою традиційному відкритому
методу. З тих пір у всьому світі виконано понад
1 млн операцій ендоскопічного виділення судини.
Удосконалення навичок і постійне поліпшення технології схвалені експертами і підтверджені рандомізованими дослідженнями, що проводилися протягом 15 років використання методики ендоскопічного виділення судин. Метод схвалений більшістю
фахівців завдяки очевидним перевагам для пацієнтів. У 2005 р. метод ендоскопічного виділення судини офіційно визнаний Міжнародним товариством малоінвазивної кардіохірургії ISMICS як стандарт лікування при аортокоронарному шунтуванні. Сьогодні приблизно 75 % операцій аортокоронарного шунтування і 95 % клінік у Сполучених
Штатах Америки використовують метод ендоскопічного виділення вени як кращий. Для спеціалістів України методика залишається новою і потребує детального вивчення та оволодіння навичками.
Висновки. У порівнянні з традиційним відкритим методом виділення трансплантата і методом
за Наратом, метод ендоскопічного виділення судини має такі переваги:
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1. Значне зниження частоти інфекційних
ускладнень післяопераційної рани.
2. Зниження вираженості больового синдрому.
3. Чудовий косметичний ефект.
4. Рання активізація пацієнта.
5. Скорочення термінів перебування в стаціонарі.
6. Зменшення витрат на амбулаторне лікування рани після виписування зі стаціонару.
ХИРУРГИЧЕСКОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ОККЛЮЗИРУЮЩИХ ПОРАЖЕНИЙ
ЛЕВОЙ ПОДКЛЮЧИЧНОЙ АРТЕРИИ
У БОЛЬНЫХ С СИНДРОМОМ
ВЕРТЕБРОБАЗИЛЯРНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ
Искандерова Я. О.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность проблемы. Вследствие мозгового
инсульта ежегодно умирают 40 тыс. жителей Украины, в 2015–2016 гг. эта цифра составила
39 694. Это почти в 2 раза больше, чем в развитых
странах Европы. По Одесскому региону было зарегистрировано 6356 случаев острого нарушения мозгового кровообращения (ОНМК). Около 30 % инсультов обусловлены патологией артерий вертебробазилярного бассейна с развитием синдрома позвоночно-подключичного обкрадывания (steal-синдром).
Цель работы — оптимизация техники хирургической коррекции магистрального и регионарного
кровотока при окклюзии проксимального сегмента левой подключичной артерии (ПКА) и развитии
синдрома сонно-подключичного обкрадывания.
Материалы и методы. С 2015 по 2016 гг. прооперированы 17 (100 %) больных (9 мужчин и 8 женщин) с синдромом позвоночно-подключичного обкрадывания при атеросклеротическом поражении
проксимального сегмента левой ПКА. Средний
возраст больных составил (54,0±6,6) года. Основными симптомами были: транзиторные ишемические атаки (58,3 %), кохлео-вестибулярный (66,6 %),
офтальмический (16,6 %) синдромы, преходящая
ишемия левой руки (100 %).
Алгоритм диагностики включал в себя ультразвуковое дуплексное сканирование сосудов (Toshiba, Xario) — у 17 (100 %) больных, рентгеноконтрастную ангиографию (Phillips, Allura) — в 7
(41,2 %) случаях, компьютерно-томографическую
ангиографию (GE, Bright Speed Elite) с последующей 3D реконструкцией артерий экстракраниальной и интракраниальной зон, выполненную у 9
(52,9 %) пациентов.
Показания к хирургическому лечению определяли на основании клинических проявлений вертебробазилярной недостаточности, независимо от
ее степени, и хронической ишемии левой верхней
конечности в сочетании с окклюзирующими поражениями артерий с обязательной оценкой соматических факторов риска хирургического вмешательства.
При окклюзии проксимального сегмента левой
ПКА выполняли ее резекцию с последующей им-

плантацией в общую сонную артерию у 6 (35,2 %)
и шунтирование у 11 (64,7 %) больных с использованием аллошунта диаметром 6 мм.
Результаты. Непосредственные результаты
оперативных вмешательств прослежены у всех пациентов в сроки от 1 до 24 мес. В 15 (88,2 %) случаях был получен хороший результат, отмечен регресс основных симптомов клинического течения
с восстановлением пульсации на артериях предплечья.
Выводы. Сонно-подключичное шунтирование
или протезирование показано в случаях, если:
— имеют место выраженные симптомы вертебробазилярной недостаточности;
— развиваются ишемические симптомы со стороны верхней конечности при выполнении даже
небольшой работы;
— имеется комбинация симптомов со стороны
центральной нервной системы и верхней конечности.

ВАРИАНТ ПЛАСТИКИ
ГРЫЖЕВЫХ ВОРОТ
Прилепин Д. С., Колючий А. В., Бунев А. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Существует множество современных способов
пластики грыжевых ворот паховых грыж, которые
можно условно разделить на две основные группы: укрепление передней стенки пахового канала
и укрепление задней стенки. Первому соответствует герниопластика методом Боброва — Жирара —
Спасокукоцкого — Кимбаровского, второму —
метод Бассини, который считают патогенетически
более обоснованным (укрепление задней стенки
пахового канала). Нашей целью работы была разработка оптимального варианта комбинации методов пластики как передней, так и задней стенок пахового канала. После рассечения передней
стенки пахового канала и удаления грыжевого
мешка выполняют пластику задней стенки: 3–4 узловыми швами шелковой нитью последовательно
прошивают нижние края внутренней косой и поперечной мышц живота, поперечную фасцию, паховую связку и нижний край лоскута апоневроза
наружной косой мышцы живота с его внутренней
стороны. Принципиально важным моментом является расположение семенного канатика. Он должен прилегать к апоневрозу наружной косой мышцы живота, а нить шва не должна его окружать,
касаясь его лишь по задней поверхности. Шов начинают с латерального края, заканчивая медиальным. Самый медиальный шов выполняется подшиванием наружного края влагалища прямой мышцы живота к нижней ножке паховой связки. После укрепления задней стенки пахового канала приступают к созданию дупликатуры с лоскутов апоневроза наружной косой мышцы, то есть укрепляют переднюю стенку пахового канала. Для этого
верхний лоскут апоневроза натягивают внахлест
к нижнему лоскуту. Далее накладывают 4–5 узловых швов, делая вкол иглы через оба лоскута, за-
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тем выводя иглу лишь через нижний лоскут апоневроза. Между местами проколов иглы одного
шва расстояние должно быть примерно 1,5–2 см.
Послойно ушивают поверхностную фасцию с
подкожной клетчаткой и кожу.
Преимуществом предложенного нами способа
является одномоментная пластика как задней, так
и передней стенки пахового канала, что обеспечивает минимум случаев рецидивов. Особенно это
актуально для паховых грыж больших размеров,
так как просвет пахового канала при приведенном
методе хорошо суживается и надежно фиксируется. Этот метод пластики может быть показан при
рецидивирующих грыжах.

ГУБОВИДНАЯ КОЖНАЯ ПЛАСТИКА
НИЖНЕЙ ЭЗОФАГОСТОМЫ
Прилепин Д. С., Колючий А. В., Бунев А. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Эта тема актуальна для заболеваний пищевода, которые приводят к его непроходимости III–
IV степени или другим факторам, которые обусловливают невозможность попадания пищевого комка с ротовой полости в желудок через пищевод естественным путем. Данные касательно формирования нижней эзофагостомы в достаточном объеме не освещены. Технически нижняя эзофагостома формируется по аналогии с колостомой. Такое
сравнение приведено не случайно — колостомия
является распространенным оперативным приемом и более доступна для понимания.
Целью нашей работы является описание формирования нижней эзофагостомы, а также косметическое укрытие этого образования. Доступ осуществляется путем верхней срединной лапаротомии. Предварительно выделяют брюшной отдел
пищевода, пересекают его между зажимами, проксимальный конец пищевода «заглушают» двумя
рядами швов. Выполняют поперечный разрез передней брюшной стенки слева от эпигастрия длинной 2–2,5 см и выводят через него кнаружи дистальный конец пищевода. Нижнюю эзофагостому
формируют в такой последовательности: подшивают висцеральную брюшину (либо адвентицию,
если был мобилизован грудной отдел пищевода)
к париетальной брюшине узловыми швами, накладывают швы через мышечный слой пищевода к
прямой мышце живота, а также швы со стороны
слизистой оболочки пищевода через все слои к коже. Таким образом, сформирована нижняя эзофагостома. Для достижения косметического эффекта мы предложили губовидную пластику кожи вокруг эзофагостомы. Для этого 4 швами (по два с
каждой стороны от эзофагостомы) дважды прошивается кожа сверху и снизу перпендикулярно краю
разреза в одном направлении. После завязывания
узлов шов приобретает губовидную конфигурацию. Питание пациента осуществляется через резиновую трубку, которая проводится через эзофагостому в желудок.

ВАКУУМНАЯ ТЕРАПИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАН
Богачик Ф. Н., Добровольский С. А.,
Фам Нгок Фионг Ян
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. По данным ООН, за время проведения антитеррористической операции на востоке Украины с середины апреля 2014 г. по ноябрь
2016 г. зафиксировано 22 720 раненых с огнестрельными ранениями различной локализации и тяжести. Такие пациенты требуют комплексного подхода с использованием современных медицинских
технологий, одной из которых является NPWT-терапия (Negative-pressure wound therapy — лечение
отрицательным давлением).
Цель. Улучшить результаты лечения раненых
с огнестрельными повреждениями мягких тканей
конечностей и туловища путем применения NPWTтерапии.
Материалы и методы. С 2014 по 2016 гг. в хирургических отделениях ВМКЦ ЮР вакуумная
терапия была применена у 254 раненых. У 192
(75,6 %) из них имелись огнестрельные ранения конечностей, у 49 (19,3 %) — ранения мягких тканей
туловища, у 7 (2,75 %) — ранения органов брюшной полости с наличием программированных лапаростом, у 3 (1,2 %) — с несформированными кишечными свищами, у 3 (1,2 %) — с флегмонами
забрюшинного пространства.
Результаты. Осложнений после NPWT-терапии
в виде повторного нагноения раны, кровотечения
или перфорации полых органов и крупных сосудов не наблюдалось. Отмечалось быстрое (в течение 5–7 суток) очищение ран от некротических
масс с образованием грануляционной ткани, что
позволило у 164 раненых выполнить раннюю
аутодермопластику для закрытия мягкотканных
дефектов.
Выводы. Применение NPWT-терапии в комплексном лечении огнестрельных ран позволяет
значительно уменьшить количество осложнений и
сроки стационарного лечения раненых.
ТАКТИКА ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ
ОГНЕСТРЕЛЬНЫХ РАНЕНИЙ
ТОЛСТОЙ КИШКИ
Квасневский Е. А., Зонарис М. В.,
Фам Нгок Фионг Ян
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Вступление. Повреждения толстой кишки считаются одними из самых неблагоприятных травм
органов брюшной полости и характеризуются
большим числом осложнений и высокой летальностью. Частота повреждений толстой кишки среди
проникающих ранений живота в современных военных конфликтах составляет 52,7 %, по данным
АТО — 20,2 %, при этом уровень летальности —
26,7 %.
Цель. Оптимизация хирургической тактики
при повреждениях толстой кишки.
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Материалы и методы. В ВМКЦ ЮР с 2014 по
2016 гг. находились на лечении 52 раненых с повреждениями толстой кишки. Повреждения правой половины толстой кишки наблюдались у
48,6 % раненых, левой половины — у 36,3 %, прямой кишки — у 18,4 %. При одиночных ранениях
восходящей ободочной кишки, проникающих в ее
просвет, после освежения краев и тщательного гемостаза, ушивали двухрядными узловыми швами.
При обширных разрушениях, многочисленных
сквозных ранениях восходящей ободочной кишки
выполняли правостороннюю гемиколэктомию с
формированием илеотрансверзоанастомоза (при
отсутствии разлитого перитонита) или выводили
концы подвздошной и поперечно-ободочной кишок на переднюю брюшную стенку раздельно. При
точечных повреждениях поперечно-ободочной
кишки ушивали ее стенку двухрядными узловыми
швами в поперечном направлении. При обширных
дефектах выполняли резекцию с выведением концов кишки на переднюю брюшную стенку. При ранениях нисходящей ободочной и сигмовидной кишок выполняли обструктивную резекцию с формированием одноствольного противоестественного заднего прохода и ушиванием сохраненного
дистального участка (операция типа Гартмана).
При небольших внутрибрюшинных ранениях прямой кишки ушивали ее стенку с формированием
двуствольного противоестественного заднего прохода проксимальнее повреждения. При множественных повреждениях прямой кишки выполняли
обструктивную резекцию. При внебрюшинных повреждениях прямой кишки — широко вскрывали
ишиоректальное и пельвиоректальное пространство, дренировали зону повреждения и формировали разгрузочную стому.
Вывод. Дифференцированный подход в лечении раненых с огнестрельными ранениями толстой
кишки приводит к улучшению результатов лечения и снижению летальности.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ ЛОЖА
ЖЕЛЧНОГО ПУЗЫРЯ ВО ВРЕМЯ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ
ГЕПАТИТАМИ И ЦИРРОЗОМ ПЕЧЕНИ
Колотвин А. А., Фам Нгок Фионг Ян,
Зонарис М. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. По частоте встречаемости хирургических заболеваний желчнокаменная болезнь занимает 2-е место (15 %) после острого аппендицита. В то же время отмечается увеличение
числа больных хроническими диффузными заболеваниями печени, преимущественно циррозами,
ассоциированными с гепатитами В и С, которые
сопровождаются высоким операционным риском
и техническими трудностями, наиболее часто обусловленными паренхиматозным кровотечением из
ложа желчного пузыря.

Цель. Сравнение способов обработки ложа
желчного пузыря для улучшения результатов лечения больных калькулезным холециститом на
фоне гепатита и цирроза печени.
Материалы и методы. В хирургических отделениях ВМКЦ ЮР был проведен анализ результатов лечения 149 больных калькулезным холециститом на фоне гепатитов и цирроза печени. Для
остановки кровотечения из ложа желчного пузыря у 38 (25,5 %) больных применили аргонно-плазменную коагуляцию, у 22 (14,9 %) — ультразвуковую коагуляцию, у 73 (48,9 %) — электрокоагуляцию, у 16 (10,6 %) использовали гемостатические
губки «Тахокомб» и “Surgicel”.
Результаты. Использование гемостатических
средств позволило избежать релапароскопий и релапаротомий по поводу кровотечения из ложа
желчного пузыря в послеоперационном периоде.
У 3 (2,0 %) пациентов из-за неэффективности вышеуказанных методов установили тампон из гемостатической марли, пропитанной хитазином. Одному пациенту (0,7 %) были выполнены релапаротомия и прошивание ложа желчного пузыря.
Выводы. Использование аргонно-плазменной и
ультразвуковой коагуляции, гемостатических губок «Тахокомб» и “Surgicel”, гемостатической
марли на основе хитозина позволило снизить количество осложнений с 5,9 до 3,7 %, послеоперационную летальность с 4,4 до 2,4 %, длительность стационарного лечения с (12,2±1,4) до (9,5±
±1,6) дня.

ОСОБЕННОСТИ ОБРАБОТКИ КУЛЬТИ
ПУЗЫРНОГО ПРОТОКА И АРТЕРИИ
ПРИ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХОЛЕЦИСТЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ
ГЕПАТИТАМИ
Квасневский А. А., Фам Нгок Фионг Ян,
Добровольский С. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Лапароскопическая холецистэктомия является операцией выбора при лечении острого и хронического калькулезного холецистита.
Техника прошивания и лигирования сосуда в тканях с использованием интра- и экстракорпорального шва технически сложна, требует специальных
навыков и инструментария. Альтернативой данному способу является клипирование.
Цель. Проведение анализа способов обработки культи пузырного протока и артерии для улучшения результатов лечения больных калькулезным
холециститом.
Материалы и методы. С 2013 по 2016 гг. в хирургических отделениях ВМКЦ ЮР было выполнено 2781 лапароскопическую холецистэктомию.
Проведен анализ результатов хирургического лечения 110 пациентов. У 47 (42,7 %) из них пузырный проток и артерия клипировались нерассасывающими полимерными клипами системы “Hemo-lock” (основная группа). Остальные 63 (57,3 %)
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пациента составили группу сравнения. Пузырный
проток и артерия в этой группе клипировались
танталовыми клипами.
Результаты. При использовании полимерных
клипов осложнений не наблюдалось. В группе
сравнения желчеистечение наблюдалось у 2 (3,2 %)
пациентов, у 2 (3,2 %) пациентов — кровотечение
из культи пузырной артерии. Двум пациентам с
желчеистечением была выполнена релапароскопия
и дополнительное клипирование культи пузырного протока. Одному пациенту с кровотечением с
целью окончательного гемостаза выполнена релапароскопия, второму — релапаротомия.
Выводы. Применение нерассасывающихся полимерных клипов позволяет не удлинять времени
оперативного вмешательства, уменьшить количество осложнений, сократить сроки стационарного лечения и послеоперационной реабилитации.
А также позволяет выполнить МРТ пациентам с
гепатитами в послеоперационном периоде.
ЛЕЧЕНИЕ
ХРОНИЧЕСКИХ КОЛОСТАЗОВ
Артемчук Д. Ю.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Вступление. Проблема лечения хронических
колостазов (ХКС) — одна из актуальных в абдоминальной хирургии. По данным литературы, в
развитых странах ХКС страдают 30–40 % взрослого населения, из них более половины пациентов
остаются не удовлетворены результатами как консервативного, так и оперативного лечения.
Методы. С 2008 по 2016 гг. в Военно-медицинском клиническом центре Южного региона (Одесса) на лечении по поводу ХКС находились 42 больных, выполнено 47 операций. Все пациенты —
женщины, средний возраст которых составил
44,8 года. Длительность заболевания от 2 до 36 лет.
Результаты. Для оперативного лечения были
использованы следующие операции: левосторонняя гемиколэктомия — у 11 больных, правосторонняя гемиколэктомия — у 4 больных, субтотальная колэктомия — у 17 больных, тотальная колэктомия — у 4 больных. При выполнении тотальной
колэктомии илеоректоанастомоз накладывали с
формированием “J” резервуара, при субтотальной
колэктомии илеосигмоанастомоз накладывали
«бок-в-бок». У 6 больных были выполнены малоинвазивные операции — лапароскопическая фиксация ободочной и слепой кишок при транзверзоптозе и coecum mobile (2 пациента) или лапароскопическая резекция кишки. Летальных исходов
в послеоперационном периоде не было. Осложнения у 3 (7,1 %) больных — спаечная кишечная непроходимость (1) и нагноение послеоперационной
раны (2) — все в группе открытых операций. Средняя продолжительность послеоперационного периода 7,5 суток, с применением лапароскопии —
4,3 суток.
Выводы
1. Операцией выбора является субтотальная
резекция ободочной кишки, о чем свидетельству-

ют благоприятные результаты послеоперационного периода.
2. Оперативное лечение больных с ХКС лучше
проводить с использованием видеоэндоскопической аппаратуры, о чем свидетельствует меньшая
длительность послеоперационного периода.
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
АДРЕНАЛЭКТОМИЯ
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ
НАДПОЧЕЧНИКОВ
Богачик Ф. Н., Зонарис М. В.,
Добровольский С. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Установлено, что опухоли надпочечников встречаются у 3–9 человек на 100 000 населения. Из них неопластические составляют от 79
до 93 %. Особенности анатомического расположения надпочечников обусловливают травматичность открытых операций, поэтому поиск оптимальных лапароскопических методик адреналэктомии относится к дискутабельным вопросам нашего времени. В настоящее время хирурги, располагающие значительным опытом эндоскопических
вмешательств, считают лапароскопическую адреналэктомию методом выбора.
Цель. Улучшить результаты лечения больных
с опухолями надпочечников.
Материалы и методы. С 2001 г. в хирургических
отделениях ВМКЦ ЮР прооперировано 148 больных по поводу различных опухолей надпочечников. Мужчин — 48, женщин — 100. Возраст больных от 28 до 74 лет. В ходе обследования больным
выполнялись (кроме анализов крови и мочи) УЗИ,
КТ и МРТ ОБП и забрюшинного пространства.
Открытая адреналэктомия выполнена 58 больным
(слева — 20, справа — 38). Лапароскопическая адреналэктомия выполнена 90 больным (правосторонняя — у 72 пациентов, левосторонняя — у
18 больных). Гормонально-активные опухоли выявлены в 85 % случаев.
Результаты. Продолжительность открытой адреналэктомии составила (88±20) мин, лапароскопической — (62±15) мин. Средний койко-день после лапароскопической адреналэктомии — 4,1±1,7
(после открытой — 8,3±2,8).
В послеоперационном периоде у 4 больных после левосторонней адреналэктомии наблюдался
послеоперационный панкреатит, купированный
консервативно.
Выводы. Своевременно выполненное оперативное лечение опухолей надпочечников, особенно
гормонально-активных — единственный адекватный метод лечения новообразований данной локализации. Выполнение лапароскопической адреналэктомии позволяет значительно ускорить выздоровление пациента и уменьшить сроки пребывания его в условиях стационара. Перевязка
либо клиппирование центральной вены на начальном этапе операции надпочечника предупреждает катехоламиновый криз и снижает риск кровотечения.
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СИМУЛЬТАННЫЕ
ЛАПАРОСКОПИЧЕСКИЕ ВМЕШАТЕЛЬСТВА
ПРИ ЛИПОДЕРМЭКТОМИИ У БОЛЬНЫХ
С ПТОЗОМ ПЕРЕДНЕЙ БРЮШНОЙ
СТЕНКИ
Кондакова Е. Ю.
Национальный медицинский университет
имени А. А. Богомольца, Киев, Украина
Цель. Улучшить технические аспекты методики лапароскопических вмешательств, выполняемых как симультанные операции, при лечении птоза передней брюшной стенки (ППБС).
Материалы и методы. В исследуемую группу
вошли 50 больных: 48 (96 %) женщин и 2 (4 %) мужчин, которым при лечении ППБС выполнены симультанные лапароскопические вмешательства
(СЛВ). Симультанными заболеваниями, требующими проведения СЛВ, были: хронический калькулезный холецистит — у 43 (86 %) больных; грыжа брюшной стенки и/или диастаз прямых мышц
живота — у 8 (16 %); спаечная болезнь органов
брюшной полости, болевая форма — 5 (10 %), полип желчного пузыря — у 2 (4 %). При лечении
ППБС миниабдоминопластика выполнена — у 10
(20 %) больных, абдоминопластика — 40 (80 %).
Все больные имели нехирургическую сопутствующую патологию, большую часть из которой составляли заболевания сердечно-сосудистой системы — 78 %. Выполняли СЛВ после мобилизации
кожно-жирового лоскута (КЖЛ), устанавливая
троакары через апоневротично-мышечный слой
брюшной стенки. Фиксировали КЖЛ к горизонтальной штанге, для лапаролифтинга, позволившего проводить СЛВ при пневмоперитонеуме
6–8 мм рт. ст. После СЛВ отсекали КЖЛ.
Результаты. Осложнений со стороны сердечнососудистой и дыхательной систем, а также внутрибрюшных не было. В послеоперационном периоде в зоне липодермэктомии отмечались серома или инфильтрат у 7 (14 %) больных, гематома
— у 1 (2 %).
Выводы. Полученные результаты исследования
свидетельствуют об эффективности разработанного способа введения троакаров для выполнения
СЛВ у больных при лечении ППБС.
ЯКІСТЬ ЖИТТЯ ТРАНССЕКСУАЛІВ
ПІСЛЯ ХІРУРГІЧНОЇ КОРЕКЦІЇ СТАТІ.
ДВОРІЧНЕ ПРОСПЕКТИВНЕ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Храпач О. В., Захарченко М. В.,
Ніколаєнко С. І., Охоцька О. І.
Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця, Київ, Україна
Хірургічна зміна статі у Ж→Ч транссексуалів
в багатьох випадках є єдиним шляхом гармонізації у них біологічної та цивільної статі. Водночас
безпосередня та довготривала ефективність такого підходу й досі недостатньо оцінена з позицій
якості життя (ЯЖ).
Мета роботи. Визначити якість життя Ж→Ч
транссексуалів.

Матеріали і методи дослідження. До проспективного дворічного дослідження увійшли 68 Ж→Ч
транссексуалів. Основна група Ж→Ч транссексуалів — 68 пацієнтів (група Т). Перша контрольна
група — 80 чоловіків (група Ч); друга контрольна
група — 80 жінок (група Ж). Пацієнтам групи Т
виконували оперативне втручання з корекції статі: екстирпація матки з придатками та маскулінізуюча мамопластика, неофалопластика. Якість
життя визначали згідно зі шкалою SF-36.
Результати і обговорення. Якість життя Ж→Ч
транссексуалів поступається такій у чоловіків та
жінок за психічним компонентом шкали SF-36
(30,9 проти 53,3 та 50,4 відповідно) та фізичним
компонентом шкали SF-36 щодо чоловіків (47,5
проти 49,2).
Висновки. Оперативне втручання зі зміни статі за нашою методикою забезпечує стійкий позитивний ефект на якість життя у Ж→Ч транссексуалів. Більшість показників шкали SF-36 у них статистично не відрізняється від таких у чоловіків
(PF, RF, BP, GH, SF, RЕ), а такі показники психічного компонента здоров’я, як SF та RE, та фізичного компонента здоров’я, як PF, RF, стають достовірно кращими, ніж у жінок (85,5 проти 81,8;
82,9 проти 78,8; 85,9 проти 80,2; 83,2 проти 73,2 відповідно), усі р<0,05.
МІКРОБІОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ
ВИКОРИСТАННЯ АНТИМІКРОБНИХ
ЗАСОБІВ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ
ІНФЕКЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ
Назарчук О. А.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Інфекційні ускладнення в хірургічних хворих залишаються однією з найбільш актуальних проблем
сучасної медицини. Важливою є профілактика інфекції, боротьба з її збудниками безпосередньо в рані
за допомогою антисептичних препаратів.
Мета — дослідити ефективність застосування
антисептиків у профілактиці, лікуванні інфекційних ускладнень ран.
Матеріали і методи. Вивчали in vitro чутливість
клінічних штамів мікроорганізмів до антисептичних препаратів Декаметоксину® (ДКМ®), Декасану® (ДС®), хлоргексидину (ХГ), мірамістину (МР),
повідону йоду (ПЙ), антимікробної композиції
ДКМ (АМК) стандартним методом двократних
серійних розведень. У 70 хворих (середній вік
(42,57±4,00) року) з опіками ІІІ–ІV ст. (площа ураження 20,0–85,0 %) вивчали клінічну ефективність
застосування ДКМ® у складі АМК. У лікуванні
хворих групи спостереження (n=36) місцево застосовували перев’язувальний матеріал, імпрегнований АМК, а у групі порівняння (n=34) — вологовисихаючі пов’язки з ПЙ. Ефективність оцінювали дослідженням мікробної колонізації ран на
3-тю, 7-му, 14-ту, 21-шу добу.
Результати і обговорення. Антисептичні лікарські засоби ДС®, МР, ХГ, ПЙ проявляли бактерицидну дію на S. aureus, Enterococcus spp., Klebsiella
spp., Enterobacter spp. в межах робочих концентрацій препаратів. S. aureus були чутливими до (1,51±
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±0,14) мкг/мл ДКМ®. Антимікробна дія ХГ, МР
на S. aureus поступалась ДКМ® та ДС® у 9 і 7 разів відповідно (р<0,001). В порівнянні з ХГ, МР активність ДКМ® щодо E. соli була у 5 і 3 рази відповідно вищою (р<0,001). P. аureginosa, Proteus spp. були витривалішими до дії антисептиків.
ДКМ®, ДС®, ПЙ, АМК зберігали бактерицидні
властивості. Антипсевдомонадна дія ДС® та МР
була в 1,5 рази вищою (бактерицидної концентрації (79,2±7,4) мкг/мл) порівняно з ХГ (р<0,001).
Встановлено, що застосування перев’язувального матеріалу, імпрегнованого антимікробною
композицією ДКМ®, сприяло зниженню в ранах
кількості Enterobacter spp., Klebsiella spp., P. mirabilis протягом перших 7 діб лікування, з подальшою ерадикацією збудників через 14–21 днів.
У пацієнтів групи порівняння через два тижні від
початку лікування встановлено високі показники
мікробної колонізації ран P. aeruginosa (6,43±
±0,28) КУО/см3, P. mirabilis (7,04±0,30) КУО/см3
та Enterobacter spp. (7,33±0,88) КУО/см3. Застосування пов’язок, імпрегнованих АМК, протягом перших 2 тиж. забезпечило зменшення кількості
S. aureus у 4 рази ефективніше (p<0,001), P. aeruginosa в 1,6 разу (p<0,05), ніж у групі порівняння.
Через 21 добу кількість КУО P. aeruginosa була
втричі меншою (р<0,001).
Висновок. Антисептичні засоби на основі
ДКМ® мають суттєві переваги за протимікробною
активністю щодо клінічних штамів збудників інфекційних ускладнень, забезпечують ефективний
протимікробний ефект в рані.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ FAST-ПРОТОКОЛОВ
В ДИАГНОСТИКЕ ЗАКРЫТОЙ
ТУПОЙ ТРАВМЫ ЖИВОТА
Ткаченко В. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. В Украине, по данным на 2016 г.,
смертность при закрытых сочетанных травмах

живота достигает 88,5 %. Основная причина закрытых травм живота (ЗТЖ) мирного времени —
дорожно-транспортные повреждения (более 65–
70 %) и кататравма (до 20–25 %). Нужно заметить,
что количество потерпевших с ЗТЖ продолжает
постоянно увеличиваться.
Цель. Усовершенствование диагностического
алгоритма у пациентов с ЗТЖ на основе применения концепции FAST-протоколов.
Материалы и методы. Анализ литературных
данных, статистические.
Результаты. Был проведен анализ отечественных и зарубежных протоколов оказания помощи пациентам с ЗТЖ. Использование FASTпротоколов (Focused Assessment with Sonography in Trauma) на начальном этапе лечения
позволит снизить процент необоснованных лапаротомий с 1 до 0,2 % у данной категории пациентов, что, несомненно, снижает риск развития осложнений в дальнейшем. Чувствительность метода 70,7 % при выявлении внутрибрюшной жидкости при первичном обследовании, специфичность 97 %, положительная прогностическая ценность 88 % согласно литературным данным. Проведение УЗИ через определенные промежутки времени при консервативном ведении пациента с ЗТЖ дает возможность мониторирования состояния органов
брюшной полости. Использование FAST-протоколов позволяет поставить точный диагноз
без использования КТ в 87 % случаев.
Выводы. Внедрение FAST-протоколов позволит избежать применения других малоинвазивных методик, таких как шарящий катетер, которые сами по себе могут привести к серьезным осложнениям, так как УЗИ дает возможность точно, быстро и безопасно определить состояние органов, а также наличие выпота в брюшной полости у пациентов с ЗТЖ. Однако для использования FAST-протоков в Украине требуется обучение специалистов базовым навыкам УЗИ-диагностики.
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СЕКЦІЯ ХІРУРГІЇ ІІ
(ВУЗЬКОСПЕЦІАЛІЗОВАНА ХІРУРГІЯ)
Секция хирургии II
(узкоспециализированная хирургия)
Section of Surgery II (Highly Specialized Surgery)

ИЗМЕНЕНИЕ ТОЛЩИНЫ
СОСУДИСТОЙ ОБОЛОЧКИ
ПРИ ТРОМБОЗЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ВЕНЫ
СЕТЧАТКИ, ПЕРЕДНЕМ И СРЕДНЕМ
УВЕИТЕ У ПАЦИЕНТОВ С КИСТОЗНЫМ
МАКУЛЯРНЫМ ОТЕКОМ
Богдан Ю. М., Дорохова А. Э.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

увеитом имеет достоверную корреляционную
связь с возрастом пациентов и не связана с развитием макулярного отека.

Макулярный отек (МО) является неспецифическим признаком многих заболеваний глаз.
Развивается МО в 92,2 % случаев при тромбозе
центральной вены сетчатки (ЦВС), в 40 % случаев после перенесенных средних увеитов и у
25 % больных с передним увеитом. Изменение
толщины сосудистой оболочки при увеитах и
тромбозе ЦВС, осложненных кистозным МО, на
сегодняшний день в литературе не достаточно
описано.
Цель — изучить толщину сосудистой оболочки у пациентов с кистозным МО при тромбозе
ЦВС, переднем и среднем увеите.
Материалы и методы. Обследовано 22 пациента (22 глаза) с кистозным МО. В первую группу
вошли 11 пациентов с тромбозом ЦВС. Средний
возраст пациентов составил 61,2 года. Вторая
группа — 11 больных с передним и средним увеитами. Средний возраст — 30,4. Всем больным проведены стандартное офтальмологическое обследование и ОКТ на томографе OCT HEIDELBERG
ENGINEERING в режиме ЕDI.
Результаты. Средняя толщина сосудистой оболочки при тромбозе ЦВС в фовеолярной области
в среднем составила 223,0 мкм (р=0,001), в экстрафовеолярной области — от 207,8 до 222,5 мкм
(р=0,002).
Средняя толщина хориоидеи при переднем и
среднем увеите в фовеолярной области в среднем
380,6 мкм (р=0,001), в экстрафовеолярной области — от 331,5 до 360,3 мкм (р=0,002). Согласно полученным данным, между парным и больным глазом достоверных различий толщины сосудистой
оболочки при тромбозе ЦВС, переднем и среднем
увеите не наблюдается (р<0,05), а изменения связаны с возрастом.
Вывод. Толщина сосудистой оболочки, измеренная методом спектральной ОКТ в режиме ЕDI,
у больных с тромбозом ЦВС, передним и средним

ОСОБЛИВОСТІ МАКУЛЯРНИХ РОЗРИВІВ
ПРИ ВИСОКІЙ ОСЬОВІЙ МІОПІЇ
ЗА ДАНИМИ СПЕКТРАЛЬНОЇ ОПТИЧНОЇ
КОГЕРЕНТНОЇ ТОМОГРАФІЇ СІТКІВКИ
Дешева А. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета роботи — вивчити особливості макулярних розривів (МР) при високій осьовій міопії за
даними спектральної оптичної когерентної томографії (СОКТ) сітківки.
Матеріал і методи. Обстежено 18 хворих, з них
8 — з високою ускладненою міопією з МР та передрозривами (група спостереження), 10 — з ідіопатичними МР (група порівняння).
Результати. За СОКТ рисунок макулярної зони
у пацієнтів з міопією високого ступеня характеризується своєрідною формою заднього полюса ока
в зв’язку з наявністю задньої міопічної стафіломи.
Передрозриви сітківки в макулярній області у цих
пацієнтів також характеризувались згладжуванням її контуру в ділянці центральної ямки, однак
більш гіпоехогенна структура відмічалась у зовнішньому шарі сітківки, що може вказувати на розвиток фовеального ретиношизису. До особливостей МР сітківки у пацієнтів з високою осьовою
міопією належать наявність «географічної» атрофії пігментного епітелію сітківки в центральних
відділах, неоднорідність структури базального
комплексу. У 1 пацієнта відмічались ознаки субфовеальної неоваскуляризації, що проявилось наявністю об’ємного утворення помірної оптичної
щільності між шаром пігментного епітелію та нейроепітелелієм. В одному випадку у пацієнта з МР
на тлі високої міопії розвинулося відшарування
сітківки.
Висновки. Макулярні розриви сітківки при високій осьовій міопії на ранніх стадіях характеризуються наявністю ознак фовеального ретиношизису
та змінами базального комплексу. Отримані результати зумовлюють перспективу вдосконалення ранньої діагностики та прогнозування ризику розвитку ускладненої міопії тяжкого ступеня.
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РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ
ПРИСКОРЕНОГО КРОСС-ЛІНКІНГУ
В ЛІКУВАННІ ПРОГРЕСУЮЧОГО
КЕРАТОКОНУСА
Кронгауз М. Ю.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Вступ. Кератоконус є найбільш поширеною
формою дистрофії рогівки, за якої вона стоншується і приймає конічну форму, що значно погіршує зір. У 2011 р. на Всесвітньому конгресі офтальмології (Відень, Австрія) метод крос-лінкінгу
офіційно затверджений «золотим стандартом» у
лікуванні початкових стадій кератоконуса. Прискорений крос-лінкінг дає результати, аналогічні
звичайному методу, але скорочує час експозиції
ультрафіолетового (УФ) опромінювання при тій
же дозі.
Мета роботи. Оцінити безпечність методу акселерованого крос-лінкінгу для пацієнтів з початковими стадіями прогресуючого кератоконуса.
Об’єкт і методи дослідження. Досліджено 22 пацієнти (26 очей) в віці від 13 до 57 років з прогресуючим кератоконусом: 1 ступ. — 2 ока, 2 ступ. —
17 очей, 3 ступ. — 7 очей. Усі прооперовані за методом акселерованого крос-лінкінгу. Принцип
методу полягав у такому: після деепітелізації рогівки та 15 хв інстиляції 0,1 % рибофлавіну протягом 10 хв проводять опромінювання на приборі
UV-X™ 2000. Під впливом ультрафіолетового світла рибофлавін розщеплюється на вільні радикали
з виділенням атомарного кисню, який вступає в хімічну реакцію з колагеном і утворює множинні
додаткові ковалентні зв’язки між окремими волокнами колагену рогівки. Остання значно збільшує
свою механічну міцність і жорсткість.
Результати. Рогівка була епітелізована на 3-тю
добу у 50 % пацієнтів, у другої половини — на
5-ту добу. Лікувальна контактна лінза була знята
відповідно до епітелізації рогівки; ускладнень у
ранньому післяопераційному періоді не спостерігалось. Середній термін перебування у стаціонарі
був 5,8 дня.
Висновки. Метод прискореного крос-лінкінгу є
безпечним та зручним для пацієнта методом лікування початкових стадій прогресуючого кератоконуса.
СТАН АНАТОМО-ОПТИЧНИХ
ПАРАМЕТРІВ ОКА ПРИ ШВИДКОМУ
ПРОГРЕСУВАННІ МІОПІЇ
(ФЕНОМЕН «СТРИБКА»)
Мурадян З. Е.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета роботи — вивчити динаміку анатомооптичних параметрів ока при швидкому прогресуванні міопії, так званому феномені «стрибка».
Матеріали і методи. Проведений порівняльний
ретроспективний аналіз стану анатомо-оптичних
параметрів ока у 74 хворих на міопію (80 очей з
міопією слабкого, 68 очей середнього ступеня) у

періоді відносної стабілізації та після виникнення
феномену «стрибка».
Результати. В період відносної стабілізації встановлено порівняно з контрольною групою еметропів збільшення діаметра склерального кільця
на рівні середини циліарного тіла, величини передньозаднього розміру ока, діаметра рогівки та зменшення товщини кришталика, заломної сили рогівки. Одержані дані свідчать про те, що період
відносної стабілізації у цих хворих зумовлений
сплощенням рогівки та кришталика, яке нівелює
осьовий механізм прогресування міопії. Після феномену «стрибка» клінічна рефракція посилилася
в середньому на (1,52±0,04) дптр. При цьому передньозадній розмір ока збільшився на (0,31±
±0,02) мм, а заломна сила рогівки — на (0,59±
±0,03) дптр. Товщина кришталика і рогівки стали
меншими, функціональні показники ока погіршали.
Висновки. Одержані нами дані свідчать про неоднозначність і складність патогенезу міопії, для
прогнозування перебігу якої велике значення має
динаміка не тільки передньозаднього розміру ока,
а й показників розтягнення переднього відділу ока.
У періоді відносної стабілізації зміни в передньому
відділі ока можуть прикривати дійсне прогресування міопії і бути не компенсаторним механізмом, а
негативною прогностичною ознакою.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА МЕТОДОВ
ИЗМЕРЕНИЯ ВНУТРИГЛАЗНОГО
ДАВЛЕНИЯ В СКРИНИНГЕ ГЛАУКОМЫ
Мусаева Н. Ф.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Глаукома — одна из наиболее
распространенных причин слепоты в мире. По
данным ВОЗ, в мире насчитывается 105 млн больных глаукомой. Измерение уровня внутриглазного
давления (ВГД) является важным моментом скрининга и ранней диагностики глаукомы.
Цель. Сравнить показатели ВГД, полученные
с помощью пневмотонометрии и апланационной
тонометрии.
Материалы и методы. Исследование проведено
у 29 пациентов (40 глаз) в возрасте от 38 до 80 лет
(средний возраст — 67,9 года). Мужчин было 16
(55,2 %), женщин — 13 (44,8 %). Всем пациентам
измерено ВГД с помощью пневмотонометра “Pulsar desktop Keller” и тонометра Маклакова. Нами
выделено две подгруппы: 1-я — 11 пациентов (17
глаз), страдающих глаукомой, 2-я — 18 пациентов
(23 глаза) с другой офтальмопатологией (катаракта, артифакия, синдром сухого глаза, пресбиопия).
Результаты и обсуждение. Средний уровень
ВГД в 1-й подгруппе, измеренный с помощью
пневмотонометра, составил 19,4 мм рт. ст., тонометра Маклакова — 20,3 мм рт. ст. Средний уровень ВГД во 2-й подгруппе при пневмотонометрии
составил 20,5 мм рт. ст., тонометрии — 20,1 мм рт. ст.
В обеих подгруппах расхождения в показателях
ВГД, полученных с помощью тонометра Маклакова и пневмотонометра, варьировали от 2,8 до
3,7 мм рт. ст. и в среднем составили 3,1 мм рт. ст.
Показатели ВГД, измеренного с помощью пневмо-
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тонометра и тонометра Маклакова, совпали в 1-й
подгруппе в 17,6 % случаев, во 2-й — в 13 %. В 1-й
подгруппе в 71,4 % случаев показатель ВГД при
тонометрии был больше, а во 2-й — в 55 % давление
было выше при использовании пневмотонометра.
Выводы. Пневмотонометрия является удобным
методом для скринингового исследования ВГД.
Расхождения с результатами измерения давления
с помощью аппланационной тонометрии составляет в среднем 3,1 мм рт. ст. Однако необходимо
учитывать, что в случаях повышенных показателей пневмотонометрии, а также у пациентов,
страдающих глаукомой, для объективизации динамического наблюдения необходимо проведение
аппланационной тонометрии по Маклакову как
стандартного метода офтальмологического исследования.
ЕФЕКТИВНІСТЬ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ХВОРИХ З ТРАВМАМИ ОКА
ПІД ЧАС АТО
Різванюк В. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета роботи — вивчити результати спеціалізованої офтальмологічної допомоги при пораненнях
ока у військовослужбовців в зоні АТО в Україні.
Матеріал і методи. Під спостереженням було
56 хворих, які отримали поранення очей при проведенні АТО. Перша лікарська допомога їм надавалась в день травми, в мобільному шпиталі або
районній лікарні. У межах 1–2 діб поранені евакуювались в спеціалізований Військово-медичний
клінічний центр Південного регіону (ВМКЦ ПР),
де проводилася комплексна ПХО, об’єм якої залежав від ступеня ушкодження ока: факоемульсифікація, імплантація ІОЛ, видалення внутрішньоочних сторонніх тіл, іридопластика, вітректомія, розправлення сітківки з газовою і силіконовою тампонадою.
Результати. У 75 % хворих були проникні
вогнепальні поранення очей, причому у 27,5 % —
двосторонні. Контузії та опіки очей спостерігалися у 15 % постраждалих. У 20 % поранених були
поєднані ушкодження голови, у 17,5 % — тулуба,
у 20 % — кінцівок, у 14 % — розтрощення ока, що
призвело в 6 % випадків до його субатрофії, а у 8 %
— до енуклеації під час ПХО. У ВМКЦ ПР 32 %
поранених були виконані комплексні хірургічні
втручання з використанням лікувальної кератопластики, факоемульсифікації, імплантації ІОЛ,
вітректомії, пластики райдужки, в тому числі іридопротезування. При надходженні гострота зору у
42 % поранених була від «0» до світлопроекції, у
30 % — 0,01–0,2, у 28 % — 0,3–0,9. Після проведеного лікування майже у половини хворих досягнуто клінічне одужання: у 46 % гострота зору 0,3–
1,0, у тому числі у 36 % — 0,6–1,0.
Висновки. Застосування сучасної двоетапної
системи евакуації поранених дало можливість підвищити ефективність їх лікування: майже у половини пацієнтів досягнуто клінічне одужання, а
36 % з них змогли повернутися до лав Армії.

ВИСОКОЧАСТОТНЕ
ЕЛЕКТРОЗВАРЮВАННЯ БІОЛОГІЧНИХ
ТКАНИН У ХІРУРГІЧНОМУ ЛІКУВАННІ
ПТЕРИГІУМУ
Усова О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження — вивчити ефективність хірургічного лікування птеригіуму з використанням
високочастотного електрозварювання біологічних
тканин (ВЕБТ) для фіксації вільного лімбальнокон’юнктивального автотрансплантата.
Матеріали і методи. Під спостереженням було
105 хворих з птеригіумом. З них 73 пацієнти (73 ока)
— група дослідження, яким було проведено лімбально-кон’юнктивальну автотрансплантацію згідно з розробленою в інституті ім. В. П. Філатова
методикою (патент України № 95776); 32 пацієнти (32 ока) — група порівняння, які були прооперовані за Мак-Рейнольдсом, Арльтом. Група дослідження була розділена на контрольну (39 очей)
з шовною фіксацією вільного лімбально-кон’юнктивального автотрансплантата і основну (34 ока)
із застосуванням ВЕБТ.
Результати досліджень. У ранньому післяопераційному періоді прояви рогівкового синдрому
спостерігалися на 9 (26,5 %) очах основної групи,
на 33 (84,6 %) очах контрольної групи. Повна епітелізація рогівки на 5-ту добу відзначалася на 30
(88,2 %) очах в основній групі та на 20 (51,3 %)
очах контрольної групи. Рецидив птеригіуму в групі дослідження у терміни до 6 міс. зустрічався на 6
(8,2 %) очах, в тому числі при застосуванні ВЕБТ
— на 2 (6 %) очах, а у групі порівняння — на 9
(28,1 %) очах.
Висновок. Застосування ВЕБТ для фіксації
вільного лімбально-кон’юнктивального автотрансплантата дозволяє знизити частоту клінічних проявів рогівкового синдрому в ранньому післяопераційному періоді на 58,1 %, значно прискорити
повну епітелізацію рогівки і в 4,7 разу знизити ризик виникнення рецидивів захворювання.
ПЕРЕЛОМЫ PILON.
ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ LCP-ПЛАСТИНЫ
Волков С. П.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Лечение больных с переломами pilon по-прежнему имеет высокий риск неудовлетворительных
результатов.
Сложность подобных повреждений связана с
тем, что эти переломы имеют оскольчатый характер, вовлекается суставная поверхность большеберцовой кости, часто (в 85 % случаев) совместно
с переломом малоберцовой кости, что обусловливает нестабильность этого сегмента голени. Кроме того, эти переломы сопряжены с высокоэнергетической травмой, смещением и импакцией суставной поверхности метаэпифиза, что создает
иконгруэнтность суставных поверхностей голено-

126

стопного сустава с последующими ограничением
и болезненным движением в нем.
Мы считаем обязательным проведение КТ с
целью уточнения размеров фрагментов и импакции суставных частей плато большеберцовой кости. Хирургический доступ производится с учетом
характера перелома и расположения костных
фрагментов. При необходимости, считаем, что для
доступа к большеберцовой кости лучше произвести 2 разреза, чем один значительных размеров.
Первостепенно восстанавливается длина малоберцовой кости с применением полутрубчатой или
реконструктивной пластины, что в последующем
облегчает задачу репозиции большеберцовой
кости.
Особенностью фиксации дистального отдела
большеберцовой кости является планирование и
моделирование пластины таким образом, чтобы
после экстракции вдавленного фрагмента метафиза обязательно была произведена стабильная фиксация его блокированными винтами в пластине,
что позволит начинать максимально ранние качательные движения в голеностопном суставе.
Стабильная фиксация отломков и ранняя дозированная функция голеностопного сустава позволяют снизить количество осложнений в виде сосудистых, гнойно-некротических нарушений, контрактур голеностопного сустава, приводящих к деформирующим артрозам сустава и инвалидизации
пациентов.

ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ
РІЗНИХ МЕТОДИК ЛІКУВАННЯ
ВІДРИВНИХ ПЕРЕЛОМІВ НІГТЬОВОЇ
ФАЛАНГИ ПАЛЬЦІВ КИСТІ
Вадатурський М. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Останніми роками в Україні
зростає кількість інвалідів, серед яких значний відсоток припадає на інвалідів з дефектами кінцівок.
Інвалідність є значною проблемою для стану здоров’я таких пацієнтів, тому вони потребують відповідного лікування.
Оперативне втручання при відривних переломах
нігтьової фаланги пальців кисті — це комплекс заходів, спрямованих на відновлення або компенсацію
порушених функцій і працездатності інвалідів.
Мета і завдання оперативних втручань націлені на оздоровлення інваліда і надання йому допомоги у відновленні працездатності.
Основні принципи оперативного втручання.
Оперативні втручання повинні бути спрямовані на
відновлення анатомічної цілісності, а разом з тим
— відновлення активного розгинання ушкодженого пальця. У зв’язку з цим запропоновані такі методи оперативного втручання: «Глухий кут»;
«А-тракція»; закритий синтез спицями; відкритий
синтез спицями; трансосальний шов; видалення
дрібного фрагмента.
Висновки. Таким чином, запропоновані модифіковані методики лікування в усіх випадках дали

більш точну репозицію уламків та збільшили площу контакту по лінії перелому, що привело до покращання клінічних результатів. Обнадійливі короткотермінові спостереження дозволяють ширше
застосовувати вказані методики в практиці.
АНАЛІЗ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ
ДЕГЕНЕРАТИВНО-ДИСТРОФІЧНИХ
ЗАХВОРЮВАНЬ ПОПЕРЕКОВОГО ВІДДІЛУ
ХРЕБТА З ВИКОРИСТАННЯМ
ДИНАМІЧНОЇ СТАБІЛІЗАЦІЇ
Пелішок В. І., Стогній Д. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Серед уражень хребта, що супроводжуються
неврологічними проявами, найбільш часто зустрічаються дегенеративно-дистрофічні процеси. Больові синдроми при дегенеративно-дистрофічних
захворюваннях хребта частіше вражають людей
працездатного віку (75–90 % захворюваності). Вважається, що здебільшого причина виникнення вертеброгенного больового синдрому — остеохондроз хребта (41,1 %), який є проявом дегенеративного ураження міжхребцевого диска (77–81 %).
Захворюваність остеохондрозом хребта виникає в
51,2 на 1000 чоловік. Незважаючи на великі можливості консервативної терапії, за даними різних
досліджень, від 5 до 33 % пацієнтів потребують хірургічного лікування.
Мета дослідження — поліпшення результатів
хірургічного лікування поперекового остеохондрозу із застосуванням методів задньої динамічної
фіксації хребта. Аналіз результатів декомпресивних і декомпресивно-стабілізуючих операцій з
виконанням динамічної міжостистої та динамічної
транспедикулярної фіксації хребта в поперековому відділі.
Об’єкти обстеження: пацієнти з патологією
попереково-крижового відділу хребта, які лікувалися в Одеському травматологічному центрі в період з 2012 по 2015 рр.
Методи дослідження:
1. Клінічне обстеження пацієнтів з патологією
попереково-крижового відділу хребта (анамнез,
оцінка рентгенограми, лабораторні дані).
2. МРТ для визначення типу патології та тяжкості.
3. Статистичні методи.
Результати дослідження. Досліджені 141 пацієнт, що були прооперовані в Центрі травматології та ортопедії ОНМедУ з вересня 2012 р. по січень
2015 р. з патологією поперекового відділу хребта.
Контрольна група пацієнтів (56 осіб), які перенесли хірургічні втручання на поперековому відділі хребта двох типів: декомпресивні і стабілізуючі із застосуванням жорсткої транспедикулярної
фіксації (38 пацієнтів) та міжхребцевого спондилодезу із застосуванням імплантата (18 пацієнтів).
Висновок: використання міжостистих динамічних імплантів, а саме Coflex і Aperius, дозволили
покращити результати лікування поперекового
остеохондрозу і зменшити кількість рецидивів міжхребцевих кіл.
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ЧРЕСКОЖНАЯ ПУНКЦИОННАЯ
ВЕРТЕБРОПЛАСТИКА ПРИ ЛЕЧЕНИИ
ГЕМАНГИОМ ТЕЛ ПОЗВОНКОВ
Кизыма А. В., Рязанцева А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Вертебральная гемангиома диагностируется в 2–3 % случаев всех опухолей позвоночника. Примерно 50 % случаев гемангиом сопровождается ограничением подвижности позвоночника. Прогрессивный рост новообразования
приводит к деструкции костной ткани с дальнейшим развитием патологических переломов позвонков и проявлением неврологической симптоматики. Проблема роста и возможности малигнизации гемангиом до настоящего времени остается
неразрешенной и дискутабельной.
Цель исследования. Улучшить результаты и
повысить качество оперативного вмешательства
при чрескожной вертебропластике гемангиом тел
позвонков, способствовать снижению количества
осложнений при данной методике лечения.
Материал и методы исследования. Анализу подверглись результаты лечения и наблюдения группы из 64 пациентов. Под наблюдением находились
18 мужчин от 18 до 67 лет и 46 женщин от 21 до
67 лет. Для диагностики и оценки эффективности
лечения использовали рентгенографию, КТ, МРТ.
Статистическую обработку результатов проводили с помощью программы Statistica 8.0. Кафедрой
травматологии и ортопедии ОНМедУ была предложена методика проведения вертебропластики гемангиом тел позвонков. Методика включает двухэтапное введение костного цемента через билатерально расположенные троакары. На первом
этапе вводится густая — «эмболизирующая» порция костного цемента, на втором — для заполнения гемангиомы применяют костный цемент обычной консистенции.
Выводы. Усовершенствованная методика проведения пункционной вертебропластики при гемангиомах тел позвонков является эффективным
методом лечения. Хорошие результаты оперативных вмешательств достигнуты в 85 % случаев, также снижено количество внутрисосудистых утечек
костного цемента до 8,25 %. Наиболее эффективный метод диагностики — КТ гемангиом позвоночника, точности и чувствительности достигают
97,5 %. Показанием к проведению вертебропластики являются тотальные и субтотальные гемангиомы тел позвонков, а также агрессивные гемангиомы позвоночника.

ми костей, а среди всех внутрисуставных переломов переломы в данной зоне — 19 %. При потере
функции в локтевом суставе больные не в состоянии себя обслуживать, что ведет к инвалидности.
Анализ наших клинических наблюдений позволил выделить несколько групп внутрисуставных
переломов в соответствии с принятыми медикоэкономическими стандартами: переломы без смещения; чрезмыщелковые переломы (8 больных —
10,4 %); односторонние переломы мыщелка
(8 больных — 10,4 %); чрезнадмыщелковые многооскольчатые переломы мыщелка ПК (53 больных — 68,8 %); переломы мыщелка и колонн ПК
(4 больных — 5,2 %); вертикальные переломы головчатого возвышения и блока ПК (4 больных —
5,2 %).
Больным с изолированными переломами без
смещения показано стационарное лечение, при поступлении им накладывали заднюю лонгетную
подкладочную гипсовую повязку от пястно-фаланговых суставов до верхней трети плеча. При внутрисуставных переломах со смещением под местной
анестезией производится устранение грубого смещения костных отломков и иммобилизация локтевого сустава задней гипсовой лонгетной подкладочной повязкой от верхней трети плеча до пястнофаланговых суставов под углом 90°. При лечении
чрезмыщелковых переломов производилась закрытая ручная репозиция, и отломки фиксировались 4 спицами, введенными перекрестно через
внутренний надмыщелок под углом 15° к продольной оси ПК и наружный надмыщелок — под углом 30°. При лечении односторонних переломов
выполнялись репозиция суставной поверхности,
фиксация костными цапками. Вторым этапом выполнялась провизорная этапная фиксация спицами, вводился межфрагментарный винт. На третьем
этапе отломок фиксировался пластиной. Лечение
чрезнадмыщелковых многооскольчатых переломов вторым этапом выполнялась провизорная
фиксация мыщелков ПК с помощью спиц к проксимальному отломку. Третий этап заключался в
фиксации перелома двумя пластинами.
Результаты были изучены у всех оперированных больных и разделены нами на три группы: хорошие — амплитуда движений в локтевом суставе > 100°, боль и неврологическая симптоматика
отсутствуют, больной вернулся к прежнему труду,
полное самообслуживание; удовлетворительные
— амплитуда движений 70–99°, боль при нагрузке, преходящие парестезии, больной перешел на
более легкую работу, полное самообслуживание;
неудовлетворительные — амплитуда движений.

ЛЕЧЕНИЕ ВНУТРИСУСТАВНЫХ
ПЕРЕЛОМОВ ДИСТАЛЬНОГО ОТДЕЛА
ПЛЕЧЕВОЙ КОСТИ
Наговицын А. П., Винограденко В. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Внутрисуставные переломы дистального отдела плечевой кости (ПК) — тяжелая
травма локтевого сустава. Данный тип переломов
встречается у 0,5–2,0 % пострадавших с перелома-

КОРЕКЦІЯ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЙНИХ
ПОРУШЕНЬ У ВАГІТНИХ
З ПЕРЕДЧАСНИМ ВІДШАРУВАННЯМ
ПЛАЦЕНТИ
Володичев Д. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Патологія передчасного відшарування плаценти (ПВП) є однією з причин масивних акушерських кровотеч, які залишаються од-
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ним з основних ускладнень в пологах та причиною
несприятливого закінчення вагітності.
Мета роботи. Поліпшити результати лікування хворих з акушерськими кровотечами внаслідок
передчасного відшарування плаценти шляхом оптимізації використання інгібіторів фібринолізу на
підставі вивчення функціонального стану судиннотромбоцитарного, коагуляційного компонентів
системи гемостазу та фібринолізу.
Матеріали та методи. Досліджені 72 вагітні
жінки в терміні гестації 28–40 тиж. віком 18–40 років та сформовані такі групи: група 1 — вагітні з
патологією ПВП (n=36), яким проводилась антифібринолітична терапія шляхом внутрішньовенної інфузії інгібітора протеолізу апротиніну в дозуванні 300 000 одиниць з початком інфузії відразу після встановлення діагнозу ПВП; група 2 —
вагітні з ПВП плаценти (n=36), яким проводилась
антифібринолітична терапія шляхом внутрішньовенної інфузії транексамової кислоти в дозуванні
15 мг/кг з початком інфузії відразу після встановлення діагнозу ПВП.
Усім вагітним досліджуваних груп проводили
дослідження системи гемостазу за допомогою методу низькочастотної п’єзоелектричної гемовіскозиметрії.
Результати. У всіх досліджених вагітних можна відмітити позитивну динаміку на тлі прийому
транексамової кислоти, яка виражається у зменшенні крововтрати, що підтверджується динамікою змін вмісту гемоглобіну крові на етапах дослідження та потребою в препаратах крові.
Висновки. Використання інгібіторів фібринолізу під час акушерських кровотеч внаслідок передчасного відшарування плаценти є патогенетично
обґрунтованим, дозволяє зменшити прояви й наслідки гіперфібринолізу, уповільнити прогресування ДВЗ-синдрому та покращити результати і наслідки лікування акушерських кровотеч, а також
стан матері і плода.

ВИБІР МЕТОДА ДІАГНОСТИКИ
ПОРУШЕНЬ СИСТЕМИ ГЕМОКОАГУЛЯЦІЇ
У ХВОРИХ У СТАНІ ГІПОВОЛЕМІЧНОГО
ШОКУ З ВИКОРИСТАННЯМ
НИЗЬКОЧАСТОТНОЇ П’ЄЗОЕЛЕКТРИЧНОЇ
ТРОМБОЕЛАСТОГРАФІЇ
Потапчук Ю. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Найбільш важливим для оцінки
тяжкості шокової реакції і прогнозу для пацієнта
є визначення ступеня ушкодження системи гемостазу. Гіповолемічний шок — тяжкий, гостро виникаючий стан, який характеризується прогресуючими порушеннями діяльності всіх систем життєзабезпечення організму та потребує невідкладної допомоги.
Мета роботи. Визначення діагностичних можливостей методу низькочастотної п’єзоелектричної
тромбоеластографії (НПТЕГ) при розвитку гіповолемічного шоку.

Матеріали та методи. Нами були обстежені
38 пацієнтів в стані гіповолемічного шоку (2 ст.),
які утворили основну групу, і 20 здорових добровольців, які увійшли до контрольної групи.
Результати. При визначенні діагностичних
можливостей методу НПТЕГ (показники КТА,
ІКД, МА) у порівнянні з лабораторними методами
дослідження гемостазу МНВ, АЧТЧ, ПТІ статичними програмами ANOVA та ROC-analyse у контрольній та основній групах ми отримали вищі показники чутливості (Sensitivity), специфічності
(Specificity), якості (AUC) й ефективності (Youden
index J) при гіповолемічному шоці (2 ст.) у всіх пацієнтів.
Висновки. Проведена оцінка діагностичної значущості методу (НПТЕГ) у порівнянні з іншими
методами оцінки стану гемостазу у хворих при гіповолемічному шоці (2 ст.) показала більшу інформаційну ефективність комплексної діагностики з
використанням цього методу за рахунок вищої чутливості методу.

МЕТОДИ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ
ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ
У ЖІНОК, ЯКИМ ВИКОНАНА
ГІСТЕРЕКТОМІЯ
З ПРИВОДУ ПУХЛИН МАТКИ
Сажин Д. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Лейоміома матки належить до
групи найпоширеніших гінекологічних захворювань, які потребують оперативного лікування.
Мета. Дослідження ефективності використання беміпарину як засоба профілактики тромбоемболічних ускладнень в оперативній гінекології.
Матеріали та методи. Обстежено 57 пацієнток
(середній вік (38,0±12,6) року), яким виконувалася
надпіхвова ампутація матки без придатків з приводу лейоміоми тіла матки. Пацієнтки першої групи (n=36) які для профілактики отримували беміпарин в дозуванні 2500 МО 2 рази на добу, починаючи з 12 год до операції і потім в післяопераційному періоді по 7-й день включно, порівнювалися з контрольною групою (n=21), яким не проводилася специфічна профілактика тромбоемболічних ускладнень. Згортання крові досліджували
методом низькочастотної вібраційної п’єзоелектричної гемовіскозиметрії до і після оперативного
втручання.
Результати. У хворих першої групи відзначено
зниження частоти ТГВ більше ніж втричі порівняно з контрольною групою, частота ТЕЛА становила 2,77 % (1 випадок). Тим часом достовірної
різниці за кількістю геморагічних ускладнень у
групах виявлено не було.
Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що застосування беміпарину в
профілактиці тромбоемболічних ускладнень у жінок після гістеректомії є ефективним і безпечним
методом.
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРАНЕКСАМОВОЇ
КИСЛОТИ В КОМПЛЕКСІ ІНТЕНСИВНОЇ
ТЕРАПІЇ ШЛУНКОВО-КИШКОВИХ
КРОВОТЕЧ
Грибач М. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Важким ускладненням портальної гіпертензії, що розвивається у хворих на цироз печінки, є кровотеча з розширених вен стравоходу, яка посідає 5-те місце в Україні у структурі смертності внаслідок шлунково-кишкових кровотеч.
Мета. Обґрунтувати ефективність застосування транексамової кислоти при кровотечах з розширених вен стравоходу у хворих на цироз печінки.
Матеріали і методи. У дослідження було включено 37 пацієнтів з кровотечею з розширених вен
стравоходу на тлі портальної гіпертензії. Середній
вік хворих дорівнював (49,0±13,8) року. Пацієнти
першої групи (n=20) отримували в складі комплексної терапії транексамову кислоту (в дозі 10–15 мг/кг
внутрішньовенно болюсно, потім внутрішньовенно краплинно 1–5 мг/(кг⋅год) до припинення кровотечі), у другій групі (n=17) — ε-амінокапронову кислоту (в дозі 100–150 мг/кг болюсно, потім внутрішньовенно краплинно з розрахунку
15 мг/(кг⋅год) до припинення кровотечі). Проводився контроль системи гемостазу методом низькочастотної вібраційної п’єзоелектричної гемовіскозіметрії, а також за основними біохімічними
показниками коагулограми.
Результати. У пацієнтів першої групи вдалося
більшою мірою скоротити об’єм крововтрати, знизити потребу в переливанні донорських компонентів, зменшити кількість ліжко-днів, частоту побічних ефектів і тромбоемболічних ускладнень в порівнянні з другою групою.
Висновок. На підставі отриманих даних можна зробити висновок, що застосування транексамової кислоти в комплексній інтенсивній терапії
кровотеч з розширених вен стравоходу є ефективним і безпечним.

ВПЛИВ МЕТОДУ АНЕСТЕЗІЇ
НА СИСТЕМУ ГЕМОСТАЗУ У ХВОРИХ
НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Бєлік А. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Морфологічні ознаки доброякісної гіперплазії (ДГПЗ) виявляють у 50 % чоловіків віком від 40 до 50 років і у 90 % чоловіків віком після 80 років. Оперативні втручання з приводу ДГПЗ пов’язані з високим ризиком тромбоемболічних ускладнень.
Мета — вивчити вплив продовженої епідуральної анестезії на кількість тромбогеморагічних по-

рушень у хворих з трансуретральною резекцією
простати.
Матеріали і методи. Дослідження проведено у
26 чоловіків, яким виконувалася трансуретральна
резекція передміхурової залози з приводу ДГПЗ.
У першій групі (n=16) як метод анестезії використовували продовжену епідуральну анестезію, у
другій групі (n=10) — загальний внутрішньовенний наркоз. Зміни з боку системи гемостазу реєстрували за допомогою технології низькочастотної п’єзоелектричної гемівіскозиметрії.
Результати. У всіх хворих першої групи можна було відзначити зниження частоти тромбоемболічних порушень. Достовірного збільшення
кількості післяопераційних кровотеч отримано не
було.
Висновки. Результати проведеного дослідження свідчать про те, що на тлі симпатичного блоку
відбувається статистично значуще зниження показників гемовіскозиметрії, що характеризують судинно-тромбоцитарну і коагуляційну ланки гемостазу. Продовжена епідуральна анестезія є оптимальним методом анестезії при даному хірургічному втручанні.

CПОСІБ РЕЗЕКЦІЇ ВЕЛИКОГО САЛЬНИКА
У ДІТЕЙ З АПЕНДИКУЛЯРНИМ
ПЕРИТОНІТОМ
Чумак Р. Р.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Одним з основних чинників, що
визначають перебіг післяопераційного періоду при
гострій хірургічній патології органів черевної порожнини у дітей, є участь великого сальника у формуванні інтраперитонеального запального вогнища. Запальні захворювання великого сальника у
дітей, за даними різних авторів, становлять 30–
35 % у загальному числі невідкладних лапаротомій.
Мета дослідження: розробка досконалого способу резекції великого сальника у дітей з апендикулярним перитонітом.
Матеріал та методи. Під нашим спостереженням було 36 дітей з апендикулярним перитонітом,
у яких проведена резекція запально змінененого
великого сальника за розробленою методикою. Резекцію великого сальника при його запаленні у дітей з апендикулярним перитонітом здійснюють під
час лапаротомії після визначення межі запального інфільтрату сальника. Відступивши на 1,5–2 см
у межах незміненої тканини великого сальника,
покроково проксимально і дистально накладають
затискувачі на довжину 1,5–2 см тканини сальника, відсікають сальник між затискувачами, прошивають та перев’язують проксимальну частину поліамідом. Видаляють весь інфільтрат сальника таким чином.
Результати дослідження. Розроблений спосіб
резекції сальника дозволяє поліпшити результати
хірургічного лікування дітей з апендикулярним
перитонітом, приводить до зменшення інтраабдо-
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мінальної запальної реакції, позитивно впливає на
динаміку більшості вивчених показників і запобігає ускладненням, зменшує строки стаціонарного
лікування хворих.

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ
ОБҐРУНТУВАННЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ АНТИАДГЕЗИВНОГО
ГЕЛЮ З МЕТОЮ ПРОФІЛАКТИКИ
ІНТРААБДОМІНАЛЬНОГО
СПАЙКОУТВОРЕННЯ
Кожокарь Д. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Враховуючи недоліки традиційних методів профілактики надлишкового спайкоутворення у черевній порожнині і опираючись на
значущість запалення й травматизації очеревини
в патогенезі надлишкового інтраабдомінального
спайкоутворення, а також виходячи з накопиченого позитивного досвіду використання антиадгезивних гелів у хірургії, ми поставили перед собою завдання вивчити вплив зазначеного гелю на розвиток інтраабдомінальних зрощень в експерименті.
Метою дослідження було вивчення ефективності інтраабдомінального застосування антиадгезивного гелю для попередження формування післяопераційних спайок у експерименті.
Матеріали та методи. Моделювання інтраабдомінального спайкоутворення проводилося шляхом
абразії серозного шару caecum та парієнтальної
очеревини у правому нижньому квадранті черева
стерильною цервікальною щіточкою. У досліджуваній групі (n=7) проводилась аплікація антиадгезивного гелю на ділянки ушкодженого мезотелію, у контрольній групі (n=7) — лаваж черевної
порожнини стерильним фізіологічним розчином.
Експеримент був проведений в асептичних умовах.
Тварин було виведено з експерименту на 14-ту
добу після моделювання з макроскопічною оцінкою
кількості, розповсюдженості спайок та їх якісних
ознак з використанням спеціальних шкал і взяттям зразків для гістологічного дослідження. Для
оцінки статистично значущих відмінностей між
групами було застосовано непараметричний критерій Манна — Уїтні.
Результати. Як свідчать результати проведених
експериментальних досліджень, абразія серозного
шару caecum та парієнтальної очеревини у правому нижньому квадранті черева стерильною цервікальною щіточкою забезпечило розвиток адгезивного процесу, що призводить у 50 % випадків до
повної або часткової кишкової непрохідності. При
використанні антиадгезивного гелю також мало
місце надлишкове спайкоутворення, однак воно
було менш інтенсивним у перші 2 тиж. після втручання, а подальший регрес адгезій був майже повним: наприкінці місячного строку після операції
були одиничні спайки у ділянці післяопераційного рубця, представлені пухкою неоформленою сполучною тканиною, явищ механічної кишкової непрохідності не виникало.

ВИВЧЕННЯ ЯКОСТІ ЖИТТЯ
У ВІДДАЛЕНОМУ ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОМУ
ПЕРІОДІ У ДІТЕЙ, ПРООПЕРОВАНИХ
ІЗ НАКЛАДАННЯМ КИШКОВОГО
АНАСТОМОЗУ
Вербецька О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Бурхливий розвиток медичної
науки привів до значного поліпшення у лікуванні
дітей з хірургічною патологією. І насамперед, це
помітно серед такої складної групи, як новонароджені з вадами кишечнику. Адже хірург, виконавши операцію і усунувши хірургічну проблему, направляє пацієнта до педіатричної служби і досить
рідко спостерігає за його подальшою долею. Таким чином, особливості життя й ускладнення можуть бути не зіставлені з перенесеною операцією.
Мета. Дослідити катамнез дітей, які перенесли
оперативне втручання з накладанням кишкового
анастомозу. Виявити найчастіші ускладнення в цій
групі хворих. Визначити найбільш значущі зміни
у якості життя. Встановити закономірності, пов’язані з віком, типом анастомозу, післяопераційними ускладненнями у ранньому післяопераційному
періоді.
Матеріали та методи. Проаналізовано 71 карту стаціонарного хворого, прооперованих в ОДКЛ
з накладанням кишкового анастомозу у період з
2012 по 2015 рр. Діти були стратифіковані за віком, причиною оперативного втручання, типом
анастомозу, супровідним захворюванням. У всіх
пацієнтів було зібрано катамнез через опитування за групою питань, що були нами розроблені,
або шляхом телефонного опитування батьків, або
через прямий виклик до лікувального закладу.
Діти, що приїхали до ОДКЛ, також були ретельно
обстежені (загальноклінічні лабораторні аналізи,
рентгенологічне й ультразвукове дослідження).
Результати та обговорення. За результатами роботи вдалось встановити найпоширеніші закономірності: залежність якості життя від часу виписки,
супровідних ускладнень, первинного або вторинного накладання анастомозу. Виявити фізічні та психомоторні вади розвитку, наявність дискомфорту
та болей у животі, диспептичних явищ, ознак мальабсорбції. Під час роботи не було виявлено значущої різниці між групою дітей, яким був накладений
анастомоз однорядним швом, та тими, кому накладали такий самий анастомоз дворядним швом.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО
ЗАСТОСУВАННЯ ГІАЛУРОНАТУ НАТРІЮ
З ДЕКАМЕТАКСИНОМ З МЕТОЮ
ПРОФІЛАКТИКИ ІНТРААБДОМІНАЛЬНОГО
СПАЙКОУТВОРЕННЯ
Квашніна А. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Перитонеальні спайки є поширеним післяопераційним явищем та можуть призводити до синдромального хронічного абдоміналь-
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ного або тазового болю, порушення фертильності, кишкової непрохідності. Крім того, значно
ускладнюють такі оперативні втручання та підвищують ризик ятрогенних інтраопераційних ушкоджень.
Метою було вивчення ефективності інтраопераційного застосування гелю на основі гіалуронату натрію з декаметаксином для запобігання
формуванню післяопераційних спайок у експерименті.
Матеріали та методи. Моделювання інтраабдомінального спайкоутворення проводилося шляхом
абразії серозного шару caecum та парієнтальної
очеревини у правому нижньому квадранті черева
стерильною цервікальною щіточкою. У досліджуваній групі (n=7) проводилась аплікація антиадгезивного гелю на ділянки ушкодженого мезотелію, у контрольній групі (n=7) — лаваж черевної
порожнини стерильним фізіологічним розчином.
Було проведено 2 серії експерименту: у асептичних
умовах та за наявності перитоніту. Тварин було
виведено з експерименту на 14-ту добу після моделювання з макроскопічною оцінкою кількості,
розповсюдженості спайок та їх якісних ознак з використанням спеціальних шкал та взяттям зразків
для гістологічного дослідження. Для оцінки статистично значущих відмінностей між групами
було застосовано непараметричний критерій Манна — Уїтні.
Результати. Розповсюдженість спайок та площа ушкодженої ділянки, що залучена у спайковий
процес, були значно нижчими у групі з застосуванням антиадгезивного гелю (p<0,05). Також у досліджуваній групі не було відмічено зрілих, плотних злук і васкуляризованих спайок на відміну від
контрольної. У кількості випадків фіксації сальника до післяопераційного рубця статистично значущих відмінностей не визначено.

МОЖЛИВОСТІ ФОТОДИНАМІЧНОЇ
ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО ТОНЗИЛІТУ
Онисович К. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні хронічний тонзиліт (ХТ) посідає одне
із провідних місць у загальній структурі ЛОР-патології та в середньому серед захворювань глотки
виявляється в 27,3 % випадків.
Фотодинамічна терапія заснована на використанні світлочутливих речовин — фотосенсибілізаторів. Поглинання молекулами фотосенсибілізатора квантів світла в присутності кисня приводить
до фотохімічної реакції, у результаті якої молекулярний триплетний кисень перетворюється в дуже
активний синглетний з потужним протимікробним
ефектом, а також утворюється велика кількість
високоактивних радикалів. Синглетний кисень і
радикали викликають в клітинах мікроорганізма
некроз та апоптоз.

Мета дослідження — оцінити лікувальні можливості фотодинамічної терапії (ФДТ) у хворих на
ХТ.
Матеріали та методи: 67 пацієнтів, хворих на
ХТ, які лікувалися методом ФДТ. Контрольна група нараховувала 22 пацієнти, хворих на ХТ, які лікувалися методом промивання лакун антисептичними розчинами. Усім пацієнтам основної і контрольної груп проводилася імуностимулювальна,
протизапальна та загальноукріплювальна терапія.
Постановка діагнозу і контроль результатів лікування проводили на основі скарг, анамнезу, бактеріологічного дослідження, а також визначення
рівня антистрептолізину-О у крові хворих в динаміці.
Результати: у 14 (58,3 %) з 24 хворих на ХТ з провідним симптомом пробкоутворення, у 18 (81,8 %)
з 22 — з субфібрилітетом, у 15 (71,4 %) з 21 — часті й тяжкі ангіни, які лікувалися методом ФДТ, зафіксовано ремісію протягом 6 міс. З 22 пацієнтів
контрольної групи у 6 (27,3 %) зафіксовано ремісію протягом 6 міс.
Висновки. Отже, ФДТ — ефективний метод лікування ХТ, який у 70,1 % приводить до ремісії захворювання, що становить 27,3 % хворих контрольної групи при p<0,01.

ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЛОНГОВАНОЇ
ЕПІДУРАЛЬНОЇ АНАЛГЕЗІЇ
У ХВОРИХ ІЗ СУДИННОЮ ПАТОЛОГІЄЮ
Карімулін Р. Ф.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Актуальність. Регіонарні методи знеболювання
посідають провідне місце у світовій анестезіологічній практиці. Пролонгована епідуральна аналгезія — це подовжене введення лікарських засобів в
епідуральний простір через катетер з метою знеболювання. Так, 35 % пацієнтів, які перенесли планові й екстрені хірургічні втручання, страждають
від післяопераційного болю.
Мета дослідження — визначити клінічну ефективність застосування пролонгованої епідуральної
аналгезії у хворих із судинною патологією.
Матеріали і методи. Протягом 2012–2014 рр.
було обстежено 44 хворих, яким проводили оперативні втручання на нижніх кінцівках на базі відділення хірургії судин ВОКЛ ім. М. І. Пирогова.
Результати дослідження. Залежно від патології
та оперативних втручань пацієнтів було розділено на дві групи: 1-ша група — 23 пацієнти, яким у
післяопераційному періоді були призначені НПЗЗ
і наркотичні аналгетики для зняття больового
синдрому; 2-га група — 21 пацієнт, у яких у післяопераційному періоді застосовано пролонговану
перидуральну аналгезію і наркотичні аналгетики.
Аналіз динаміки вираженості больового синдрому в післяопераційному періоді показав, що біль
середньої інтенсивності хворі 1-ї групи відчували
вже на 6-й годині (ВАШ=(48,6±6,1) мм). У паці-
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єнтів 2-ї групи він був значно слабше вираженим
(ВАШ=(12,2±3,1) мм) за інтенсивністю і вірогідно нижчим порівняно з 1-ю групою. У пацієнтів з
1-ї групи післяопераційний період протікав з середньою вирішеністю больового синдрому вже з
6-ї години післяопераційного періоду, що свідчить
про недостатній знеболювальний ефект в цій групі. У пацієнтів з 1-ї групи при виписці зберігся
больовий синдром у 6 (26 %), з 2-ї групи — у 2
(10 %) осіб.
Висновок. Використання пролонгованої епідуральної аналгезії під час оперативного втручання
має вірогідний вплив на скорочення термінів
лікування та частоту хронізації больового синдрому.

ДІАГНОСТИЧНА І ОПЕРАТИВНА
КОЛОНОСКОПІЯ —
ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД ПРОФІЛАКТИКИ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКУ
Дем’янчук Д. М., Яковенко В. О.,
Губар О. С.
1 Національний медичний університет
імені О. О. Богомольця, Київ, Україна,
2 ДНУ «Науково-практичний центр
профілактичної і клінічної медицини» ДУС,
Київ, Україна,
3 Медичний центр
«Універсальна клініка “Оберіг”», Київ, Україна
Актуальність. Надзвичайно актуальною є проблема діагностики раннього колоректального
раку і передракових новоутворень товстої кишки.
Мета — проаналізувати ефективність діагностичних і оперативних колоноскопій (КС).
Матеріал і методи. Проаналізовано 1547 ендоскопічних досліджень товстої кишки, з них 396 —
діагностичних КС та 1151 — оперативних КС.
Результати дослідження. Пацієнтам була виконана КС із застосуванням відеоколоноскопа
Olympus CF-150L, Tokyo, Japan, дослідження у
вузькополосному спектрі світла, хромоскопія.
У 95 % випадків проводилась седація пропофолом.
Для оцінки можливої інвазії виконували ендоскопічне ультразвукове дослідження (ЕУС), датчик
20 Гц, UM DP20-25R, ультразвуковий процесор
EU-M60; Olympus. Частота виявлення аденом 0,47,
індекс виявлення аденом 0,79. Середній розмір аденом 6,4 мм (від 1 до 120 мм). Типи поверхневих неоплазій: 0-Ір, 0-Іsp, 0-Is+IIc, 0-IIa, 0-IIa+IIc, 0-IIc,
0-IIb (Паризька ендоскопічна класифікація поверхневих неоплазій травного тракту), LST-NG,
LST-G. Більшість в лівих відділах ободової кишки. Всього було резецировано 468 ділянок слизової оболонки товстої кишки, з них: 271 — за типом
ендоскопічної резекції слизової оболонки (EMR) з
попередньою підслизовою ін’єкцією, в тому числі
4 EMR за допомогою дистального ковпачка (EMRCap) і 5 EMR по частинах (EPMR); 91 — шляхом
петльової поліпектомії, 82 — щипцової поліпектомії, 24 — аргоноплазмової абляції. Загальна кіль-

кість ускладнень колоноскопії в дослідженні —
0,8 % (13/1547, 95 % ДІ 0,5–1,5 %).
Висновок. Застосування методик покращання
ендоскопічного зображення підвищує ефективність виявлення поверхневих неоплазій кишечнику, видалення яких доцільно проводити шляхом
ендоскопічної резекції слизової оболонки в межах
здорових тканин, що є ефективним і безпечним методом лікування.

ПРИМЕНЕНИЕ ПОЛИПРОПИЛЕНОВОЙ
СЕТКИ ДЛЯ ПРОФИЛАКТИКИ ВЫВИХА
ГОЛОВКИ ЭНДОПРОТЕЗА
ТАЗОБЕДРЕННОГО СУСТАВА
Головаха М. Л., Масленников С. О.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Вывих головки ендопротеза остается одним из
наиболее частых осложнений тотального эндопротезирования тазобедренного сустава. Частота вывиха головки ендопротеза, по данным различных
авторов, составляет от 1,5 до 11 % после первичного эндопротезирования и 4–25 % после ревизионного. Несмотря на правильную ориентацию
компонентов эндопротеза тазобедренного сустава, в случаях ревизий и удлинения конечности остается высокий риск вывиха головки эндопротеза
из-за слабости мышц и существенной гипермобильности сустава. В таких случаях используют ацетабулярные имплантаты с двойной сферой, вкладыши с фиксированной головкой, продлевают постельный режим для образования рубцов в гематоме, которая заполняет отсутствующую капсулу
сустава. Целью было улучшение результатов эндопротезирования путем применения полипропиленовой сетки для профилактики вывиха головки
эндопротеза после ревизионного эндопротезирования.
Проведен гистоморфологический анализ совместимости пропиленовой сетки и капсулы сустава, а также ретроспективный анализ результатов
лечения 9 пациентов, которым выполнено ревизионное эндопротезирование, и 6 пациентов после
первичного эндопротезированя по поводу дисплазии с удлинением бедра около 4 см (период 2009–
2016 гг.). Всем больным делали пластику дефекта
капсулы сустава полипропиленовой сеткой (ПППС),
установленной под мягкие ткани, в проекции капсулы, фиксируя викриловой нитью.
Использование ПППС для пластики капсулы
сустава является дискуссионным вопросом. С учетом небольшого количества материала, утверждать, что она является фактором, который предотвращает вывих головки бедра, конечно, нельзя.
Однако отсутствие инфекционных осложнений и
повторных вывихов у всех пациентов свидетельствует о позитивных результатах. Морфологически вокруг волокон ПППС и в ее ячейках формируется плотная фиброзная ткань с элементами жировой ткани, что служит дополнительным фактором стабилизации капсулы.
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Применение ПППС позволило достичь отсутствия вывихов головки эндопротеза у всех пациентов, прооперированных по данной методике, однако наличие дискуссионных вопросов требует
дальнейшего исследования.

ИЗУЧЕНИЕ СТЕПЕНИ ИНТЕГРАЦИИ
МЯГКИХ ТКАНЕЙ В ЭЛЕМЕНТЫ
ЭНДО-ЭКЗОПРОТЕЗА, ПОКРЫТЫЕ
УГЛЕРОД-УГЛЕРОДНЫМ КОМПОЗИТНЫМ
МАТЕРИАЛОМ
Масленников С. О., Черный В. В.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Пациенты после ампутации конечности сталкиваются с множеством трудностей при передвижении, включая сложности с подгонкой гильзы и
утомляемостью из-за больших затрат энергии.
Бедренный эндо-экзопротез позволяет избежать
указанных проблем, однако вопрос материала переходной зоны остается открытым. Целью работы было с помощью гистоморфологических исследований оценить биосовместимость предложенного углерод-углеродного композитного материала с мягкими тканями и кожей при его имплантации лабораторным животным.
На базе кафедры прооперировано 15 крыс чистой линии. Всем животным под общим эфирным
наркозом производилась экзартикуляция задней
лапки на уровне коленного сустава. Графитовые
имплантаты в виде стержней диаметром 1 мм и
длиной 5 мм вводили в костномозговой канал бедренной кости. Формировали культю с возможностью выхода фрагмента имплантата через кожу
наружу, в зоне выхода кожа вокруг имплантата
кисетно ушивалась. Гистологические срезы толщиной 5–7 мкм окрашивали гематоксилином и эозином. В срезах оценивали наличие местной воспалительной реакции, состояние сосудистого русла,
исследовали взаимодействие графита с мягкими
тканями. Микроскопический анализ гистологических препаратов проводили при световой микроскопии на микроскопе БИОЛАМ (ЛОМО). Для
фотодокументации использовали цифровую видеокамеру Epson.
При макро- и микроскопическом исследованиях в ранние сроки после имплантации (14-е, 21-е
сутки) определялась выраженная воспалительная
реакция в виде лимфоцитарно-макрофагальной
инфильтрации, отека, полнокровия сосудов и
большого количества межклеточного вещества.
В отдаленные сроки отмечается формирование
плотной фиброзной капсулы вокруг импланта,
представленной рыхлой соединительной тканью,
диффузно прорастающей в волокна дермы. Глубина интеграции кожи в имплантат (635,00±
±79,25) мкм.
Проведенный морфологический анализ указывает на биологическую инертность исследуемого углеродсодержащего материала и высокую

интегративную способность. Углерод-углеродный композитный материал может быть использован как несущая конструкция опорнодвигательной системы при эндо-экзопротезировании.

ВЫБОР СПОСОБА ОБЕЗБОЛИВАНИЯ
МАНИПУЛЯЦИЙ В ОТДЕЛЕНИИ
ИНТЕНСИВНОЙ ТЕРАПИИ
НОВОРОЖДЕННЫХ
Стрижак Л. С.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Обезболивание новорожденных является важным компонентом выхаживания, влияющее также
на отдаленные результаты развития младенцев.
Для оптимизации обезболивания таких манипуляций, как люмбальная пункция и постановка центральной венозной линии, проведено проспективное контрольное исследование, включающее
117 новорожденных, получавших интенсивную терапию в связи с заболеваниями перинатального
периода. Все младенцы репрезентативны по массе
и сроку гестации, находились на искусственной
вентиляции легких. Бальная оценка боли проводилась по шкале “COMFORT”, также измерялись
среднее время плача и показатели гемодинамики.
Результаты оценивались до исследования, во время манипуляции и через 5 мин после. Стандартная анальгезия 20 % раствором глюкозы в группе 1 (n=27) показала недостаточный уровень обезболивания — (25,78±1,22) балла и повышала лишь
уровень комфорта детей. Анальгезия парацетамолом также не имела успеха — группа 2 (n=15). Эти
результаты потребовали сравнительного анализа
показателей 5 групп исследования. Показатели
групп 1 и 2 сравнивали с группой 3 (n=26), получавшей раствор фентанила в субнаркотической
дозе, с группой 4 (n=37), которая получала аппликацию крема с лидокаином, а у младенцев группы 5 (n=12) предложено комбинированное обезболивание 20 % глюкозой и местноанестезирующим
кремом. Анализ качества анальгезии и комфорта
у новорожденных выявил достоверные различия
между группами. В группе 3 показатель составил
(16,00±0,42) балла, что ниже границы нормы
(17 баллов) и достоверно ниже (p<0,01) относительно показателей групп 1 и 2, что указывает на развитие глубокой седации. Применение местного анестетика в группе исследования 4 и комбинированного метода в группе 5 показало достаточный анальгетический эффект. Результат составил
(22,51±0,23) и (21,08±2,86) балла соответственно,
что достоверно ниже (p<0,01) относительно показателей группы 1. Таким образом, комбинированное применение 20 % раствора глюкозы и местноанестезирующего крема с лидокаином обеспечивает достаточный уровень анальгезии и комфорта
при болезненных манипуляциях у новорожденных
в отделении интенсивной терапии и является оптимальным методом обезболивания распространенных манипуляций.
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КЛИНИЧЕСКАЯ
И ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА НОВОРОЖДЕННЫХ
С НЕКРОТИЧЕСКИМ ЭНТЕРОКОЛИТОМ
Драч А. С., Стрижак Л. С.
Запорожский государственный
медицинский университет, Запорожье, Украина
Некротический энтероколит (НЭК) у новорожденных является полиэтиологическим заболеванием с высоким уровнем летальности, особенно у
младенцев с низкой массой тела. Проведен ретроспективный анализ 1463 историй болезни новорожденных, находившихся на лечении в отделении реанимации Запорожской областной детской
больницы. Количество детей, имевших проявления НЭК ІІІА–ІІІВ стадии по Бэлу, составило 38
(2,57 %). Срок гестации при рождении (27,95±
±2,93) недели, а масса 1140,71 (680–1820) г. Девочки составили 63%. Путем кесарева сечения рождено 63 % новорожденных. Длительность безводного периода составила (6,85±2,37) ч. Пупочный

катетер использовали у 36 (95 %) детей в течение
5,68 (1–12) дней. Лишь 21 % новорожденных получали грудное молоко, 68 % адаптированную
смесь, а 11 % не получали энтеральную нагрузку
в связи с интолерантностью. Все младенцы требовали инвазивной респираторной поддержки.
Следует отметить, что у 33 (87 %) новорожденных
выявлен открытый артериальный проток, а в 16
(42 %) случаях сепсис, на что указывала положительная гемокультура. Одним из наиболее значимых факторов развития НЭК является контаминация кишечника патогенной бактериальной флорой.
У новорожденных исследуемой группы были выделены следующие штаммы из кала: 63 % — Enterococcus faecum; 42 % — Klebsiella pneumoniae; 40 % —
патогенные стафилококки; 39 % — Pseudomonas
aeruginosa. Хирургическая стадия НЭК требовала
оперативного лечения, которое выполнено в 30
(76 %) случаях. Летальность отмечена в 30 (76 %)
случаях. Следующим этапом исследования является выявление корелляционных связей НЭК с другими заболеваниями перинатального периода.
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СЕКЦІЯ ОНКОЛОГІЇ, ПРОМЕНЕВОЇ
ДІАГНОСТИКИ І ТЕРАПІЇ, РЕКОНСТРУКТИВНОЇ
ТА ВІДНОВНОЇ МЕДИЦИНИ
Секция онкологии, лучевой диагностики и терапии,
реконструктивной и восстановительной медицины
Section of Oncology, X-Ray Diagnostic and Therapy,
Reconstructive and Regenerative Medicine

ЗАВИСИМОСТЬ ОБЩЕЙ ВЫЖИВАЕМОСТИ
БОЛЬНЫХ РАКОМ ЖЕЛУДКА ОТ ВЫБОРА
СИСТЕМЫ TNM СТАДИРОВАНИЯ
Бошкова В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Факторы, влияющие на выживаемость больных раком желудка, условно подразделяют на связанные со свойствами опухоли, с
проведенным лечением и реактивностью иммунного ответа организма пациента. Формальное влияние на продолжительность жизни оказывает и система, с помощью которой был проклассифицирован больной.
Цель. Сравнить влияние различных систем
TNM стадирования на общую выживаемость больных раком желудка (РЖ).
Материалы и методы. В исследование, проведенное на базе абдоминального онкохирургического отделения ООД, включено 188 больных (за
2007–2011 гг.), которые были проклассифицированы по двум различным системам TNM: VI редакция и VII редакция.
Результаты. Отличия в выживаемости были достоверными (р=0,00146 и р=0,0137) лишь для больных
РЖ в группах T4aN3aM0 (бывшая T3N2M0 по
VI редакции) и T4bN3аM0 (в VI редакции это
была T4N2M0) стадии. Соотношение рисков 1,12
и 1,11 соответственно. Отличие медиан выживаемости было следующим: 22 и 44 мес. для «T4aN3aM0
VII редакции ≈ T3N2M0 VI редакции» и 28 и
23 мес. для «T4bN3аM0 VII редакции ≈ T4N2M0
VI редакции». Перемещение подгрупп больных
РЖ из одной TNM-системы координат в другую
изменяло риск наступления смерти от прогрессирования на 12 и 11 % соответственно.
Выводы. Различные показатели выживаемости
одной и той же подгруппы (простадированной по
разным TNM-системам) можно объяснить тем, что
численность больных в одной и той же TNMподгруппе различная. Это необходимо учитывать
при формировании групп контроля по архивной
статистике в клинических исследованиях.

ВЛИЯНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИХ СВОЙСТВ
ОПУХОЛИ ЖЕЛУДКА НА ОБЩУЮ
ВЫЖИВАЕМОСТЬ
Бошкова В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Рак желудка (РЖ) является одним из наиболее часто встречающихся злокачественных новообразований в мире, занимая
4-е место в структуре онкопатологии по распространенности и 2-е по смертности. Ежегодно в
мире регистрируется почти 600 тыс. новых случаев РЖ.
Цель. Сравнить общую выживаемость больных
раком желудка в зависимости от биологических
свойств опухоли.
Материалы и методы. В исследование, проведенное на базе абдоминального онкохирургического отделения ООД, включен 221 больной
(за 2007–2012 гг.). Была подсчитана выживаемость
по методу Каплана — Майера относительно макроскопических и микроскопических характеристик
опухоли. Сформировано 3 группы пациентов по
биологическому типу РЖ.
Результаты. Структура заболеваемости среди пациентов: 18,6 % женщины, 81,4 % мужчины. Общая выживаемость пациентов за 5 лет —
19,09 %. Анализ макроскопических особенностей
опухоли показал наиболее интересные результаты при исследовании степени инвазии первичной опухоли в стенку желудка (max 26,5 % — Т3,
min 11,87 % — Т2). Фактором неблагоприятного прогноза стала периневральная инвазия, выявлена у 5 пациентов (общая выживаемость в
течение 2 лет — 21,58 %). Было решено сформировать 3 группы пациентов, исходя из биологического типа РЖ: перитонеотропный (T4b, выполнены мультивисцеральные резекции + адъювантная полихимиотерапия), гематотропный (выполнены D1-лимфодиссекции), лимфотропный
(выполнены D2-лимфодиссекции). Выполняется
дальнейший подсчет выживаемости по этим
группам.
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Выводы. Важнейшим фактором прогноза является распространенность опухолевого процесса,
которая характеризуется макроскопическими и
микроскопическими особенностями опухоли и ее
биологическими свойствами.
ОСОБЕННОСТИ УЗКОСПЕКТРАЛЬНОЙ
NBI ГАСТРОСКОПИИ НА АППАРАТЕ
OLYMPUS ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА
Гаврилюк И. Я.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Диагностика диффузного рака
желудка представляет сложную задачу, т. к. часто
имеет место так называемый подслизистый рост
опухоли.
Цель. Особенностью узкоспектральной NBI гастроскопии на аппарате Olympus, серия 190 (Япония),
является возможность осмотра не только слизистой
оболочки желудка в разных частях спектра, но и просвечивание — визуализация структур стенки желудка, расположенных под слизистой оболочкой.
Материалы и методы. Технология EVIS
EXERA III, наряду с осмотром слизистой оболочки в обычном белом свете (HD-WLE), больному
выполнялся осмотр слизистой оболочки в синем
спектре видимых лучей (длина волны 415 нм) и в
лучах зеленого спектра видимого света (540 нм).
Особенность данного метода — возможность
видеть стенку желудка как бы «на глубине»: коричневым цветом обозначались поверхностные
капилляры, синим цветом — более глубоко расположенные вены и венулы слизистой оболочки.
В настоящее время располагаем опытом выполнения 176 подобных исследований.
Вывод. Метод является перспективным не только для диагностики неопухолевых и предраковых
заболеваний (например пищевода Барретта), но и
рака.
СОВРЕМЕННЫЙ МАЛОИНВАЗИВНЫЙ
ПОДХОД К ХИРУРГИЧЕСКОМУ
ЛЕЧЕНИЮ РАКА ПИЩЕВОДА
Лысаченко В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Рак — наиболее часто встречающееся заболевание пищевода. На его долю приходится 70–90 % всех заболеваний пищевода. Рак
пищевода чаще встречается у мужчин, женщины
болеют им в 2–3 раза реже.
Цель. Продемонстрировать технику малоинвазивного лечения рака пищевода.
Материалы и методы. В 2016 г. под наблюдением находились 3 больных раком пищевода.
Средний возраст — 57,6 лет. Помимо стандартного осмотра, больные были обследованы согласно
разработанному алгоритму: общеклинические исследования, УЗИ ОБП, КТ ОГК, ОБП, ОМТ, головного мозга, ФГДС, гистологическая верификация. Подготовка включала: инфузионную терапию,

заготовку компонентов крови (Эр-масса, плазма).
Всем больным выполнено хирургическое вмешательство в объеме: «Резекция пищевода с одномоментной внутриплевральной пластикой пищевода
желудком (типа Льюиса)».
Больные выписаны на 21, 18 и 16-й дни пребывания в стационаре в состоянии улучшения. У одного больного на 25-й день после операции возникло осложнение — эзофагобронхиальный свищ.
Пациент госпитализирован в стационар, получил
специализированное лечение, выписан с полной
регрессией клинических проявлений возникшего
осложнения.
Вывод. По сравнению с принятыми методами
хирургического лечения рака пищевода, малоинвазивный подход демонстрирует аналогичные результаты. Но одновременно с этим, ранняя активизация больных и высокое качество дальнейшей
жизни многократно повышает субъективное восприятие больными выздоровления и их заинтересованность в дальнейшем комплексном лечении.
В нашей клинике планируется расширять малоинвазивный подход с торакотомического доступа до
видеоторакоскопического.
ВЫЖИВАЕМОСТЬ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ОПЕРАЦИЙ НА ПЕЧЕНИ
ПО ПОВОДУ МЕТАСТАЗОВ
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА
Макарян Т. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность проблемы. Радиочастотная термоабляция (РЧТА) применяется в качестве сопровождения резекции или «самостоятельного» метода в
случаях, когда операция невозможна.
Материалы и методы. Всего прооперировано
89 очагов. Размеры опухоли колебались от 10×10
до 8×7×6 см, количество очагов у одного пациента варьировало от 1 до 5. Было выполнено 48 сеансов РЧТА. В самостоятельном варианте РЧТА
выполнена у 22 пациентов, у 11 — РЧТА в сочетании с резекцией печени (в виде комбинированной операции в сочетании с 5 передними резекциями прямой кишки, 3 брюшно-промежностными
экстирпациями прямой кишки, 4 брюшно-анальными резекциями прямой кишки, 1 спленэктомией, 2 резекциями сигмовидной кишки, 1 правосторонней гемиколонэктомией). Резекции печени выполнены у 17 человек, из которых было 8 женщин
и 9 мужчин в возрасте от 36 до 76 лет (средний возраст — 56,8 года). Резекция печени выполнялась в
объеме правосторонней гемигепатэктомии — 1,
левосторонней гемигепатэктомии — 4 и атипичной резекции печени — 12 случаев.
Результаты и обсуждение. Продолжительность
жизни после РЧТА составила от 3 месяцев до 4 лет
и 6 месяцев (средняя продолжительность жизни —
18,6 месяцев).
Выводы. Метод РЧТА является малоинвазивным, применяется для лечения метастатического
поражения печени при колоректальном раке, позволяет улучшить отдаленные результаты лечения.
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СОСУДИСТЫЕ АНОМАЛИИ ЖЕЛУДКА
И ГЕПАТОПАНКРЕАТОБИЛИАРНОЙ
СИСТЕМЫ В ПРАКТИКЕ
ОПЕРИРУЮЩЕГО
АБДОМИНАЛЬНОГО ХИРУРГА
Макарян Т. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель. Изучить частоту встречаемости различных вариантов артериальной анатомии гепатопанкреатобилиарной зоны и желудка.
Материалы и методы. При проведении данной
работы использовалась 16-срезовая КТ установка
Philips Brilliance 16. В результате исследования
было просмотрено более 114 корональных срезов
и сагиттальных MIP реконструкций.
Результаты. Пациент № 1 — наличие аберрантной левой печеночной артерии, отходящей от левой желудочной артерии. Пациент № 2 — наличие аберрантной правой печеночной артерии от
верхней брыжеечной артерии. При выполнении
операции наличие аберрантной ЛПА от ЛЖА представляет опасность, так как возможна ее перевязка вместе с ЛЖА, что может привести к развитию
желчного перитонита, обусловленного ишемическим некрозом желчных протоков, а при наличии
тромбоза ствола или левой ветви воротной вены
— ишемического некроза левой доли. Наличие
аберрантно ППА от ВБА представляет опасность
при операции на желчном пузыре, внепеченочных
желчных протоках, так как располагаясь позади
головки поджелудочной железы, в печеночно-двенадцатиперстной связке располагаются справа,
слева или сзади от общего желчного протока и
могут быть случайно повреждены во время операции.
Вывод. Если посмотреть на классификации
N. Michels (1955) и J. Hiatt (1994), то можно увидеть
положительную тенденцию к увеличению как количества различных аномалий анатомии артериальных сосудов, так и процента людей, у которых
данные аномалии обнаруживаются.

ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ РАСШИРЕННОЙ
ПРОГРАММЫ ДИСТАНЦИОННОЙ
ЛУЧЕВОЙ ТЕРАПИИ У ПАЦИЕНТОВ
С ВТОРИЧНЫМ ПОРАЖЕНИЕМ
КОСТЕЙ ТАЗА ПРИ РАКЕ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Морозова А. Д.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. По данным Национального института рака, наибольшее распространение среди
мужчин получила заболеваемость раком простаты (РП). Стоит отметить, что при метастатической
форме данного заболевания чаще встречается вторичное поражение костей скелета.
Цель. Провести сравнительный анализ эффективности методов лечения, изучить целесообразность расширения программы и возможностей

паллиативной дистанционной лучевой терапии
(ДЛТ) у больных с вторичными изменениями в
костях таза.
Материалы и методы. На базе ОДЛТ ОООД с
января 2016 г. осуществляется лечение больных с
верифицированным РП с вторичными изменениями в костях таза. В первую группу вошли больные,
которые получали ДЛТ с последовательным сокращением объемов облучения (от облучения всего таза на первом этапе до последовательного сокращения объема облучения на втором этапе до
локального) в режиме динамического фракционирования на фоне гормонотерапии. Вторую группу составили больные, получившие паллиативную
ДЛТ на кости таза в комбинации с гормонотерапией. Третью группу сформировали пациенты,
единственным методом лечения которых была
гормонотерапия.
Вывод. Корреляционный анализ показал эффективное использование данной программы при
генерализованном РПЖ, существенно улучшая
качество жизни и увеличивая ее продолжительность.

ДИАГНОСТИКА
И ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
ПЕРИФЕРИЧЕСКОГО РАКА ЛЕГКОГО
Прохода А. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Рак легкого занимает первое место в структуре онкологической заболеваемости и является одной из ведущих причин смертности в онкологии.
С целью верификации природы новообразования,
а также с лечебной целью требуется открытая или
видеоторакоскопическая операция. Однако у высокого процента больных с данным заболеванием распространенность опухолевого процесса либо сопутствующая патология не позволяет выполнить классическое оперативное вмешательство в
полном объеме, что заставляет искать альтернативные, малоинвазивные методы диагностики и
лечения. Возможными вариантами такой диагностики и лечения являются трансторакальная пункционная биопсия и радиочастотная абляция (РЧА).
Трансторакальная пункционная биопсия выполнялась при помощи биопсионной иглы Sterylab 16 G
длиной 15 см, под контролем ангиографа Phillips
под местной анестезией. Место введения иглы выбиралось после полипозиционной рентгеноскопии. В ходе исследования трансторакальная пункционная биопсия с последующей РЧА была проведена у 52 пациентов. Радиочастотная абляция
опухолей легких была выполнена при помощи аппарата ФОТЕК 150, а также моно- и биполярного
электродов под контролем ангиографа Phillips.
В нашей серии наблюдений непосредственный положительный эффект РЧА в виде деструкции опухоли при использовании пункционного метода отмечен у 91 % больных. Среди исследуемых 52 больных выживаемость в сроки до 1 года — 37 больных (71 %).
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Выводы. Одним из основных малоинвазивных
методов диагностики периферического рака легкого может являться трансторакальная пункционная биопсия, а малоинвазивным методом лечения
— РЧА.
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ОЦЕНКИ
ХРОНИЧЕСКОЙ БОЛИ У БОЛЬНЫХ
С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ
Тетеричко А. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Болевой синдром в онкологии
лечится зачастую не вполне адекватно, из-за чего
страдает качество жизни пациента. Это может быть
объяснено шаблонным подходом к оценке выраженности болевого синдрома у больного. Составление индивидуальной программы лечения для
каждого пациента требует поиска путей объективизации оценки болевого синдрома для проведения адекватной обезболивающей терапии.
Цель. Изучение результативности визуальноаналоговой (ВАШ) и вербальной описательной
шкал (ВОШ) оценки боли у онкобольных с хронической болью. Разработка усовершенствованной
шкалы оценки хронической боли с целью улучшения качества анальгезии у больных с онкопатологией.
Материалы и методы. Оценивание болевого
синдрома у пациентов по шкалам боли, физикальное обследование.
Результаты. Обследование пациентов при помощи ВАШ и ВОШ для оценки болевого синдрома показало различные результаты, расходящиеся также с данными физикального обследования.
Исследование болевого синдрома при помощи
усовершенствованной шкалы оценки хронической
боли продемонстрировало большую чувствительность данного метода.
Выводы. Визуально-аналоговая шкала боли и
вербальная описательная шкала оценки боли в
настоящее время не должны использоваться для
оценивания выраженности хронического болевого синдрома у онкобольных, так как не показали
свою высокую достоверность в оценивании боли.
Соответствующий уровень обезболивания у больных с онкопатологией может быть достигнут путем объективизации исследования болевого синдрома, например, при помощи усовершенствованной шкалы оценки боли.
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДХОД
К ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ
РАКА ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ВЫСОКОГО РИСКА
Химичук Т. Н.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Пациенты с местнораспространенным раком предстательной железы (РПЖ) относятся к категории высокого риска прогрессии.

По данным рандомизированных клинических исследований, раннее использование химиотерапии
доцетакселом, наряду с гормональной депривацией, значительно увеличивает канцерспецифическую выживаемость таких больных. Но эта комбинация лекарственной терапии отличается большей токсичностью, сопряжена с большими финансовыми затратами, а группа больных, которым
она может быть рекомендована, неоднородна, так
как пролиферативная активность опухолей может
существенно различаться.
Цель исследования. Изучить лечебный патоморфоз РПЖ после гормональной терапии с целью
выделения категории больных, для которых будет
целесообразно раннее назначение химиотерапии
доцетакселом.
Материалы и методы. Была проведена трансректальная полифокальная биопсия в динамике у
20 пациентов, получавших гормональную терапию аналогами ЛГРГ в течение 3 месяцев. Оценивались лечебный патоморфоз опухолей и их пролиферативная активность по ИГХ экспрессии
маркера клеточной пролиферации Кi67.
Результаты. При оценке лечебного патоморфоза в биоптатах трансректальной полифокальной
биопсии 4/20 (20 %) пациентов, получавших гормональную терапию, сохранялась высокая экспрессия Кi67, что свидетельствовало о способности к пролиферативному росту, несмотря на позитивную динамику уровня сывороточного ПСА и
данных пальцевого ректального исследования.
Выводы. Исследование уровня пролиферативной активности опухоли после стартовой гормональной терапии позволяет отобрать пациентов с
местнораспространенным РПЖ для раннего и рационального назначения химиотерапии доцетакселом.

АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ
ПОСЛЕ РАДИКАЛЬНЫХ ОПЕРАЦИЙ
ПРИ РАКЕ ЖЕЛУДКА: ЧТО МОЖЕТ
ПОВЛИЯТЬ НА ВЫЖИВАЕМОСТЬ?
Ходжакулиева А. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Резюме. Рассмотрена выживаемость больных с
местнораспространенной стадией рака желудка
(РЖ), которым были выполнены различные варианты профилактических лимфатических диссекций. Сравнивалась выживаемость больных в зависимости от стадии и критериев T и N. На основании критерия р группами, где D2 были эффективны и увеличивали кумулятивную выживаемость,
были T4aNо2В, T4aN13А и T4aN23B, группы (все
Т4а), где D2 были неэффективны с точки зрения
выживаемости, — T4bNо3B и T4bN13B (все Т4b).
Операции D2 эффективнее D1-операций при SE —
прорастании серозы до полости брюшины, а при
SI — прорастании в окружающие органы — дали
не больше положительных результатов, чем D1.
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Выводы:
1. Прорастание всей стенки желудка и прорастание в соседние структуры (чаще всего в большой
сальник и парагастральную клетчатку) — признаки негативного прогноза при раке желудка.
2. Расширение радикальности оперативного
вмешательства за счет выполнения все более обширных профилактических диссекций как можно
большего количества лимфатических узлов не
дает прирост выживаемости у части этих больных
(SE +/SI +).
3. Выполнение внутрибрюшной гипертермической химиоперфузии является перспективной мерой, которая может повлиять на выживаемость
SE +/SI + больных РЖ.

ВНУТРИБРЮШНАЯ
ГИПЕРТЕРМИЧЕСКАЯ ХИМИОПЕРФУЗИЯ
ПРИ МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННЫХ
ОПУХОЛЕВЫХ ПРОЦЕССАХ БРЮШНОЙ
ПОЛОСТИ
Четвериков М. С., Овчинник В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность проблемы. Заболеваемость раком
желудка в Украине за 2015 г., по данным Национального канцер-реестра, 23 на 100 000 населения,
из них 33,9 % с поражением брюшины (Т4а–Т4b),
раком яичника 17,9, из них 58,8 % с поражением
брюшины, колоректальным раком 44,8, из них
18,1 % с поражением брюшины (Т4а–Т4b). Разработка комплексных мероприятий по интраоперационной антибластике и циторедуктивной хирургии является ведущим условием для профилактики рецидивов местнораспространенных форм
колоректального, овариального рака и рака желудка.
Цель. Анализ эффективности применения гипертермической химиоперфузии (HIPEC) для достижения циторедуктивного эффекта при канцероматозе брюшной полости, а также формирование наиболее объективных методик комплексной оценки эффективности циторедукции при канцероматозе брюшины.
Материалы и методы. На базе клиники Одесского национального медицинского университета
проанализированы данные историй болезни и контрольных обследований 20 пациентов с местнораспространенными опухолевыми процессами
брюшной полости, получившими на протяжении
2016–2017 гг. терапию HIPEC, а также аналогичное количество пациентов с системной химиотерапией. Проведен анализ ближайших результатов и
осложнений, разработана методика сравнительной оценки эффективности циторедукции у данных пациентов.
Выводы. Высокая эффективность и сравнительно низкое количество осложнений позволяют рассматривать HIPEC как альтернативу системной
химиотерапии в комплексной терапии местнораспространенных опухолевых процессов брюшной
полости.

ОПЫТ ВЫПОЛНЕНИЯ ПАЛЛИАТИВНЫХ,
КОМБИНИРОВАННЫХ И РАСШИРЕННЫХ
ОПЕРАЦИЙ В НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИИ
РАКА ЖЕЛУДКА
Штанько И. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Резюме. В статье рассмотрен опыт выполнения
неотложных абдоминальных онкохирургических
операций, выполненных на базе отделения абдоминальной онкологии за период 2012–2014 гг. Всего в исследование включен 51 больной, которым
выполнены ургентные и срочные плановые операции по поводу осложнений рака желудка. Всего
выполнено 27 паллиативных, 6 расширенных,
15 комбинированных операций. По-настоящему
ургентных было только 2, во время которых были
выполнены в обоих случаях гастрэктомии со спленэктомией без выполнения расширенных лимфодиссекций. Сделан вывод, что выполнение радикальных операций не увеличивает летальность при
осложненном течении рака желудка. В мировой
ургентной медицине используются различные классификации срочных, в т. ч. неотложных операций,
наиболее унифицированной из которых является
классификация WSES-2013. Традиционное, «отечественное» распределение неотложных онкологических операций на ургентные/срочные/плановые
или даже чаще на ургентные/плановые является
устоявшимся и необходимым. Индивидуализация
похода к каждой ургентной операции, как и вообще тенденция к индивидуализации в онкологии
представляется неотъемлемым мотивом грядущих
методологических перемен в неотложной онкохирургии.
Выводы
1. Традиционное, «отечественное» распределение неотложных онкологических операций на
ургентные/срочные/плановые или даже чаще на
ургентные/плановые является устоявшимся и необходимым.
2. Индивидуализация подхода к каждой ургентной операции, как и вообще тенденция к индивидуализации в онкологии представляется неотъемлемым мотивом грядущих методологических перемен в неотложной онкохирургии.
3. Выполнение радикальных операций не увеличивает летальность при осложненном течении
рака желудка.
ОПТИМИЗАЦИЯ МЕНЕДЖМЕНТА
МЕСТНОРАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА
ШЕЙКИ МАТКИ У БОЛЬНЫХ
РЕПРОДУКТИВНОГО ВОЗРАСТА
Ярчук А. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Рак шейки матки (РШМ) обладает высокой распространенностью, большой вероятностью развития осложнений и летальных исходов. Заболеваемость РШМ в Одесской области
в 2015 г. составила 18,2 на 100 тыс. населения, из
них репродуктивного возраста — 31,4 %.
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Цель — повышение клинической эффективности лечения. В исследование были включены 50 пациенток в возрасте 25–47 лет с морфологически
верифицированным РШМ St IIB–IIIB. Было проведено комплексное лечение на базе Одесского
областного онкологического диспансера в виде
неоадъювантной полихимиотерапии (НАПХТ):
цисплатин (70 мг/м2) и гемцитабин (1000 мг/м2) от
1 до 3 циклов и/или предоперационной лучевой терапии (ЛТ), хирургического лечения в объеме расширенной гистерэктомии по Вертгейму и послеоперационной ЛТ. В зависимости от схемы лечения пациентки были подразделены на 3 группы:
I группа получала предоперационную ЛТ, оперативное лечение и послеоперационную ЛТ; II группа — НАПХТ, оперативное лечение, послеоперационную ЛТ; III группа — предоперационную ЛТ
и НАПХТ, оперативное лечение, послеоперационную ЛТ.
Результаты. После проведения НАПХТ у 10 %
женщин наблюдалась полная регрессия опухоли,
у 68 % — частичная регрессия опухоли, а стабилизация процесса отмечалась у 22 % больных.
Трехлетняя выживаемость в I группе составила
52 %, что достоверно ниже аналогичных показателей во II (65 %) и III (75 %) группах. Также применение НАПХТ позволило улучшить резектабельность опухоли и качество жизни исследуемых
пациенток.
Выводы. Применение НАПХТ у больных с местнораспространенным РШМ улучшает клинический эффект, позволяет провести радикальное оперативное
лечение у 48 % больных, увеличить показатели безрецидивной и трехлетней выживаемости и улучшить
качество жизни онкологических больных.
НАПРАВЛЕНИЕ ДИНАМИЧЕСКОГО
МОНИТОРИНГА ОПУХОЛЕЙ ПЕЧЕНИ
ПОСЛЕ РАДИОЧАСТОТНОЙ
ТЕРМОАБЛЯЦИИ
Гурская Т. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина,
КУ «Одесский областной онкологический
диспансер», Одесса, Украина
Метод радиочастотной термоабляции (РЧА),
т. е. тепловой деструкции опухолей при помощи
ультразвуковых волн (400–500 кГц), является широко используемой методикой малоинвазивного
лечения.
Использованное оборудование: РЧ-генератор
Ангиодинамикс 1500X, интраоперационный ультразвуковой сканер Mini Focus, компьютерный
томограф Siemens SOMATOM Emotion, 2004, УЗаппарат Medison SE 8000 (2007) для послеоперационной диагностики.
Объект и методы исследования. Всего операции
с использованием генератора Ангиодинамикс
1500X проведены у 70 пациентов. Для наблюдения
использовали сочетание ультразвуковой сонографии и двухфазной контрастной КТ. С целью
объективной оценки эффекта выполняют КТ в
первую неделю после процедуры.

Обсуждение полученных результатов. Негативными сонографическими признаками, отражающими прогрессирование процесса, являются: появление гипоэхогенного ободка вокруг опухолевого очага после РЧА, усиление кровотока по периферии и в центре очага, накопление опухолевой
тканью контраста. Благоприятными симптомами,
говорящими о полноте зоны некроза, являлись:
линейные участки повышенной эхогенности, фиброзные изменения в паренхиме очага, изменения
структуры очага с преобладанием отражения высокой интенсивности. В центре очага опухоль накапливала контрастное вещество при контрастировании (т. н. рецидивный ореол).
Вывод. Можно сделать вывод, что современные
методы визуализации достаточны для неинвазивного контроля динамики роста опухолевых очагов, подвергнутых РЧТА.
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРРЕЛЯЦИИ
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ
ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА
С ПАТОМОРФОЛОГИЧЕСКИМИ
ПРИЗНАКАМИ АГРЕССИВНОГО
ТЕЧЕНИЯ РАКА ЖЕЛУДКА
Зосим А. Д.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель. Выработать комплексную программу
оценки прогноза заболевания при раке желудка
(РЖ) путем выявления клинико-патоморфологических маркеров высокой агрессивности опухоли:
вовлеченности опухолевого микроциркуляторного русла (iy, v), наличия резидуальной опухолевой
ткани (R), признаков периневральной инвазии
(Nev), количества пораженных метастазами регионарных лимфоузлов, степени дифференцировки
опухоли (G), а также анализа экспрессии генетических факторов p53, VEGFR, Ki67, Her2/new.
Материалы и методы. Исследовалась экспрессия онкобелков Ki67, p53, гиперэкспрессия онкобелка второго мембранного типа (her2/neu), рецептора лимфангиогенеза VEGFR-3 (рецептор к фактору роста VEGF-C).
Полученные результаты. Экспрессия белка
TP53 была низкой у 77 больных (40,96 %), у 78
(41,49 %) — высокой, у 33 (17,55 %) — очень высокой. Гиперэкспрессия по c-erbB-2 имелась у 33
(17,55 %) больных, у 15 была слабоположительной
(7,98 %). Лимфангиогенез отчетливо был выражен
у 60 (31,92 %) больных, отсутствовал в 60,10 %
(113 больных), выражен слабо — у 15 (7,98 %)
больных. Наибольшее количество агрессивно ведущих себя опухолей выявлено в группе с отсутствием экспрессии c-erbB-2: 79 (42,02 %) больных
с инфильтративно-деструирующим типом роста
inf-g, 61 (34,04 %) больной с V3 степенью инфильтрации микрососудистого риска, 96 (51,06 %) — с
Iy3 степенью инфильтрации лимфатических микрососудов.
Вывод. Данные полученные результаты могут
свидетельствовать об эффективности использования молекулярно-генетических патоморфологических маркеров в определении прогноза при РЖ.
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СПЕЦИФІЧНІ МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ
ЕНДОМЕТРІЯ НА ФОНІ ТЕРАПІЇ
ТАМОКСИФЕНОМ У ПАЦІЄНТОК
З ГОРМОНОЗАЛЕЖНИМ
РАКОМ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Крупська І. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Рак молочної залози (РМЗ) є
найбільш поширеним злоякісним захворюванням
серед жінок. На його частку припадає 16 % усіх випадків раку. У 70 % випадків це пацієнтки з гормонозалежним РМЗ.
Мета. Морфологічний аналіз специфічних патологічних змін ендометрія на фоні тривалого прийому тамоксифену та їх оцінка з точки зору перспектив канцерогенезу тіла матки. Проаналізувати і встановити залежність вираженості патологічних змін в ендометрії від тривалості прийому препарату і віку пацієнток.
Матеріали і методи. Результати гістологічного
дослідження ендометрія, отриманого при фракційному діагностичному вишкрібанні або гістеректомії.
Результати дослідження. При ретроспективному аналізі результатів гістологічного дослідження
було виявлено атрофію ендометрія, гіперплазію
ендометрія без атипії, поліпи ендометрія, атипову
гіперплазію ендометрія, рак ендометрія.
Висновок. Ступінь вираженості морфологічних
змін ендометрія залежить від віку пацієнтки і тривалості прийому тамоксифену. Зміни прогресують
зі збільшенням віку пацієнток і тривалістю прийому тамоксифену.
ПАЛЛИАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
МЕТАСТАТИЧЕСКОГО ПЛЕВРИТА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ЭЛЕКТРОХИРУРГИЧЕСКОГО
ИНСТРУМЕНТАРИЯ
Тритьяк М. П.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Злокачественный плеврит (ЗП)
— синдром скопления экссудата в плевральной полости, обусловленный первичным или метастатическим опухолевым поражением плевры.
Плевродез представляет собой процедуру, в
результате которой листки плевры склеиваются
между собой, чем препятствуют накоплению жидкости.
Цель работы. Проанализирован опыт лечения
метастатического плеврита с использованием
электрокоагулятора и радиочастотного зонда Habib Sealer.
Материалы и методы. Нами были проанализированы непосредственные результаты лечения злокачественного плеврита с помощью электрокоагулятора и радиочастотного зонда Habib Sealer.
Предложено использовать для этих целей радиочастотную энергию. Она представляет электромагнитные волны длиной волны 375–460 кГц. При

контакте с тканью высвобождается тепло, ожог
приводит к плевродезу. Всего операций с применением электрокоагулятора выполнено 25, с применением радиочастотного зонда Habib Sealer —
20. Во всех случаях использования электрокоагулятора и радиочастотного зонда Habib Sealer осложнений не наблюдалось.
Результаты. Учитывая имеющиеся показатели
непосредственных результатов, с помощью электрокоагулятора и радиочастотного зонда Habib
Sealer уменьшилось количество осложнений плевродеза.
Выводы. Наш опыт лечения злокачественного
плеврита с применением электрокоагулятора и
радиочастотного зонда Habib Sealer при плевродезе позволяет рекомендовать метод для паллиативного лечения.

ТАКТИКА ВЕДЕННЯ ПАЦІЄНТОК
З МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНИМ
РАКОМ ШИЙКИ МАТКИ
Бокарева В. С., Пацков А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. У світі рак шийки матки (РШМ)
залишається однією з найбільш поширених форм
злоякісних новоутворень, посідаючи 2-ге місце за
частотою і 3-тє за смертністю серед усіх онкологічних захворювань у жінок. Світовий досвід показав, що рання діагностика початкових форм раку
шийки матки дійсно сприяє зниженню захворюваності та смертності. Але незважаючи на досягнуті
успіхи в діагностиці РШМ, сьогодні значна кількість жінок звертаються за медичною допомогою
вже з поширеною формою захворювання.
Мета. Оптимізація тактики ведення пацієнток
з місцеворозповсюдженим раком шийки матки,
ускладнених кровотечею.
Матеріали і методи. На базі клініки ОНМедУ
з 2011 по 2016 рр. при онкогінекологічній патології була виконана 81 екзентерація таза, з них з приводу місцеворозповсюдженого РШМ — 32. Із них
8 з тяжкою анемією на тлі кровотечі на момент госпіталізації. Тактика ведення пацієнток з місцеворозповсюдженим раком шийки матки з тяжкою
анемією на тлі кровотечі з пухлини була такою:
тампонада піхви → підготовка до операції → лапароскопія, двобічна лімфаденектомія, кліпування внутрішніх клубових артерій або емболізація
внутрішніх клубових артерій → курси поліхіміотерапії → передня тазова екзентерація. У всіх пацієнток, які пройшли лікування вищеописаною
тактикою, спостерігається поліпшення фізичного
стану, якості життя, безрецидивний період становив 3–5 років.
Висновки. Використання малоінвазивних методик, а саме лапароскопії та емболізації, є перспективним етапом лікування пацієнток з місцеворозповсюдженим раком шийки матки, що дозволяє не тільки стабілізувати онкопроцес, а і підготувати пацієнток до подальшого спеціального лікування.
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ХИМИЧЕСКАЯ СТВОЛОВАЯ
СКЛЕРООБЛИТЕРАЦИЯ ВАРИКОЗНО
ИЗМЕНЕННОЙ БОЛЬШОЙ ПОДКОЖНОЙ
ВЕНЫ КАК АЛЬТЕРНАТИВА
ОПЕРАТИВНОМУ ЛЕЧЕНИЮ
ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ НОГ
Булатова Л. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель работы. В сравнительном аспекте изучить
результаты лечения варикозной болезни ног методом химической стволовой склерооблитерации
большой подкожной вены как альтернативу оперативному лечению в объеме «комбинированная
венэктомия с кроссэктомией, эндовенозной лазерной абляцией большой подкожной вены, минифлебэктомией».
Материалы и методы. 210 пациентов клиники
ОНМедУ с 2010 по 2016 гг., возрастом от 18 до
84 лет с диагнозом варикозная болезнь ног с признаками С2-С6 (группа 1), которым проводилось
лечение в объеме склерооблитерации БПВ. Группой сравнения (группа 2) были 490 пациентов аналогичных возрастных групп за тот же учетный период с диагнозом «варикозная болезнь ног с признаками С2-С6», которым проводилось оперативное лечение.
Процедура пенной склерооблитерации БПВ
проводилась под контролем УЗИ, придерживаясь
всех международных протоколов и рекомендаций.
Результаты. Рецидивы в виде реканализации
венозного ствола и восстановления венозного рефлюкса наблюдались у 10 (4,76 %) пациентов группы 1 и 25 (5,1 %) пациентов группы 2 за исследуемый период.
Выводы. Полученные результаты являются абсолютно сопоставимыми с результатами оперативного лечения по частоте рецидивов, однако отмечены неоспоримые плюсы: процедура химической
стволовой склерооблитерации БПВ не требует госпитализации в стационар, являясь полностью амбулаторной процедурой; болевой синдром практически отсутствует, эмоционально процедура пациентами переносится проще, чем операция.
КОЛЬПОПОЭЗ КАК СОВРЕМЕННЫЙ
МЕТОД ХИРУРГИЧЕСКОЙ
РЕКОНСТРУКЦИИ У ПАЦИЕНТОК
С АПЛАЗИЕЙ ИЛИ ВТОРИЧНОЙ
АТРЕЗИЕЙ ВЛАГАЛИЩА
Голубова Н. А., Лысенко М. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. По результату анализа литературы за период с 2006 по 2016 гг., в мире выполнено 648 кольпопоэзов участком сигмовидной кишки (из них 525 составили операции, выполненные
у пациенток с врожденной аплазией влагалища) и
34 кольпопоэза сегментом тощей кишки (из них
3 женщинам с атрезией влагалища после хирургического лечения и курсов лучевой терапии).
Цель. Осветить технические особенности
брюшно-промежностного кольпопоэза сигмовид-

ной кишкой или сегментом тощей кишки у пациенток с аплазией или вторичной атрезией влагалища. Представить данные функциональных результатов оперативных вмешательств.
Материалы и методы. На базе клиники ОНМедУ
(с 2006 по 2016 гг.) выполнено 3 операции кольпопоэза: брюшно-промежностный кольпопоэз
участком сигмовидной кишки пациенткам с пороками развития (аплазией влагалища и гипоплазией матки 3-й степени — в первом случае; аплазия влагалища, рудиментарные матки, рудиментарная шейка матки — во втором случае) брюшно-промежностный кольпопоэз участком сигмовидной кишки у пациентки с вторичной атрезией
влагалища (после комплексного лечения рака шейки матки). Описаны технические особенности операций. Представлены функциональные результаты проведенных оперативных вмешательств: возможность ведения половой жизни, психоэмоциональная и социальная адаптация пациенток, а также морфологические особенности трансформации
аутотрансплантата.
Выводы. Врожденные аномалии развития и
приобретенные атрезии влагалиша снижают качество жизни, значительно ухудшают психоэмоциональный и социальный статус пациенток. Благодаря успешному выполнению реконструктивных
операций у пациенток появляется возможность
социальной и психологической реабилитации.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОГРАММ
ЭКСТРАКОРПОРАЛЬНОГО
ОПЛОДОТВОРЕНИЯ У ЖЕНЩИН
С ЭНДОМЕТРИОИДНЫМИ КИСТАМИ
ЯИЧНИКОВ С УЧЕТОМ
МОРФОКИНЕТИЧЕСКИХ
ХАРАКТЕРИСТИК ЭМБРИОНОВ
Гриценко А. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Эндометриоз связывают с низкой эффективностью программ экстракорпорального оплодотворения (ЭКО), что может быть обусловлено: сниженным количеством полученных в результате
пункции ооцитов, плохим качеством ооцитов, низким процентом имплантации.
Цель исследования. Сравнить репродуктивные
результаты у женщин с эндометриоидными кистами (ЭМК) яичников при проведении ЭКО после
оперативного лечения и в сегментированном цикле с витрификацией эмбрионов и их переносом
после оперативного удаления ЭМК.
Материалы и методы. Включено 120 женщин с
ЭМК яичников более 3 см в диаметре в возрасте
от 21 до 35 лет. Из них 60 женщин группы I были
прооперированы с удалением ЭМК, 60 пациенток
группы ІІ прошли контролируемую овариальную
стимуляцию, забор яйцеклеток, витрификацию эмбрионов, оперативное удаление ЭМК, перенос размороженных эмбрионов в естественном цикле.
В обеих группах исследованы морфокинетические
характеристики эмбрионов с помощью мониторинга time-lapse.
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Результаты. Число ооцитов, полученных на одну пункцию, составило в группе I — 3,15±0,23, в
группе ІІ — 4,35±0,31 (p<0,05); число эмбрионов
на одну пункцию — 2,34±0,19 и 3,75±0,25 (p<0,05);
наступление клинических беременностей — 20,00
и 31,67 % (p<0,05). По морфокинетическим критериям не было выявлено достоверных различий в
обеих группах, наихудший прогноз имплантации
эмбрионов наблюдался в 37,5 % случаев.
Вывод. Проведение оперативного лечения эндометриом в сегментированном цикле по сравнению с выполнением цистэктомий до начала цикла ЭКО приводит к улучшению репродуктивных
результатов. С помощью мониторинга time-lapse
выявлено, что ЭМК оказывают негативное влияние на развитие эмбрионов, что значительно ухудшает прогноз имплантации.
ПРИМЕНЕНИЕ ГИПЕРТЕРМИЧЕСКОЙ
ИНТРАПЕРИТОНЕАЛЬНОЙ
ХИМИОПЕРФУЗИИ У БОЛЬНЫХ
С ПЕРИТОНЕАЛЬНЫМ КАНЦЕРОМАТОЗОМ
Демидчик Р. Я.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Канцероматоз брюшины развивается у пациентов с уже существующей первичной опухолью пищеварительного тракта или злокачественным новообразованием яичников и первичными злокачественными опухолями брюшины. Пациентки, имеющие рак яичников, более подвержены возникновению карциноматоза (возникает в 60 % случаев)
по сравнению с больными раком пищеварительной системы (в 40 %).
Цель. Проанализировать послеоперационный
период больных с перитонеальным канцероматозом после комплексного лечения, включающего
HIPEC.
Материалы и методы. На базе клиники ОНМедУ
находились под наблюдением 30 больных с перитонеальным канцероматозом, которым была выполнена циторедуктивная операция с определением индекса канцероматоза, который не превышал 12 баллов, и проведено HIPEC.
Эффективность лечения оценивалась по лабораторным показателям и результатам онкомаркеров (СА-125, HE-4, C19-9, С72-4), наличию злокачественных клеток в перитонеальных смывах через 2 недели, а также КТ в динамике (3, 6, 9 месяцев).
Результаты. Средний показатель лейкоцитов
на 21-й день после лечения равнялся 8,510х9/L , в
сравнении с лейкопенией у пациентов, получавших
только системную ПХТ (M. Deracco — 3,210х9/L). Отмечается достоверное снижение показателей онкомаркеров в 2–4 раза.
Выводы. Проведение HIPEC не сопровождается высокой частотой химиотерапевтических осложнений, что оправдывает ее применение. Высокий показатель эффективности, о чем свидетельствуют показатели онкомаркеров. Возможно выполнение процедуры как самостоятельно, так и в
составе циторедуктивной операции.

УСКЛАДНЕННЯ ПУНКЦІЙНОЇ
ВЕРТЕБРОПЛАСТИКИ
Новак В. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета. Покращити результати пункційної вертебропластики як методу лікування переломів та
пухлинного ураження хребта.
Матеріали та методи. Виконано аналіз результатів лікування хворих в Університетській клініці
ОНМедУ за період з 2013 по 2016 рр. Загалом проаналізовано випадки лікування 67 хворих та виконання вертебропластики 107 хребців. З приводу гострої травми лікувалися 10 хворих (10 хребців), з приводу патологічних переломів на фоні
остеопорозу проліковано 29 хворих (52 хребці), з
приводу пухлинного ураження хребта — 28 хворих (45 хребців). Післяопераційний контроль виконувався інтра- та післяопераційно методом
флюороскопії за допомогою С-дуги EVO-R Apelem та, на наступний день після операції, методом
комп’ютерної томографії на томографі Aquillon-16
TOSHIBA. Виконано аналіз кількості та структури післяопераційних ускладнень та їх вплив на
якість життя хворих за шкалами ВАШ (візуальна
аналогова шкала болю) та FIM (functional independence measure scale). Також виконано порівняльний аналіз специфічності методів рентгенологічного контролю екстравертебрального розповсюдження полімеру (кісткового цементу).
Висновки. Аналіз літературних даних та власних отриманих результатів дозволяє пропонувати
використання компьютерної томографії в післяопераційному періоді як найбільш чутливого методу діагностики післяопераційних ускладнень
пункційної вертебропластики.
ПОВЫШЕННЫЙ АНТИМЮЛЛЕРОВ
ГОРМОН КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
КРИТЕРИЙ СИНДРОМА
ПОЛИКИСТОЗНЫХ ЯИЧНИКОВ
Рысина А. И., Вододюк О. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Синдром поликистозных яичников (СПКЯ) на сегодняшний день является одной
из наиболее частых причин, приводящих к нарушениям менструального цикла и эндокринному
бесплодию у женщин. Контингент пациенток с
СПКЯ крайне разнородный в связи с разнообразием клинических проявлений данного синдрома.
В литературе обсуждается повышение уровня антимюллерового гормона (АМГ) при всех формах
СПКЯ.
Цель. Исследование уровня АМГ в сыворотке
крови у пациенток с диагностированным СПКЯ.
Материалы и методы. Исследование проводилось на базе Центра реконструктивной и восстановительной медицины ОНМедУ. Нами было обследовано 34 пациентки с нарушениями менструального цикла в виде опсо- или аменореи в период с 2013 по 2016 гг. Пациентки были разделены
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на группы с клиническими признаками СПКЯ и
без таковых. Диагноз СПКЯ был выставлен на
основании критериев Роттердамского консенсуса.
У всех пациенток производилось исследование
уровня АМГ. Уровень АМГ, превышающий верхнюю границу (5–18 нг/мл) был обнаружен у пациенток первой группы (18 женщин), в то время как
во второй группе (16 женщин) он не превышал
5 нг/мл.
Выводы. Повышенный уровень АМГ может являться дополнительным диагностическим критерием СПКЯ. Этот критерий может быть использован при отборе пациенток для овариального дриллинга при ановуляторном бесплодии.

ТКАНЕВАЯ ИНЖЕНЕРИЯ
КАК АЛЬТЕРНАТИВА ТРАДИЦИОННОГО
ЛЕЧЕНИЯ СТРЕССОВОЙ
ИНКОНТИНЕНЦИИ ПУТЕМ ВВЕДЕНИЯ
КОРРИГИРУЮЩИХ АГЕНТОВ
Таранова И. С., Лысенко М. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Стрессовое недержание мочи и
тазовый пролапс ухудшают качество жизни миллионов женщин. Хирургическая коррекция является эффективным и надежным методом лечения
данных заболеваний. Основными факторами, определяющими результат, являются физические и
механические свойства используемого материала,
индивидуальные иммунные реакции.
Цель. Сравнить два способа лечения стрессовой
инконтиненции и тазового пролапса путем введения корригирующих агентов, таких как полипропиленовая сетка и аутологичная жировая ткань.
Материалы и методы. С 2012 по 2016 гг. на базе клиники ОНМедУ были обследованы и прооперированы 70 женщин. В 1-ю (основную) группу исследования входило 35 пациенток, которые получали лечение с применением липографтинга. Данный способ лечения стрессовой инконтиненции
заключается во введении в парауретральную клетчатку аутологичной жировой ткани. Во 2-ю (контрольную) группу вошли 35 пациенток, которые
получали лечение с помощью установки полипропиленовой сетки под уретру. Исследование показало, что через 1 месяц после проводимого лечения у пациенток с введением аутологичной жировой ткани не наблюдались появления осложнений,
таких как эрозии, болевой синдром, тазовая гематома и миграция материала, которые присутствовали при применении полипропиленовой сетки.
Выводы. Полипропиленовые сетки в большей
степени провоцируют хронический воспалительный процесс в органах малого таза, болевой синдром и диспареунию в отличие от использования
липографтинга. Преимуществами липографтинга
по сравнению с традиционной методикой лечения
стрессового недержания мочи и тазовым пролапсом являются: этиопатогенетическая обоснованность методики, миниинвазивность и аутологичность.

ОБ’ЄКТИВІЗАЦІЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
КОМПЛЕКСНОЇ УЛЬТРАЗВУКОВОЇ
ДІАГНОСТИКИ В З’ЯСУВАННІ ГЕНЕЗУ
ТА ОЦІНЦІ СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ
ГОСТРОГО УШКОДЖЕННЯ НИРОК
Федусенко А. О.
Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна
Мета дослідження. Об’єктивізація можливостей
комплексної ультразвукової діагностики (УЗД) в
оцінці ступеня тяжкості та з’ясуванні генезу гострого ушкодження нирок (ГУН).
Матеріали та методи. Проспективно у дослідження було включено 42 пацієнти з ГУН різного
генезу та ступеня тяжкості, яким загалом проведено 107 ультразвукових досліджень. З метою
оцінки ниркового кровотоку усім хворим у стадії
олігоанурії, відновлення діурезу й одужання було
виконано комплексну УЗД із застосуванням допплерівських методик. Проводили УЗД за допомогою конвексного датчика з частотою 2,5–5,0 МГц.
Розраховувались пікова систолічна, кінцева діастолічна, середня швидкості, індекси резистентності
та пульсативності, а також час прискорення.
Результати. Зниження швидкостей ниркового
кровотоку і підвищення індексу резистентності
були характерними для всіх пацієнтів з ГУН у
стадії олігоанурії. У подальшій стадії показники
поступово повертались до норми. Досліджувані
параметри достовірно (p<0,001) відрізнялися при
різних варіантах ГУН. Встановлено кореляційний
зв’язок середньої сили між клініко-лабораторними даними і ультразвуковими показниками: індекс
резистентності, кінцева діастолічна і середня швидкості кровотоку.
Висновки. Динаміка ультразвукової картини
нирок у хворих на різних стадіях ГУН має свої закономірності. У хворих з ГУН виявлені особливості змін біометричних показників нирок та допплерографічних параметрів ниркового кровотоку
в залежності від генезу ГУН. Найбільш значущими допплерографічними критеріями тяжкості ГУН
є кінцева діастолічна, середні швидкості кровотоку в основній та паренхіматозних ниркових артеріях, індекс резистентності.
ВИКОРИСТАННЯ РІЗНИХ ТИПІВ
ПУНКЦІЙНИХ ГОЛОК ДЛЯ ПОКРАЩАННЯ
РЕЗУЛЬТАТІВ ЦИТОЛОГІЧНОЇ
ДІАГНОСТИКИ ВУЗЛОВИХ УТВОРЕНЬ
ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ
Левицький Г. О.
Українська медична стоматологічна академія,
Полтава, Україна
Рівень розповсюдженості вузлових утворень
щитоподібної залози (ЩЗ) серед дорослого населення коливається в межах 4–7 %. Згідно з прогнозами деяких дослідників, до 2019 р. папілярний рак
ЩЗ стане третім за частотою видом раку у жінок.
З другого боку, лише 2–5 % вузлових утворень ЩЗ
мають злоякісний характер, а патогномонічні соноскопічні критерії, що свідчать про пухлинну
природу вузлового утворення, наразі відсутні. «Зо-
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лотим стандартом» діагностики при даній патології
вважається тонкоголкова аспіраційно-пункційна
біопсія (ТАПБ) з подальшим цитологічним аналізом отриманих препаратів. Слід зазначити, що при
застосуванні стандартної методики частота отримання неінформативних зразків коливається в межах 5–11 %. Одним з факторів, які унеможливлюють цитологічну інтерпретацію препаратів, є наявність у матеріалі значної кількості еритроцитів,
які утруднюють пошук та диференціацію клітинних елементів вузла.
Метою нашого дослідження було порівняння
результатів ТАПБ, що проводилися за допомогою
стандартних ін’єкційних голок та голок для спінальної пункції типу Квінке. До дослідження було
включено 87 пацієнтів, які мали вузлові утворення ЩЗ з вираженою пери- або інтранодулярною
васкуляризацією, 48 з них було проведено ТАПБ
за стандартною методикою (І група), у 39 при
маніпуляції застосовували голку для спінальної
пункції типу Квінке (ІІ група). Питома вага неінформативних результатів цитологічного дослідження в І групі сягала 8,3 %, в ІІ групі — 5,1 %.
Таким чином, застосування для ТАПБ голок для
спінальної пункції типу Квінке може бути рекомендованим у групі пацієнтів з вираженою пери- або
інтранодулярною васкуляризацією вузлових утворень ЩЗ.
ОСОБЕННОСТИ КЛИНИЧЕСКИХ,
УЛЬТРАЗВУКОВЫХ, МАММОГРАФИЧЕСКИХ
И КОМПЬЮТЕРНО-ТОМОГРАФИЧЕСКИХ
ДАННЫХ В ДИАГНОСТИКЕ
ВТОРИЧНО-ОТЕЧНОЙ ФОРМЫ РАКА
ГРУДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Боярский А. А.
Харьковский национальный медицинский
университет, Харьков, Украина
Цель. Описать роль клинических данных и результатов ультразвукового исследования (УЗИ)
молочных желез, маммографии, компьютерной
томографии (КТ) в диагностике вторично-отечной
формы рака грудной железы.

Материалы и методы. Ретроспективное исследование 48 историй болезни женщин от 34 до 75 лет
(средний возраст — 54 года) с гистологически доказанной вторично-отечной формой рака грудной железы, которые получали лечение в Институте медицинской радиологии им. С. П. Григорьева НАМН
Украины в период с января 2014 г. по август 2016 г.
Исследование включало в себя изучение анамнеза
заболевания, данные локального статуса (изменения
кожи и толщина кожи, измеренная с помощью калипера), результаты маммографии, ультразвукового исследования молочных желез и данные КТ.
Результаты. При осмотре изменения кожи
были обнаружены в 83 % (n=40), утолщение кожи,
измеренное с помощью калипера, более чем на
3 мм в сравнении с аналогичным местом второй
грудной железы — в 96 % (n=46), пальпируемая
опухоль — в 75 % случаев (n=36). По данным УЗИ,
обнаружены следующие изменения в молочной железе: утолщение кожи — 96 % (n=46); изменения
эхогенности паренхимы — 81 % (n=39); расширенные лимфатические протоки — 85 % (n=41); подмышечная лимфаденопатия — 85 % (n=41). Данные маммографии: утолщение кожи — 96 % (n=46);
диффузное повышение плотности — 44 % (n=21);
опухолевая масса — 21 % (n=10); микрокальцификаты — 50 % (n=24); подмышечная лимфаденопатия — 85 % (n=41). По данным КТ изменения кожи
в пораженной грудной железе были обнаружены
у всех пациенток (n=48, 100 %), в ипсилатеральных подмышечных лимфоузлах — в 41 (85 %) случае. У 13 (27 %) пациенток при обследовании были
найдены отдаленные метастазы с локализацией в
печени, легких, грудной стенке, внутригрудных,
надключичных, медиастинальных и абдоминальных лимфоузлах.
Выводы. Такие простые клинические данные,
как изменение кожи, и результаты измерения толщины кожи с помощью калипера заставляют предположить диагноз вторично-отечной формы рака
грудной железы, но для правильной постановки
диагноза необходимо учитывать данные локального статуса и анамнеза заболевания, результаты
маммографии, ультразвукового исследования молочных желез и данные КТ.

146

СЕКЦІЯ АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ
ТА УРОЛОГІЇ
Секция акушерства, гинекологии и урологии
Section of Obstetrics, Gynecology and Urology

ЛАПАРОСКОПИЧЕСКАЯ
КОНСЕРВАТИВНАЯ МИОМЭКТОМИЯ:
ПРЕИМУЩЕСТВА И ОГРАНИЧЕНИЯ
Великий А. Н.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина

функции, следует придерживаться принципов
реконструктивно-пластической консервативной хирургии, но необходим индивидуальный
подход.

Актуальность. Важную роль в клинике миомы
матки играют нарушения репродуктивной функции
женщины и функций смежных органов в результате сдавления миоматозными узлами. Основной
задачей проведения данной операции является сохранение органа, восстановление нормальной анатомии матки с целью сохранения или восстановления менструальной и детородной функций. Лапароскопическая миомэктомия также наиболее
щадящий метод хирургического лечения, обладающий меньшей травматичностью и лучшим косметическим эффектом, тем самым отодвигающий
на второй план классическую лапаротомию миомэктомию.
Цель. Целью работы является анализ технических особенностей проведения лапароскопической
миомэктомии и оценка ближайших результатов
для отработки показаний к ее выполнению и улучшению исходов операции.
Материалы и методы. Под нашим наблюдением в течение двух лет находилось 47 больных, которым выполнялась лапароскопическая миомэктомия. Больным проводились общеклинические исследования, а также УЗИ органов малого таза.
Результаты. Во время лапароскопической операции миома матки как единственная гинекологическая патология установлена у 28 (59,5 %) прооперированных. У остальных 19 (40,5 %) больных
встречалась другая сопутствующая гинекологическая патология. У 47 больных всего было удалено
72 миоматозных узла. Единичные миоматозные
узлы были у 34 (72,3 %) прооперированных больных, 13 (27,7 %) имели множественную миому матки. Два миоматозных узла удалены у 5 (10,7 %)
женщин, три — у 4 (8,5 %), четыре — у 3 (6,4 %),
пять и более миоматозных узлов — у 1 (2,1 %).
Выводы. В заключение можно отметить, что
консервативная миомэктомия — современный
подход к лечению пациенток репродуктивного
возраста. При выборе объема вмешательства у
женщин детородного возраста, заинтересованных
в сохранении или восстановлении репродуктивной

СТАН ВАГІНАЛЬНОЇ МІКРОБІОТИ
У ЖІНОК З ГЕСТАЦІЙНИМ
ПІЄЛОНЕФРИТОМ
Пасічник О. В., Чернієвський С. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність теми. В останні роки у структурі
екстрагенітальної патології та серед ускладнень
вагітності значну роль відіграють захворювання
сечовидільної системи, особливо пієлонефрит, який
призводить до розвитку великої кількості порушень стану матері, плода і новонародженого.
Мета дослідження. Вивчити стан біотопу піхви
у вагітних з гестаційним пієлонефритом та оцінити ефективність проведеної терапії.
Матеріали та методи дослідження. Обстежено
65 жінок з гестаційним пієлонефритом (ГП), які
були розподілені на 2 групи: І — основна, 33 вагітні, та ІІ — група порівняння, 32 вагітні. Серед них
першовагітних — 50, повторновагітних — 15 осіб.
У першій половині вагітності ГП констатували у
24,6 %, а в другій половині вагітності — у 75,4 %.
Усім жінкам визначали урогенітальний мікробіоценоз шляхом бактеріоскопії вагінальних мазків,
бактеріального посіву сечі та виділень із піхви,
ПЛР, проводили лікування ГП. Паціенткам разом
із санацією сечовидільних шляхів був призначений
антисептик — повідон-йод, вагінально, по 1 супозиторію 1 раз на добу, протягом 14 днів з метою
корекції біотопу піхви. Жінки ІІ групи таку корекцію не отримували.
Результати дослідження. Визначення стану вагінальної мікробіоти у вагітних з ГП показало наявність у 75,4 % випадків підвищення кількості
умовно-патогенних анаеробів, збільшення кількості їх асоціацій та поєднання з вірусними інфекціями. Проведення ад’ювантної вагінальної корекції
у жінок І групи зумовило скорочення терміну лікування на 3–4 дні, відсутність патологічних виділень зі статевих шляхів, покращання загального стану та якості життя жінок. У пацієнток ІІ гру-
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пи, яким проведено системне антибактеріальне лікування, у 31,25 % випадків нормалізації вагінального мікробного пейзажу піхви не відбулось.
При проведенні контролю за лікуванням через місяць у вагітних І групи не спостерігали патологічних виділень зі статевих шляхів на відміну від жінок ІІ групи, де вони реєструвались у 21,85 % випадків.
Висновки. Таким чином, включення в лікування вагітних з ГП вагінальної санації піхви препаратом повідон-йод приводить до зменшення терміну лікування ГП, зниження кількості рецидивів
бактеріального вагінозу.

ЗНАЧЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ МЕТОДОВ
ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ
ПРИ ОБСЛЕДОВАНИИ
ГИНЕКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ
С ОБЪЕМНЫМИ ОБРАЗОВАНИЯМИ
ЖЕНСКИХ ПОЛОВЫХ ОРГАНОВ
Коберидзе В. Т.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса,Украина
Актуальность темы. Использование методов
лучевой диагностики в гинекологической практике приобретает большое клиническое значение,
особенно при обнаружении объемных образований малого таза и тяжелых форм наружного эндометриоза. Данные методы способствуют раннему выявлению и точной локализации патологического очага, что помогает определиться с тактикой лечения.
Цель исследования. Освещение эффективности магнитно-резонансной томографии (МРТ)
и компьютерной томографии (КТ) и доказательство важности данных исследований на примере
диагностики различных объемных образований.
Материалы и методы исследования. В период с
2015 по 2016 гг. на базе клиники гинекологии
ВМКЦЮР было проведено 50 исследований КТ с
внутривенным введением контрастного вещества
с целью диагностики объемных образований яичников и 56 исследований МРТ по поводу эндометриоза. Дополнительные исследования включали в
себя УЗИ, допплерографию, определение специфических онкомаркеров. В 18 (36 %) случаях с использованием КТ был диагностирован рак яичника, что дало возможность определиться в объеме
оперативного вмешательства и тактике дальнейшего ведения больных. В 30 (53,6 %) случаях с использованием МРТ выявлен эндометриоз, что также дало возможность определиться с тактикой лечения. В группе сравнения, без проведения МРТ,
из 30 человек в 12 (40 %) случаях эндометриоз был
подтвержден интраоперационно.
Вывод. Современные методы лучевой диагностики, такие как МРТ и КТ с внутривенным введением контрастного вещества, в сочетании с дополнительными методами исследования значитель-

но повышают уровень диагностики и оптимизируют тактику лечения больных со сложной гинекологической патологией.
ЗАСТОСУВАННЯ ІМУНОГІСТОХІМІЧНОГО
ВИЗНАЧЕННЯ МАРКЕРА р16INK4A
В ДІАГНОСТИЦІ ЦЕРВІКАЛЬНИХ
ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНИХ НЕОПЛАЗІЙ
Добровольський А. Л.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
У більшості випадків рак шийки матки розвивається на тлі дисплазій шийки матки — CIN (Cervical intraepithelial neoplasia), зумовлених інфікуванням високо онкогенними типами вірусу папіломи людини (HR-HPV). Морфологічні ознаки CIN
відомі, але існує варіабельність інтерпретації результатів гістологічного дослідження біоптатів
шийки матки і відсутність єдиної точки зору в оцінці дослідників. Підвищення діагностики CIN можна досягти при імуногістохімічному визначенні
p16INK4a, гіперекспресія якого виникає в епітелії
шийки матки у відповідь на інфікування високо
онкогенними штамами вірусу папіломи людини.
Метою дослідження стала оцінка діагностичної
значущості імуногістохімічного визначення маркерів р16INK4A в біоптатах шийки матки у жінок з
наявністю CIN за даними мікроскопії зрізів, забарвлених H & E. Під спостереженням знаходилося
46 жінок, інфікованих HR-HPV, з діагнозом CIN
за даними гістологічного дослідження зрізів біоптатів шийки матки, забарвлених H & E. Проведено визначення в біоптатах шийки матки експресії
р16INK4A шляхом фарбування їх гістологічних зрізів мишачими антитілами до р16 INK4A (клон
INK4A “Chemicon”) та проведення світлової мікроскопії. Встановлено, що серед 16 жінок з CINІ, за
даними мікроскопії зрізів шийки матки, забарвлених H & E, експресія р16INK4A у 5 (31,3 %) випадках була відсутньою, у 6 (37,5 %) розцінювалася
як ++, у 5 (31,3 %) — як +++; у 20 осіб з СINІІ —
відповідно в 2 (10,0 %), 3 (15,0 %) і 15 (75,0 %) випадках; у 10 пацієнток з CINІІІ — в 0,0 і 10 (100 %)
випадках. При імунозабарвленні p16INK4A в нижній третині епітеліального шару при CINІ реєструвалися поодинокі позитивні клітини або групи
клітин, які розташовувалися переважно в базальному та парабазальному шарах, що вірогідно підтверджувало наявність дисплазії. При CINІІ площа та інтенсивність імунозабарвлення p16INK4A
збільшувалася, у цій групі визначали переважно
цитоплазматичне забарвлення майже в усіх клітинах парабазального та базального шарів. При
ЦІН ІІІ спостерігали найбільш суттєву інтенсивність імунореакції з p16INK4A ядер і цитоплазми
(так звана змішана реакція) в клітинах усіх шарів
епітелію. Таким чином, гістологічний діагноз CIN
при мікроскопії гістологічних зрізів шийки матки,
пофарбованих H & E та мишачими антитілами до
р16INK4A, збігається в 84,8 % випадків, а в 15,2 % є
хибнопозитивним. Для гістологічного підтвердження діагнозу CIN потрібне імуногістохімічне визначення експресії p16INK4A.
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ОСОБЛИВОСТІ МАТКОВОЇ
ПЕРИСТАЛЬТИКИ У БЕЗПЛІДНИХ ЖІНОК
З АДЕНОМІОЗОМ, МІОМОЮ МАТКИ
ТА ЇХ ПОЄДНАННЯМ ЗАЛЕЖНО
ВІД РОЗМІРІВ ДОМІНАНТНОГО ФОЛІКУЛА
Стамова Н. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Питання реабілітації репродуктивної функції жінок при гормонозалежних захворюваннях є складним і актуальним питанням у сучасній науковій і
практичній гінекології. До найбільш поширених
гормонозалежних гіперпластичних процесів тіла
матки належать міома матки і аденоміоз, з високою частотою (до 85 %) їх поєднання.
Мета. Вивчення маткової перистальтики в залежності від розмірів домінантного фолікула у жінок з гіперпластичними процесами матки, за допомогою методів гістеросальпінгосцинтиграфії
(ГССГ), ультрасонографії (УСГ) за методикою
E. A. Lyons.
Матеріали та методи. Проведено дослідження
маткової перистальтики в залежності від розмірів
домінантного фолікула у 218 пацієнток віком від 20
до 42 років із вторинною безплідністю на фоні аденоміозу, міоми матки та їх поєднання методами
ГССГ згідно з класифікацією S. Kissler, J. Kohl (2002)
та УСГ за методикою, описаною E. A. Lyons (1991).
Результати. Вірогідним є збільшення (p<0,01)
кількості випадків з іпсилатеральним внутрішньоматковим транспортом при розмірах домінантного фолікула більше 16 мм, з підвищенням його частоти при розмірах фолікула більше 18 мм. Білатеральний транспорт відмічено у жінок з розмірами фолікула від 13 до 16 мм. Вірогідне (р<0,05)
зниження частоти білатерального транспорта відбулося при нормальних розмірах домінантного
фолікула (більше 18 мм).
Висновки. Виявлені особливості внутрішньоматкової перистальтики у безплідних жінок з аденоміозом, міомою матки та їх поєднанням можуть
бути використані для покращання результатів лікування безплідності у цієї категорії пацієнток.
РЕЗУЛЬТАТИ ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА СУБМУКОЗНУ
МІОМУ МАТКИ
Хомутовський В. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Міома матки виникає у 15–17 % жінок після
30 років та 35–40 % жінок перименопаузального
віку. Кожна друга пацієнтка страждає на надмірні менструальні виділення, тягнучі болі внизу живота, нерегулярні маткові кровотечі, безплідність,
невиношування вагітності. Лікування проводиться переважно хірургічним методом.
Метою нашого дослідження був ретроспективний аналіз клінічних особливостей та результатів
оперативного лікування хворих на субмукозну
міому матки.
Проаналізовано 50 історій хвороб жінок, які
перенесли гістероскопічну резекцію субмукозних

вузлів (ГРСВ) з приводу міоми матки у період з
квітня 2011 р. до січня 2014 р. на базі МКЛ № 9 у
гінекологічному відділенні.
Середній вік хворих становив (42,22±1,03) року
(95 % ДІ: 40,2–44,25), тобто 29–57 років. Менструальна функція була відновлена у 13 (26 %) пацієнток.
Поодинокі вузли виявлено у 39 (78 %) жінок, два вузли у 5 (10 %), три вузли у 5 (10 %) та чотири вузли у
1 (2 %). Вузли по задній стінці виявлені у 12 (21,42 %)
пацієнток, по передній стінці у 21 (37,53 %), по боковим стінкам у 10 (17,84 %), у ділянці дна матки
у 9 (16,07 %), у ділянці перешийка матки та в цервікальному каналі по 2 (3,57 %) випадки. Середній сумарний об’єм вузла (27,62±6,17) см3 (95 % ДІ:
15,52–39,72) — від 0,52 до 212,3 см3. Крововтрата була
пов’язана з кількістю (r=0,605) та середнім сумарним об’ємом вузлів (r=0,629), проте середній сумарний об’єм вузлів був слабо пов’язаний з їх кількістю (r=0,32). Ступінь деформації порожнини матки за класифікацією FIGO 2-го типу виявлено у
32 % хворих, 1-го типу — у 46 %, 0 типу — у 22 %
пацієнток. Найбільш поєднана супровідна гінекологічна патологія — безплідність — у 15 (34 %)
випадках. Вагітність після операції настала у 11
(68,75 %) із 16 жінок, які мали репродуктивні наміри. Рецидиви міоми матки діагностовано у 12
(24 %) пацієнток. Середній термін виявлення рецидиву — (1,21±0,10) року (95 % ДІ: 1,02–1,4). Жінки, у яких спостерігалась деформація матки за класифікацією FIGO 0 типу, імовірність рецидиву
мали вищу, ніж жінки, у яких ступінь деформації
вузлів був 1-го та 2-го типу (ВШ=5; 95 % ДІ 1,08–
25; р=0,078). Ця залежність простежується переважно у жінок з множинними субмукозними вузлами.
Таким чином, найбільш раціонально проводити катамнестичне спостереження за хворими, яким
виконували ГРСВ у період від одного до півтора
роки після оперативного лікування. Жінки з множинними вузлами типом 0 за FIGO мають більший
ризик появи рецидиву у післяопераційному періоді.
ПРОФІЛАКТИКА ПІСЛЯОПЕРАЦІЙНОГО
СПАЙКОУТВОРЕННЯ
ПРИ ОПЕРАТИВНОМУ ЛІКУВАННІ
ТРУБНО-ПЕРИТОНЕАЛЬНОЇ
БЕЗПЛІДНОСТІ
Кушнір Г. Ю.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Післяопераційні інтраперитонеальні адгезії є
одним з чинників трубно-перитонеальної безплідності.
Запобігання утворенню післяопераційних спайок повинно розглядатися як система, що включає
виявлення чинників ризику, доцільність хірургічного втручання, передопераційну підготовку,
проведення самої операції із строгим дотриманням
принципів реконструктивної мікрохірургії з використанням сучасної ендоскопічної техніки, застосування протиспайкових засобів і активне післяопераційне ведення хворих.
Мета роботи. Вивчення ефективності використання комплексного методу профілактики спайко-
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вого процесу при оперативному лікуванні трубноперитонеальної форми безплідності.
Досліджено 62 пацієнтки репродуктивного віку
з трубно-перитонеальною безплідністю, які утворили дві групи (основна — 34, порівняння — 28).
Комплексний метод профілактики спайкоутворення у пацієнток обох груп включав мінімізацію травматичності за рахунок лапароскопічного доступу та дотримання принципів реконструктивнопластичної хірургії, активне ведення раннього післяопераційного періоду й адекватну фармакологічну підтримку. Окрім цього, у пацієнток основної групи інтраопераційно була застосована гелева форма протиспайкового бар’єру. Післяопераційний період у пацієнток обох груп перебігав без
ускладнень.
Ефективність лікування оцінювалась через 3–
6 міс. за допомогою метросальпінгографії (МСГ).
За результатами МСГ спайковий процес діагностовано у 5 (14,7 %) жінок основної групи та у 8
(28,6 %) — групи порівняння. Прохідність маткових труб відновлена у 29 (85,3 %) пацієнток основної групи, що на 22 % перевищує аналогічний показник у групі порівняння — 19 (67,9 %). Відновлення фертильності протягом 12 місяців спостереження відбулося у 18 (52,9 %) пацієнток основної
групи та 9 (32,1 %) групи порівняння.
Висновки. Застосування протиспайкових бар’єрів знижує післяопераційне спайкоутворення та
сприяє відновленню фертильності.
ВИКОРИСТАННЯ КОЛЬПОСКОПІЧНОГО
ІНДЕКСУ РЕЙДА В ДІАГНОСТИЦІ
ЦЕРВІКАЛЬНОЇ ІНТРАЕПІТЕЛІАЛЬНОЇ
НЕОПЛАЗІЇ
Каштальян Н. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Кольпоскопія є стандартним методом діагностики раку шийки матки. Кольпоскопічний індекс
Рейда (RCI) використовується для покращання
діагностики передракової патології шийки матки
та зменшення суб’єктивізації кольпоскопії.
Метою цього дослідження було визначення діагностичної ефективності модифікованого кольпоскопічного індексу Рейда в діагностиці цервікальної інтраепітеліальної неоплазії (ЦІН) 2 та 3.
Матеріали та методи. Було досліджено 82 жінки, що проходили лікування з приводу патології
шийки матки в Університетській клініці № 1 за період 2015–2016 рр. Усім жінкам було проведено онкоцитологічне дослідження та кольпоскопію із визначення RCI та подальше ексцизійне лікування.
Жінки із конізацією шийки матки в анамнезі були
виключені із дослідження. Вік жінок становив 23–
66 років, середній вік 39,01 року, у всіх пацієнток
були абнормальні цитологічні результати.
Результати. Згідно зі шкалою RCI, у 29 (35,37 %)
жінок була нормальна кольпоскопічна картина
або ЦІН 1, у 23 (28,05 %) жінок — картина ЦІН 1,
у 16 (19,51 %) жінок — ЦІН 1–2 та у 14 (17,07 %)
жінок — ЦІН 2–3. Згідно з гістологічним дослідженням, у 41 (50 %) жінки були відсутні інтраепітеліальні ураження, але у 10 (24,39 %) із них була

лейкоплакія; у 15 (18,29 %) жінок була ЦІН 1, у 14
(17,07 %) жінок — ЦІН 2, у 10 (12,20 %) — ЦІН 3
та у 2 (2,44 %) випадках був діагностований рак
шийки матки. Повний збіг кольпоскопічного та гістологічного діагнозу був у 41 (50 %) пацієнтки, в
обох випадках раку у хворих було високе значення RCI. Після визначення результатів серед жінок
із нормальною гістологічною картиною та ЦІН 1
(56 (68,29 %) жінок) було 11 (42,31 %) випадків незбігу гістологічного та кольпоскопічного діагнозів у бік гіподіагностики при кольпоскопії, але серед них тільки у 3 (27,27 %) жінок була адекватна
кольпоскопія, у решти стик плоскоклітинного та
циліндричного епітелію не візуалізувався.
Висновки. Модифікований кольпоскопічний
індекс Рейда має високу діагностичну цінність та
допомагає запідозрити передракові ураження
шийки матки середнього та високого ступеня при
адекватній кольпоскопії.
МЕТИЛУВАННЯ ДНК
ТА ЙОГО РОЛЬ У ДИФЕРЕНЦІЙНІЙ
ДІАГНОСТИЦІ ГІПЕРПРОЛІФЕРАТИВНИХ
ПРОЦЕСІВ ЕНДОМЕТРІЯ
Бикова Н. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Гіперпроліферативні процеси ендометрія (ГПЕ)
є однією з найбільш актуальних проблем у гінекології та потребують уваги акушерів-гінекологів у
зв’язку з тим, що мають високий ризик малігнізації
та рецидивування, а також в останні роки відстежується тенденція до «омолодження» цієї патології.
Мета. Дослідити статус метилування промотора ДНК гена SFRP2 у пацієнток з ГПЕ.
Матеріали та методи. У дослідженні взяли
участь 24 пацієнтки, що поступили до гінекологічного відділення БМЦ (УК № 1) ОНМедУ (Одеса)
та були прооперовані у плановому або ургентному
порядку. Середній вік — (46,3±3,8) року. Наявність
ГПЕ була підтверджена за допомогою УЗД до операції та патоморфологічно після хірургічного
втручання. Визначення метилування промотора
гена SFRP2 було проведено напівкількісним методом метилспецифічної ПЛР. Залежно від морфологічного типу ГПЕ обстежені були поділені на
3 групи: І) неатипова гіперплазія ендометрія —
9 жінок; ІІ) атипова гіперплазія ендометрія —
10 хворих; ІІІ) рак ендометрія — 5 пацієнток.
Результати та їх обговорення. Середній вміст
метилованої ДНК гена SFRP2 у досліджуваних
зразках ендометрія пацієнток І групи дорівнював
(10,8±2,4) %, ІІ групи — (20,5±4,1) %, ІІІ групи —
(42,3±10,2) %. В отриманих результатах проведеного нами дослідження відстежується пряма залежність між ступенем метилування ДНК і морфологічною стадією ГПЕ: найнижча — у пацієнток з
неатиповою гіперплазією ендометрія, найвища —
у хворих на рак ендометрія.
Висновки. Отже, визначення стану метилування ДНК гена SFRP2 можна використовувати як
додатковий маркер диференційної діагностики
ГПЕ та раннього прогнозування ризику онкотрансформації ГПЕ.
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ПРОГНОЗУВАННЯ РОСТУ
МІОМИ МАТКИ ПІД ЧАС
ПРЕГРАВІДАРНОГО ПЕРІОДУ
Коссей Т. В., Кобилянська І. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна

Висновки. Розроблений алгоритм прогнозування дозволяє визначати ризик росту міоматозних
вузлів у прегравідарному періоді з точністю 88 %.

Актуальність. Міома матки є найбільш поширеною доброякісною пухлиною, що виникає у 20–
40 % жінок репродуктивного віку. На швидкість
росту міоми впливають численні ендокринні та
імунні чинники, у тому числі естрогени, прогестерон, пролактин, фактори росту тощо.
Метою дослідження стала оцінка клінічного перебігу міоми матки на прегравідарному етапі із
формуванням моделі прогнозування їх росту під
час вагітності.
Матеріали та методи дослідження. Дослідження проведене на базі Обласного перинатального
центру (Одеса). Проаналізовано 565 історій пологів жінок, шо народжували у термін з 2010 по
2016 рр. та мали верифіковану міому матки на прегравідарному етапі. Оцінювали результати УЗД,
виконаного під час вагітності, за наявності відповідних документальних свідчень — більш ранні
УЗД. Враховували кількість міоматозних вузлів, їх
розміри на прегравідарному етапі та під час вагітності. Об’єм міоми визначали на підставі ультрасонографічних вимірювань за формулою:
V = 4 πabc / 3,
де а — висота; b — ширина; c — товщина вузла.
Статистичну обробку проводили за допомогою
регресійного та багатофакторного аналізу з використанням програмного забезпечення Statistica
10.0 (Dell StatSoft Inc., США).
Результати дослідження. За даними ретроспективного аналізу, середній вік жінок з верифікованою на прегравідарному етапі міомою матки становив (33,4±1,4) року. Кількість міоматозних вузлів в середньому сягала 2,2±0,2. При цьому середні розміри вузлів дорівнювали (6,3±0,2)×(4,2±0,1)×
×(4,4±0,1) мм, що відповідає середньому об’єму вузла (0,49±0,02) см3. Виявилося, що у більшості
жінок розміри міом суттєво не змінювалися
(∆≤10,0 %), але у 49 (8,7 %) з них протягом року
відбулося збільшення міоматозних вузлів у середньому на (28,6±1,3) %. Після проведених розрахунків одержане таке рівняння:
I = lnLV × (k1H + k2D + k3PG) : V,
де LV — лінійна швидкість кровотоку у маткових
артеріях; k1, k2, k3 — коефіцієнти, які залежали від
віку; H — співвідношення рівня естрадіолу та його
максимального референтного рівня; D — тривалість
захворювання; PG — кількість попередніх вагітностей; V — об’єм найбільшого міоматозного вузла.
При значеннях I≥1,5 визначається помірний ризик росту міоматозних вузлів у прегравідарний період, при I≥2,0 — високий. Подальша перевірка
коректності моделі показала, що у 88,1 % випадків прогноз росту міоматозних вузлів у прегравідарному періоді виявився коректним. Це дозволяє
рекомендувати її для потреб клінічного прогнозування.

ВЕДЕННЯ БЕЗПЛІДНИХ ХВОРИХ
З ЕНДОМЕТРІОМАМИ ЯЄЧНИКІВ
Кобилянська І. А., Коссей Т. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Ендометріоз залишається однією з основних медичних і соціальних проблем і посідає третє місце
в структурі гінекологічних захворювань. Близько
30–40 % жінок репродуктивного віку страждають
на ендометріоз, який негативно впливає на репродуктивну функцію і психоемоційний стан жінки.
Ендометріоми є найбільш поширеною формою
ендометріозу і зустрічаються у однієї третини пацієнтів, які страждають на безпліддя. Проте роль лапароскопічного лікування ендометріом у безплідних
жінок є дискутабельною, була поставлена під сумнів як переважний вид хірургічного лікування. Інші
лікувальні підходи включають медикаментозну терапію, вичікувальну тактику, індукцію овуляції та
допоміжні репродуктивні технології. Жодний з цих
методів лікування не припускає повного вилікування ендометріозу. Відсутні дані рандомізованих досліджень для формування оптимального ведення жінок
з ендометріозом щодо полегшення болю, профілактики рецидивів і покращання фертильності.
Матеріал і методи. Ми спостерігали 60 жінок
з безплідністю, асоційованою з ендометріомами
(53,5 % з первинною і 46,5 % — з вторинною).
У 37 хворих мала місце однобічна енуклеація ендометріоми яєчника і у 23 — двобічна. У всіх пацієнтів були виявлені порушення емоційного стану та хронічного тазового болю.
Результати. Хірургічне лікування великих ендометріом (> 4 см) було проведено з метою створення більш сприятливих умов для реалізації репродуктивної функції. Невеликі (до 4 см в діаметрі) та рецидивні ендометріоми не видаляли. Оцінка якості життя жінок, які страждають від безплідності залежала від діагнозу, умов і тривалості лікування та психоемоційного стану хворих. Це потребує інтеграції діяльності гінеколога і клінічного психолога для досягнення кращих результатів лікування безплідності у пацієнток з ендометріозом.
Висновки. Ендоскопічне лікування має суттєве
значення у веденні безплідних жінок з ендометріомами яєчників. Необхідні подальші дослідження
для визначення оптимального ведення безплідних
хворих з ендометріомами яєчників.
ОСОБЕННОСТИ ПЛАЦЕНТАЦИИ
И ИСХОДЫ БЕРЕМЕННОСТИ
Ермилова О. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Одной из основных проблем современного акушерства является разработка эффективных мер профилактики материнской и перина-
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тальной смертности. Среди множества причин,
которые приводят к этому, следует выделить аномальное расположение плаценты. Основной аспект проблемы заключается в решении вопроса сохранения и пролонгирования беременности. Однако на данный момент многие вопросы этиологии,
патогенеза и течения беременности остаются до
настоящего времени окончательно не изученными.
Цель. Изучить особенности течения и определить исходы беременности при патологической
плацентации.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 67 женщин с различными особенностями
плацентации, для которых использовались общеклинические исследования, проводились биохимический, ультразвуковой, допплерометрический
контроль.
Результаты. Основную группу I составили 37 беременных, у которых, по данным исследования,
наблюдалась патологическая плацентация на протяжении всей беременности, и контрольною группу ІІ — 30 беременных без патологических особенностей плацентации.
Выводы. По данным проведенного исследования выявлено, что у 45 % беременных основной
группы с патологической плацентацией выявлены проблемы, связанные с вынашиванием и родами до срока по сравнению с контрольной группой. Также у 98 % беременных основной группы
при проведении биохимического скрининга выявлены изменения концентрации в плазме крови плацентарных гормонов, в то время как результаты контрольной группы были в пределах
нормы.

МОРФО- І ГІСТЕРОСКОПІЧНА
ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСПРОМОЖНОГО
РУБЦЯ НА МАТЦІ ПІСЛЯ КЕСАРЕВОГО
РОЗТИНУ ПОЗА ВАГІТНОСТІ
Горох Я. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Збільшення частоти кесаревого
розтину в усьому світі зумовлює актуальність питань, пов’язаних з діагностикою неспроможності
рубця на матці (НРМ) поза пологів, вростанням
плаценти в рубець, а також появою вогнищевих
гіперпластичних процесів ендометрія, ендометріозу в зоні рубця та ін.
Мета дослідження. Вивчити стан і спроможність рубця на матці після кесарева розтину при
ультразвуковому дослідженні (УЗД) матки з оцінкою зони рубця, гістероскопії.
Матеріали і методи. Під наглядом знаходились
74 хворих з рубцем на матці, яким проводилися
загальноклінічні, ендоскопічний, морфологічний
методи дослідження, УЗД матки з оцінкою зони
рубця. У всіх жінок виключалися механізми анатомо-функціональної недостатності ендометрія і
магнієвої недостатності.

Результати. Визначені фактори ризику, а також
характерні скарги пацієнток, ультразвукові ознаки НРМ.
Висновки
1. Патогномонічними ознаками НРМ при УЗД
є відсутність кровотоку в зоні рубця, стоншення
міометрія менше 2,5 мм, ніша і наявність вогнищ
ендометріозу або рідинні включення в зоні рубця.
2. Наявність хронічного базального ендометриту за даними гістероскопії і/або морфологічного дослідження аспірату ендометрія в зоні рубця є
несприятливим прогностичним критерієм НРМ.
3. Преконцепційна підготовка хворої з рубцем
на матці повинна включати УЗД зони рубця, гістероскопію, при виявленні НРМ необхідна його
корекція поза вагітності.

ЗНАЧЕННЯ ДЕЦЕЛЕРАЦІЙ
В АНТЕНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ
Кузьмінська К. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Кардіотокографія (КТГ) є одним із сучасних
методів реєстрації серцевої діяльності плода.
Мета дослідження. Визначити діагностичне значення появи децелерацій в антенатальному періоді по відношенню до стану новонародженого після пологів та в ранньому неонатальному періоді.
Проаналізовано 31 антенатальну КТГ від 28 вагітних жінок зі строком гестації 35–39 тиж., на
яких визначалися децелерації різноманітних типів.
Оцінювали глибину, тривалість та тип децелерацій. Паралельно — варіабельність серцевого ритму: загальна варіабельність ритму частоти серцевих скорочень (мс і уд/хв) і “short-term variation”
(STV) в мс. В усіх випадках пологи відбулися крізь
природні пологові шляхи.
Результати дослідження. На 15 (48,4 %) КТГ реєструвались малі децелерації, що повторювались
та були асоційовані з періодичними матковими
контракціями. У 2 випадках спостерігались множинні варіабельні децелерації U- та V-подібної форми, глибиною до 53 уд/хв. На 14 (45,2 %) КТГ спостерігались децелерації більше 20 уд/хв глибиною,
без порушення варіабельності ритму. При цьому
на 2 КТГ відмічались поодинокі тяжкі, до 77 уд/хв
глибиною, пізні, V-подібні децелерації тривалістю
до 0,9 хв. У решті випадків траплялися короткочасні V-подібні варіабельні децелерації до 40 уд/хв
глибиною, без порушення варіабельності ритму.
Висновки. Найбільш часто на КТГ плода в антенатальному періоді спостерігаються періодичні
малі децелерації, що асоційовані з контракціями
у вагітних із загрозою передчасних пологів. Децелерації, що повторюються, при зниженій варіабельності ритму частоти серцевих скорочень є
ознакою внутрішньоутробного страждання плода.
Поодинокі децелерації не позначаються на стані
плода та перебігу періоду адаптації новонародженого. Вони пов’язані, можливо, із короткочасним
притисненням судин пуповини.
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ГЕМОДИНАМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
СОСТОЯНИЯ ПЛОДА В ТЕЧЕНИЕ
БЕРЕМЕННОСТИ ПРИ ЧАСТИЧНОЙ
ОТСЛОЙКЕ ХОРИОНА В ПЕРВОМ
ТРИМЕСТРЕ
Чертилина А. Ю.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Несмотря на развитие акушерско-гинекологической службы, проблема частичной отслойки хориона остается актуальной в
прогнозировании течения беременности и ведении
беременных в І триместре. По данным ряда исследователей, беременность при частичной отслойке
в ранних сроках беременности чаще прерывается
к 10–12-й неделям либо заканчивается прерыванием до 18–20 недель из-за различных следственно
связанных ее осложнений.
Цель. Определение оптимальной тактики в диагностике беременных при частичной отслойке хориона в І триместре путем разработки системы критериев гемодинамической оценки состояния плода.
Материалы и методы. Нами проанализировано течение беременности и родов у 26 женщин,
которые наблюдались на базе кафедры акушерства и гинекологии № 2 в родильном доме № 5
(Одесса), у которых в I триместре беременности наблюдались явления частичной отслойки хориона.
Данная патология клинически проявлялась в виде
кровянистых выделений из половых путей, умеренно выраженного болевого синдрома. Все беременные проходили общеклинические и инструментальные исследования, в частности, случаи краевой отслойки хориона визуализированы по результатам УЗИ.
Результаты. Из 26 женщин у 16 в течение II и
III триместров беременности, у которых продолжилось ее развитие, диагностировано локализацию
плаценты в нижних отделах матки, которая была
уменьшена в размерах как по площади, так и по толщине. Явления хорионита проявились к 16–19-й неделям у 14 беременных, что потребовало противовоспалительной терапии. Гемодинамическое состояние маточных артерий, плаценты и сосудов
плода на протяжении II и III триместров у 22 женщин из 26 характеризовалось снижением кровотока различной степени как в маточных артериях,
так и в сосудах пуповины. Разработана система
критериев количественной оценки кровообращения у беременных и плода применительно к
массо-ростовым показателям плода в течение II и
III триместров до периода родоразрешения.
ВАГІТНІСТЬ І РЕЗУЛЬТАТИ ПОЛОГІВ
ПРИ АНАТОМІЧНО «МАЛІЙ» ПЛАЦЕНТІ
Нікулін О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. У використанні сучасних методів діагностики під час вагітності в останні десятиліття з’явилася можливість виявлення особливостей анатомо-функціональних розташувань плацен-

ти. Це пояснює деякі механізми змін її функціонального стану, порушень розвитку, отже, виникнення низки патологічних синдромів стану плода
та новонародженого.
Мета. Дослідити функціональний стан фетоплацентарного комплексу при зменшенні об’єму та
розміру плаценти.
Матеріали та методи. У період 2014–2016 рр.
у 42 випадках під час вагітності та пологів нами
проведено клінічний аналіз найчастіших ускладнень стану плодів, а також характеру розродження при діагностованих, завдяки ультразвуковим
дослідженням, у II триместрі «малих» розмірах і
товщині плаценти. Паралельно досліджувався її
функціональний стан шляхом визначення рівня
плацентарних гормонів. У II–III триместрах проводили допплерографію та кардіотокографічний
моніторинг плода.
Результати. Констатовано, що у II та III триместрах із 42 вагітних у 31 спостерігалась загроза
переривання вагітності та передчасних пологів.
Затримку набору маси плода виявлено у 28 вагітних. Показовим є зниження рівня утворення естріолу, прогестерону в межах 18–26-го перцентилів.
Розродження шляхом кесаревого розтину проведено в 16 випадках — при припиненні збільшення
маси плода та наростанні його гіпоксичного стану, що призвело до розвитку дистресу під час вагітності. Пологи у термін 38–39 тижнів відбулися
самостійно у 15 жінок, з оцінкою за Апгар при народженні 7–8 балів. У 4 випадках спостерігалось
інтимне прикріплення плаценти, що потребувало
її ручного відокремлення та видалення. Результати мікрогістологічного стану плацент вивчаються.
ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ
Гордеев В. Н.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Проблемы вирусных инфекций
во время беременности постоянно находятся в сфере внимания акушеров-гинекологов, инфекционистов из-за высокой частоты осложненного течения
гестационного процесса.
Цель. Определение оптимальной тактики в диагностике и лечении вирусных инфекций в период
беременности.
Материалы и методы. Исследованию подверглись результаты наблюдений за течением беременности, родов, состояний плода и новорожденного
у 129 женщин, перенесших ОРВИ в I триместре в
сезоне эпидемической вспышки вирусных заболеваний 2013–2014 гг. (ноябрь-февраль).
Результаты. Клиническая картина заболевания
протекала с повышением температуры тела до 38–
39 °C, выраженными локальными проявлениями,
нарушением функционального состояния верхних
дыхательных путей, общесоматическими нарушениями состояния. Уровни сатурации не выходили
за предел 96–98.
Течение I триместра беременности осложнялось
явлениями угрозы прерывания у 48 женщин, у
9 диагностирована неразвивающаяся беремен-
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ность по стиханию клиники ОРВИ, самопроизвольное прерывание беременности в сроке 6–8 недель наступило у 12 женщин.
По результатам первичного скрининга (β-ХГЧ,
PAPP, прогестерон), а также УЗД отклонения от
нормы выявлены у 48 беременных, низкая локализация хориона, а в дальнейшем низкое прикрепление плаценты — у 36 женщин.
В течение II триместра уровень отклонений от
физиологического течения беременных достиг
47 %, развитие СЗРП — у 16 % женщин, мало-,
многоводие — у 34 %. Преждевременные роды в
сроке 29–34 недели наблюдалось у 26 женщин, острый и хронический дистресс плода во время беременности диагностировано у 31 беременной.
Явления перинатального инфицирования плода после рождения диагностированы у 42 женщин.

ПРОБЛЕМЫ ГИПЕРПРОЛАКТИНЕМИИ
У ЖЕНЩИН РЕПРОДУКТИВНОГО
ВОЗРАСТА
Купрюшина Е. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Одним из наиболее значимых открытий нейроэндокринологии 1970-х годов является индификация и выделение из ткани гипофиза в чистом виде
гормона пролактина, а затем и его полный химический синтез. В настоящее время установлено, что
биологическая роль пролактина заключается в поддержании роста молочных желез, обеспечении секреции молока и трофическом влиянии на яичники. Пролактин не только участвует в процессах репродукции, но и оказывает влияние на метаболические процессы и водно-солевой обмен.
Увеличение концентрации пролактина обычно
приводит к развитию бесплодия, фригидности,
аноргазмии, снижению сексуального влечения, патологическому увеличению размера молочных желез и формированию в них кист или аденом. Кроме того, при значительном повышении концентрации пролактина возникает галакторея (выделение молока или молозива из молочных желез у небеременных и некормящих женщин).
Цель нашего исследования состояла в том, чтобы исследовать группу женщин репродуктивного
возраста (от 18 до 55 лет) с проблемами гиперпролактинемии, выявить наиболее значимые причины повышения пролактина, определиться с тактикой лечения и индивидуальным подходом, а также графически выявить, в какой возрастной категории женщин чаще встречается этот недуг.
Выводы. В ходе нашего эксперимента было обследовано более 200 пациенток с гиперпролактинемией. Более чем у 80 процентов были выявлены
репродуктивные и сексуальные нарушения. Классический вариант клинической картины гиперпролактинемии представляет собой сочетание персистирующего фолликула с галактореей и бесплодием у молодых женщин, хотя аменорея могла возникать и без галактореи, как и галакторея — без
аменореи.

ВИРУС ПАПИЛЛОМЫ ЧЕЛОВЕКА
И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ВЫЯВЛЕНИЯ
Маврова Т. П.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. На сегодняшний день ВПЧ является одной из наиболее распространенных инфекций, передающихся половым путем, которой инфицирована большая часть населения планеты.
На данный момент зарегистрировано больше сотни типов этого вируса. Он обладает способностью
инициировать злокачественные заболевания, в
связи с чем в настоящее время привлекает внимание специалистов многих областей.
Цель. Оценить общую инфицированность, частоту встречаемости ВПЧ у больных с дисплазией, выявить диагностические критерии.
Материалы и методы. В исследование было
включено 25 пациенток на базе КУ «Женская консультация № 1» Одессы. Были обследованы женщины от 22 до 45 лет, обратившиеся с признаками урогенитальных инфекций и патологическими
процессами шейки матки. Материалом для исследования являются соскобы эпителиальных клеток
из цервикального канала, полученные с использованием цитологических щеток, а также кольпоскопического, цитологического (PAP-test) и ВПЧтипирование методом ПЦР.
Результаты исследования. При изучении общей
инфицированности ВПЧ показано, что из 25 обследованных женщин на носительство вирус папилломы человека выявлен у 4 (16 %). Ассоциации
16-го и 18-го генотипов были обнаружены чаще
других у молодых женщин в возрастной группе
22–45 лет.
Выводы. У пациенток с патологией шейки матки установлена высокая частота выявления ВПЧ
онкогенных типов. Наиболее частые ассоциации
16-го и 18-го типов вируса, который выявился у
16 %. Анализы данных о течении ВПЧ, методы диагностики показали, что внимание специалистов
должно быть направлено на профилактику развития заболеваний, ассоциированных с ВПЧ, и рака
шейки матки. В связи с этим возникает вопрос об
усовершенствовании скрининговых программ, что
позволит прогнозировать течение ВПЧ, заранее
провести мероприятия и предотвратить развитие
процесса малигнизации.
ВПЛИВ КЛІМАТИЧНИХ ЗМІН
НА ЧАСТОТУ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ
Кенгельян Т. Р., Маленко М. Ф.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Передчасні пологи є головною
причиною смерті новонароджених у всьому світі,
вони забирають життя 1 млн дітей з 13, які народжуються раніше терміну. Медичні аспекти проблеми полягають у частій патології органів зору,
нервової системи, дихального, травного трактів,
соціальні — у великих економічних витратах, пов’язаних з виходжуванням глибоко недоношених
новонароджених.
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Загальновідомо, що одним з факторів ризику
передчасних пологів є метеочутливість, коли навіть фізіологічна дисфункція «детектора погоди»
гіпоталамуса викликає різноманітні вегетативні
порушення і «синдромну метеопатологію». В умовах існуючого глобального «кліматичного хаосу»
і аномальної температури повітря спостерігаються різкі міждобові зміни температури повітря («теплова хвиля»). Американськими вченими (2016)
встановлено ризик передчасних пологів при перебуванні вагітної в умовах екстремальних температур повітря в перші 7 тижнів — до 20 %.
Метою дослідження є вивчення впливу асоційованих з кліматичними змінами різких міждобових
змін кліматичних показників (температури повітря, атмосферного тиску), геомагнітних бур на частоту загрози переривання вагітності, передчасних
пологів з метою вироблення заходів, спрямованих
на пом’якшення наслідків змін клімату у вагітних,
зниження перинатальних втрат.
Матеріали і методи. Ретроспективний аналіз
частоти загрози передчасних пологів, передчасного розриву плодових оболонок і передчасних пологів залежно від «теплової хвилі», атмосферного
тиску за останні 5 років у спеціалізованому з невиношування вагітності пологовому будинку № 5
Одеси.
Результати. Встановлено залежність частоти
загрози переривання вагітності та передчасних пологів від «теплової хвилі», що потрібно враховувати при плануванні вагітності, веденні вагітних
групи ризику з невиношування.
ОЦІНКА ПОКАЗНИКІВ КРОВОТОКУ
В СПІРАЛЬНИХ АРТЕРІОЛАХ У ЖІНОК
ЗІ ЗВИЧНИМ НЕВИНОШУВАННЯМ
ВАГІТНОСТІ ТА ВПЛИВ НА НИХ
ПРОГЕСТЕРОНУ
Царан А. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Загальновизнаною є роль прогестерону у механізмах успішного настання, перебігу та завершення вагітності завдяки його релаксуючій дії на міометрій та здатності модулювати
імунологічні взаємовідношення між матір’ю і плодом. Прогестерон підвищує активність NO-синтази
та продукцію оксиду азоту в маткових та спіральних артеріях, що є необхідним для імплантації.
Мета. Визначення впливу прогестерону на показники кровотоку у спіральних артеріолах та наслідки вагітності у жінок зі звичним невиношуванням вагітності (ЗНВ).
Матеріли та методи. Основну групу утворили
16 жінок з трьома та більше викиднями в анамнезі, які приймали оральний дидрогестерон по 20 мг
на добу (група А). До групи увійшли жінки зі ЗНВ
неясної етіології. Контрольна група — 10 здорових вагітних, що не мали викиднів у анамнезі (група В). В обох групах визначались показники кровотоку в спіральних артеріолах у 6–7 та 12 тижнів
вагітності (після щонайменш 4–5 тижнів прийому
прогестерону жінками основної групи). Допплерометрію проводили на апараті TOSHIBA.

Результати. До призначення прогестерону індекс резистентності (RI) та пульсовий індекс (PI)
були значно вищими в основній групі порівняно з
контролем (0,779±0,140 проти 0,704±0,120;
p<0,007 та 1,705±0,570 проти 1,448±0,340; p<0,01
відповідно). Систоло-діастолічне відношення (S/D)
також було вищим у групі А, але без достовірної
різниці між групами (4,047±1,700 проти 3,68±0,65).
Після призначення прогестерону група А показала значне зниження RI, PI та S/D (0,638±0,150 проти 0,779±0,140; p<0,0001; 1,274±0,470 проти
1,705±0,570; p<0,0001 та 3,029±0,760 проти
4,047±1,700, p<0,0001 відповідно). Хоча і без достовірної різниці, група В теж продемонструвала
зниження досліджуваних показників. Викидень
відбувся у 2 жінок основної групи, отже, 87,5 % пацієнток зі ЗНВ продовжили виношування вагітності.
НОВІ НАПРЯМКИ В ПРОФІЛАКТИЦІ
СПАЙКОВОЇ ХВОРОБИ В ГІНЕКОЛОГІЇ
Босий С. А., Гнатій О. А.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Актуальність. Проблема спайкового процесу в
малому тазу досі залишається особливо актуальною в гінекології. Частота розвитку спайкового
процесу варіюється від 67–93 % після хірургічних
абдомінальних втручань і становить майже 97 %
випадків після проведення відкритих гінекологічних операцій.
Спайковий процес в малому тазу демонструє
виражений вплив на стан пацієнтів. По-перше, наявність спайок призводить до кишкової непрохідності, безплідності і формування хронічного тазового болю. По-друге, спайковий процес зумовлений великою кількістю хірургічних ускладнень.
По-третє, ці ускладнення потребують високої мобілізації хірургічних ресурсів стаціонарів. По-четверте, всі ці негативні ускладнення збільшують
економічні затрати при наданні допомоги таким
пацієнтам.
Мета дослідження. Вивчити клінічну ефективність профілактики спайкоутворення після органозберігаючих гінекологічних операцій із застосуванням антиадгезивного гелю «Девіскар».
Матеріали і методи. Обстежено 56 хворих, яким
виконано органозберігаючі операції на органах
малого тазу на базі гінекологічного відділення
ВМКЛ ПБ № 2.
Результати дослідження. В залежності від обсягу заходів профілактики спайкового процесу жінок було розділено на дві групи: досліджувана група — 26 пацієнток, яким профілактику проводили за допомогою антиадгезивного гелю «Девіскар»; контрольна група — 30 пацієнток, яким профілактичні заходи застосовувалися традиційно.
Розподіл пацієнток за обсягом оперативного втручання був таким: міомектомія — 11 (19,6 %) осіб
(5 з досліджуваної групи та 6 з контрольної групи), цистектомія, коагуляція/резекція яєчників —
15 (26,7 %) жінок (відповідно 8 та 7), операції на
маткових трубах — 14 (25 %) хворих (8 та 6), видалення вогнищ ендометріозу — 7 (12,5 %) осіб
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(4 і 3), тубектомія — 5 (8,9 %) жінок (2 і 3). У всіх
пацієнток досліджуваної і контрольної груп післяопераційний період перебігав без ускладнень. УЗознаки спайкового процесу через місяць після операції виявлено у 19,2 % пацієнток досліджуваної
групи та у 43,3 % пацієнток контрольної групи.
Висновок. При відкритих і лапароскопічних гінекологічних операціях з метою збереження репродуктивної функції необхідно широко використовувати спеціальні засоби профілактики розвитку
спайкового процесу.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ
З ВИКОРИСТАННЯМ МУЛЬТИМОДАЛЬНОЇ
ФІТОТЕРАПІЇ У ХВОРИХ НА НЕЗАПАЛЬНУ
ФОРМУ СИНДРОМУ ХРОНІЧНОГО
ТАЗОВОГО БОЛЮ
Бакуліч Г. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження. Оцінити ефективність мультимодальної фітотерапії у лікуванні чоловіків з
незапальною формою синдрому хронічного тазового болю (СХТБ).
Усі хворі були розподілені на дві клінічні групи: перша — хворі із незапальною формою СХТБ,
які отримували мультимодальну фітотерапію протягом 2 міс.; друга група — хворі із незапальною
формою СХТБ, які отримували комплексне традиційне лікування (антиконвульсанти, нестероїдні протизапальні засоби, α-адреноблокатори, міорелаксанти периферичної дії) протягом 2 місяців.
Критерії включення: чоловіки з тазовим больовим
синдромом, що турбує їх протягом не менше як
6 місяців. Критерії виключення: раніше оперовані
хворі на тазових органах та нейропатія на фоні метаболічних захворювань. Ефективність лікування
оцінювали шляхом анкетування до та після лікування анкетою Індекс-шкали симптомів хронічного простатиту та синдрому тазового болю у чоловіків, а також за допомогою ультразвукового
допплерівського сканування швидкості кровотоку в a. pudenda.
Обговорення та висновки. При аналізі результатів дослідження нами встановлено, що домени «Біль
та дискомфорт» і «Сечовипускання» в обох групах
мали достовірне зниження суми балів. Сума балів
в доменах «Вплив симптомів на ваше життя»
та «Якість життя» також достовірно знижувалась.
При проведенні хворим допплерівського сканування кровотоку в статевій артерії до та після лікування виявлено покращання швидкості кровотоку.
ХІРУРГІЧНЕ ЛІКУВАННЯ
ЛОКАЛІЗОВАНОГО
І МІСЦЕВОРОЗПОВСЮДЖЕНОГО РАКУ
ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Гордимов О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Рак передміхурової залози (РПЖ) в Україні посідає друге місце, поступаючись лише раку легенів. В останні роки в Україні спостерігається зрос-

тання показників захворюваності на РПЖ, що зумовлене поліпшенням діагностики. Рівень виявлення захворювання в початковій стадії низький і становить близько 50 %. Рівень 5-річної виживаності
сягає 66,8 % при I–II стадії, при III стадії — 41,3 %,
а при IV — 13,8 %, тимчасом як світовий показник при локалізованому РПЖ становить 100 %,
при метастатичному — 28,8 %.
Сьогодні радикальна простатектомія є єдиним
методом лікування локалізованого РПЖ, який
продемонстрував перевагу у виживаності в порівнянні з консервативним лікуванням.
Метою дослідження було вивчити характеристику хворих після радикального хірургічного лікування з приводу РПЖ.
Вивчено дані 73 хворих, що перенесли радикальну простатектомію.
У 64 пацієнтів була локалізована форма раку,
що становило 88 %, а у 12 % місцево розповсюджений процес. Середній вік хворих — 67 років.
У 11 % хворих були виявлені метастази в регіонарних лімфовузлах.
Результати дослідження показують необхідність більш широкого впровадження радикальної
простатектомії як провідного методу лікування
локалізованої форми РПЖ.

РИЗИК РОЗВИТКУ МЕТАБОЛІЧНОГО
АЦИДОЗУ В ПАЦІЄНТІВ ГЕРІАТРИЧНОЇ
ГРУПИ ПІСЛЯ РАДИКАЛЬНОЇ
ЦИСТЕКТОМІЇ ТА ГЕТЕРОТОПІЧНОЇ
ПЛАСТИКИ
Колосов О. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета роботи — оцінити метаболічні зміни після радикальної цистектомії з гетеротопічною пластикою за Бриккером в осіб літнього й старечого
віку.
Проаналізовано результати лікування 52 пацієнтів літнього й старечого віку з новоутвореннями сечового міхура, яким виконана радикальна
цистектомія, з деривацією сечі за Бриккером. Серед усіх пацієнтів чоловіків було 43 (82,7 %), жінок — 9 (17,3 %). Чоловікам стандартно виконували цистпростатектомію, жінкам — цистектомію
з гістеректомією і резекцією піхви. Виділялася ділянка клубової кишки, в кінець якої імплантувалися сечоводи, і виводилася на передню черевну
стінку. Після проведеного оперативного втручання контрольне обстеження пацієнтів вперше проводилося через 3 міс., потім через 6 міс. Обстежувалися пацієнти відповідно до протоколів ведення онкологічних хворих. Нами вибірково було
проведено дослідження кислотно-основного стану
в 22 пацієнтів для виявлення клінічних проявів гіперхлоремічного ацидозу. Основи (ВЕ) були в межах -2,45±0,20 (р<0,05), рН крові — 7,360±0,001
(р<0,001).
Операція Бриккера є оптимальним методом
деривації сечі в осіб літнього й старечого віку в
разі протипоказань до ортотопічної пластики.
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ЗНАЧЕННЯ МЕТОДІВ БІОЛОГІЧНОГО
ЗВОРОТНОГО ЗВ’ЯЗКУ В ДІАГНОСТИЦІ
ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ М’ЯЗІВ
ТАЗОВОГО ДНА ПРИ КОНСЕРВАТИВНОМУ
ЛІКУВАННІ НЕТРИМАННЯ СЕЧІ
Константинова В. С., Тодорова Т. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Метою дослідження було вивчити можливості
корекції адаптаційних можливостей сечового міхура (СМ) у хворих з різними формами нетримання сечі (НС) методом біологічного зворотного
зв’язку (БЗЗ) в поєднанні з ETS (електроміографія
(ЕМГ) — тригерна електростимуляція) м’язів тазового дна.
Обстежено 47 хворих, усі жінки, з симптомами
нижніх сечових шляхів, що відповідали критеріям
діагностики Міжнародного товариства з утримання сечі для НС. Після аналізу вихідних показників
електричної активності м’язів сфінктерного апарату тазових органів серед обстежених була сформована група (41 хвора), яким для лікування був запропонований метод біологічного зворотного
зв’язку в поєднанні з ETS. Динаміку змін показників ЕМГ відстежували на 2-канальному комп’ютерному електроміографі в умовах фізіологічного
формування позиву до сечовипускання. При аналізі даних міографії отримані такі результати: показники м’язової роботи тазових сфінктерів покращилися вже через 2 тижні у 52 % хворих, через
4 тижні показникі ЕМГ покращилися у 61 % хворих, а до 15-го заняття прогрес в якості м’язової роботи зафіксований у 68 % хворих (р<0,05). При аналізі отриманих клінічних даних став очевидним
вплив терапії БЗЗ як на симптоми гіперактивності сечового міхура, так і на стан тазового дна.
Таким чином, патогенетична дія терапії методу БЗЗ-терапії в поєднанні з ЕМГ-тригерною електростимуляцією м’язів тазового дна в лікуванні
функціональних порушень нижніх сечових шляхів
полягає в позитивній динаміці інтенсивності дизуричних симптомів, а також у покращанні показників ефективності сечовипускання (усуненні залишкової сечі, вираженому збільшенні середнього ефективного об’єму сечового міхура і коефіцієнту ефективності сечовипускання), що вказує на оптимізацію резервуарно-евакуаторної функції сечового
міхура, реґулювальний вплив на тонус детрузора
і замикального апарату шийки сечового міхура.
РОЛЬ МАГНІТНО-РЕЗОНАНСНОЇ
ТОМОГРАФІЇ У ДІАГНОСТИЦІ
М’ЯЗОВО-НЕІНВАЗИВНОГО РАКУ
СЕЧОВОГО МІХУРА
Мавроматіс М. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета роботи. Оцінити переваги МРТ в діагностиці м’язово-неінвазивного раку сечового міхура.
Існуючі недоліки: УЗД — розташування пухлини в зоні трикутника Льєто, шийці сечового міху-

ра, а також за неможливості адекватного наповнення сечового міхура; КТ-дослідження — неточності в зв’язку з малим розміром новоутворення,
коли утворення було до 1 см або при локальному
дифузному ураженні сечового міхура.
Серед недоліків МРТ — тривалість дослідження, епізоди клаустрофобії у пацієнтів, також велике значення має кваліфікація лікаря-рентгенолога.
Матеріали і методи. Проведено ретроспективне дослідження історій хвороб 86 пацієнтів у віці
від 21 до 86 років (65,0±14,3). УЗД-дослідження
сечостатевої системи було виконано 100 % хворих,
КТ сечової системи з контрастуванням на апараті
Somatom Definiton AS — 45 % пацієнтів, МРТ органів таза на апараті Philips Achieva 1,5T XR — у
55 % випадків.
Результати досліджень. У 82 пацієнтів виявлено рак T1, у 3 пацієнтів — Ta, в 1 пацієнта — Tis.
У 76 пацієнтів діагностовано одне новоутворення,
у 6 пацієнтів — два новоутворення, у 4 пацієнтів
— два і більше новоутворень. Діагностична чутливість методів: УЗД — 76 %, КТ — 82 %, МРТ —
96 %.
Висновки. Метод МРТ найточніше дозволив
розмежувати інвазивні та неінвазивні форми раку
сечового міхура, верифікувати новоутворення діаметром менше 1 см.
ГОРМОНАЛЬНИЙ
ТА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧНИЙ АНАЛІЗ
ПЕРВИННОГО ГІПОГОНАДИЗМУ
У ХВОРИХ ПОСТПУБЕРТАТНОГО ВІКУ
Макарук В. М., Іваніна І. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Метою нашої роботи було виявлення порушень
статевого розвитку шляхом проведення оцінки генетичних, сперміологічних та гормональних досліджень.
Усіх обстежуваних хворих було розподілено
згідно з віковими особливостями, що представлені післяпубертатним періодом соматичного дозрівання, а саме післяпідліткового періоду 18–19 років — це 11 (19,29 %) осіб, перехідного періоду 20–
26 років — 16 (28,07 %) осіб та хворі періоду зрілої
сексуальності — 27 років і старше — 30 (52,63 %)
осіб.
Проведено дослідження рівня статевих і гонадотропних гормонів, а саме рівня тестостерону,
ЛГ, ФСГ, ПРЛ, Е2.
У подальшому нами проведено сперміологічне
дослідження у хворих з первинним гіпогонадизмом як у кількісному, так і якісному відношеннях,
а саме кількості рухливих форм сперматозоїдів та
наявності серед них патологічних форм.
Наступним етапом нашого дослідження було
проведення цитогенетичного дослідження хворих
на первинний гіпогонадизм, у яких виявлена азооспермія (24 особи, 42,1 %). У чотирьох пацієнтів
встановлено полісомію X хромосоми 47,XXY (синдром Клайнтфельтера). У трьох пацієнтів виявлено мозаїчну форму синдрому Клайнтфельтера,
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їх генотип 47,XXY (70 %)/46,XY (30 %) і 46,XY
(80 %)/47,XXY (10 %)/46XY13p+s15p++s-22ps+Yq+
(10 %) і 47,XXY (55 %)/46,XY (45 %). У двох пацієнтів виявлено вкорочення довгого плеча X хромосоми, а у трьох — його подовження. У одного
пацієнта виявлено генотип 46,ХХ (синдром де ля
Шапеля). У 11 пацієнтів не виявлено цитогенетичних порушень.
Встановлено, що генетично зумовлена патологія, включаючи структурні та кількісні аномалії
хромосом, мала місце у 54 % пацієнтів із азооспермією. Вивчення еякуляту у пацієнтів з первинним
гіпогонадизмом підтвердило значні кількісні та
якісні зміни, слід відмітити їх негативну динаміку,
що зростає з підвищенням віку. Результати сперміологічних досліджень свідчать про значні порушення репродуктивної функції у хворих на первинний гіпогонадизм зі значним прогресуванням з віком, а у 40,4 % — необоротним характером порушень, що представлені перебігом первинного гіпогонадизму.
ОБҐРУНТУВАННЯ НЕІНВАЗИВНОЇ
ІНСТРУМЕНТАЛЬНОЇ ДІАГНОСТИКИ
НЕЙРОПАТІЇ СТАТЕВОГО НЕРВА
У ЧОЛОВІКІВ
Носенко І. Ю., Сільніцька Т. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Синдром хронічного тазового болю (СХТБ) у
чоловіків посідає перше місце за поширеністю серед
захворювань чоловічої статевої сфери й одне з перших місць серед чоловічих захворювань у цілому.
Незважаючи на численні спроби охарактеризувати СХТБ і виробити діагностичний і лікувальний алгоритм, цей стан продовжує бути тяжкою,
нерозв’язаною проблемою як для урологів, так і
для самих хворих. Основна проблема полягає у
труднощах виявлення причин наявних симптомів
і, відповідно, їх лікування.
Сьогодні основну роль, на думку багатьох дослідників, відіграють міофасціальні (спастичні)
синдроми м’язів тазового дна й нейропатія статевого нерва, який неофіційно називають king of
perineum — «король промежини».
Мета дослідження. Обґрунтування неінвазивної
інструментальної діагностики нейропатії статевого нерва у чоловіків.
На базі клініки урології ОНМедУ нами обстежено 34 чоловіки, середній вік яких (34,53±5,28) року. Усіх чоловіків було розподілено на 2 групи:
перша група (14 чоловіків) — контрольна — соматично здорові особи; друга — чоловіки із незапальною формою синдрому хронічного тазового
болю, тривалість якого 6 місяців та більше. Обстеження включало: анкетування, об’єктивне обстеження, у т. ч. нейроурологічне; лабораторну діагностику (загальний аналіз крові та сечі, мікроскопія мазка з уретри та секрету передміхурової залози, бактеріологічне дослідження секрету передміхурової залози), ультразвукове дослідження передміхурової залози, сечового міхура й органів
мошонки, а також визначення швидкості кровотоку в а. pudenda у каналі Алкока за допомогою уль-

тразвукового допплерівського сканування. Наявність нейропатії статевого нерва підтверджувалась
Нантськими критеріями та пальпацією сідничної
ості. Критерії включення — хворі, які перенесли
оперативні втручання на органах малого тазу та
хворі з полінейропатіями.
Аналізуючи результати дослідження, виявили
зниження швидкості кровотоку в а. pudenda у хворих на СХТБ в порівнянні зі статистичною нормою у здорових чоловіків, нижня межа якої дорівнює 18,23 см/с. Виходячи з анатомічних особливостей каналу Алкока, дане зниження кровотоку
вказує на його компресію.
Таким чином, встановлено, що визначення
швидкості кровотоку в статевій артерії дозволяє з
високим ступенем імовірності діагностувати наявність нейропатії статевого нерва у чоловіків.
ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ
ПІДВИЩЕННЯ ВМІСТУ ПРОЗАПАЛЬНИХ
ФАКТОРІВ У КРОВІ І СЕЧІ ХВОРИХ
З АКТИВНО ПЕРЕБІГАЮЧИМ ХРОНІЧНИМ
КАЛЬКУЛЬОЗНИМ ПІЄЛОНЕФРИТОМ
Хаддад С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Хронічний рецидивний калькульозний пієлонефрит (ХКП) є однією з основних причин нефросклерозу і розвитку хронічної ниркової недостатності.
До 10 % пацієнтів, які потребують проведення
програмного гемодіалізу, становлять хворі на
сечокам’яну хворобу, ускладнену хронічним пієлонефритом.
Встановлено, що наявність ХКП зумовлено
проявами, що збігаються у часі, вірулентних властивостей персистуючих бактерій, змінами резистентності організму і порушеннями внутрішньониркової гемодинаміки, які значною мірою ініціюються самим інфекційним агентом, що негативно впливає на перебіг патологічного процесу та
ефективність лікувальних заходів.
З метою підвищення ефективності методів клініко-лабораторного підтвердження наявності загострення ХКП проведено дослідження низки прозапальних факторів, до яких належать простагландини, лейкотрієни, в сироватці крові та сечі
хворих.
Обстежено 41 хворого на ХКП. До групи здорових осіб увійшли 27 осіб у віці від 19 до 45 років.
Дані проведених досліджень дозволили встановити істотне підвищення вмісту досліджуваних ейкозаноїдів, відзначено значне зниження активності процесів детоксикації та пригнічення метаболічних перетворень в організмі хворих при активному перебігу ХКП.
Встановлені закономірності зміни вмісту досліджуваних ейкозаноїдів дозволяють підвищити інформативність диференційної діагностики активної фази ХКП і оптимізувати комплексну протизапальну, антибактеріальну, метаболізмкоригувальну терапію, спрямовану на запобігання хронізації процесу і його віддаленим ускладненням.
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МОНІТОРИНГ ЗАПОБІГАННЯ
РЕЦИДИВУ ПОВЕРХНЕВОГО РАКУ
СЕЧОВОГО МІХУРА
Тригуб Ю. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження — вивчити ефективність і
результати ад’ювантної внутрішньоміхурової хіміотерапії пацієнтів з м’язово-неінвазивним раком
сечового міхура (РСМ).
Матеріали та методи. До ретроспективного дослідження включено 86 пацієнтів віком від 21 до
86 років, середній вік (65,0±14,3) року. Тривалість
спостереження — від 5 до 60 міс., у середньому
28,4 міс.
Результати досліджень та обговорення. Усі пацієнти в післяопераційному періоді одержували
внутрішньоміхурову ад’ювантну хіміотерапію й
імунотерапію за рекомендованими схемами. Доксорубіцин використовували найчастіше — 44
(51,2 %) пацієнти, відразу після виконання ТУР
новоутворення дозою 50 мг, з експозицією 1 год і
надалі по 50 мг 1 раз на тиждень № 5. Мітоміцин С
вводили 32 (37,2 %) хворим дозою 40 мг з експозицією 1 год № 5, а у 10 (11,6 %) випадках — УроБЦЖ, що містить живі мікобактерії БЦЖ (Mycobacterium bovis, штам RIVM (2–8)·108 клітин)
1 раз на тиждень. «Золотим стандартом» у лікуванні м’язово-неінвазивного РСМ, на нашу думку, є
ТУР сечового міхура, що дозволяє малотравматично і радикально видалити пухлину. Але, незважаючи на переваги ТУР серед хірургічних методів, адекватна профілактика рецидивів новоутворень більш ефективна при проведенні внутрішньоміхурової ад’ювантної хіміотерапії. Проведення
внутрішньоміхурової хіміотерапії відразу після
ТУР новоутворення вірогідно знижує ризик прогресування пухлинного процесу.
АНАЛИЗ ВРОЖДЕННЫХ ПОРОКОВ
РАЗВИТИЯ У НОВОРОЖДЕННЫХ
В ЗАПОРОЖСКОМ ОБЛАСТНОМ
ПЕРИНАТАЛЬНОМ ЦЕНТРЕ
Амро А. Т., Кордик Ю. В.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Врожденные пороки развития плода (ВПР) на
протяжении последних лет занимают ведущее место среди причин младенческой смертности, достигая 20–35 %. В Украине частота врожденной и наследственной патологии среди новорожденных
составляет около 5 %.
В случае обнаружения у ребенка ВПР эффективность лечения зависит от адекватности оказания
неотложной помощи, своевременного перевода в
хирургический стационар, рационального оперативного вмешательства и адекватного послеоперационного ведения больного. Несвоевременная или
неполная диагностика является основным источником диагностических ошибок, которые негативно
влияют на прогноз жизни и здоровья ребенка.
Выделяют первичную профилактику врожденной и наследственной патологии — преконцепци-

онную, вторичную — пренатальная диагностика
и третичную — профилактика осложнений с помощью медикаментозной и хирургической коррекции.
Нами проведен анализ основних ВПР у новорожденных, родившихся в Запорожском областном перинатальном центре за 2014–2016 гг. Всего
за этот период родилось 320 детей, у которых диагностированы ВПР: в 2014 г. — 127 (39,68 %) новорожденных, в 2015 г. — 119 (37,18 %), в 2016 г. —
23,14 %. Всего родилось 135 (42,19 %) девочек и 184
(57,5 %) мальчика. У одного ребенка половая принадлежность не установлена. В 2014 г. родилось
4 двойни, причем в одном случае у обоих мальчиков
диагностированы ВПР (у одного ДМЖП, у другого — крипторхизм). В 2014 г. один ребенок с ВПР
был мертворожденный. В среднем масса детей составляла (3117±622) г, а рост — (50,59±4,82) см.
Анализируя качественную характеристику
ВПР у новорожденных, виявили, что ВПР ССС
занимали первое место — 117 (36,56 %) случаев.
При этом традиционно ДМЖП был диагностирован наиболее часто: в 2014 г. — 18,11 %, в
2015 г. — 21 %, в 2016 г. — 25,68 %. Обращает
внимание, что роды с ВПС ССС, при которых может возникнуть необходимость оперативного
вмешательства, в 2014 г. были представлены такими заболеваниями, как тетрада Фалло (2 случая), стеноз правых отделов (2 случая), клапанный стеноз легочной артерии (2 случая), коарктация аорты (2 случая).
В 2015 г. клапанный стеноз легочной артерии
диагностирован у 3 пациентов, тетрада Фалло —
у 2.
При этом частота комбинированных пороков
ССС имеет нарастающую динамику: 5,5 — 4,2 —
14,89 %.
Второе место у обследованных новорожденных
занимают аномалии развития мочеполовой системы, которые составляют 73 (22,81 %) случая.
При этом крипторхизм — 11 (3,44 %), наличие кист
яичников — 4 (1,25 %) случая, причем все случаи
диагностированы в 2016 г. Мультикистоз составляет — 4,38 %, гидронефроз — 3,44 %.
Третье место по частоте ВПР занимают заболевания ЦНС. Всего диагностировано 13 случаев,
что составляет 7,19 %. При этом во всех случаях
виявлена тяжелая с сомнительными перспективами для жизни патология.
Частота новорожденных с наличием множественных пороков развития составила 22 (6,88 %)
случая. При этом обращает на себя внимание тенденция к снижению рождения детей с данной патологией, соответственно 12 человек в 2014 г., 7 —
в 2015 г., 3 — в 2016 г.
Частота рождения детей с синдромом Дауна
составила 17 (5,31 %) случаев, при этом отмечается увеличение частоты данной патологии: в 2014 г.
— 7 случаев, в 2015 г. — 4 случая, в 2016 г. — 9 случаев.
Таким образом, соблюдение стандартов пренатальной диагностики, усовершенствование аппаратуры и качества медицинской помощи позволяют уменьшить количество рождения детей с неоперабельными аномалиями развития.
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ВИВЧЕННЯ ФАКТОРІВ РИЗИКУ
ГОСТРОЇ КРОПИВНИЦІ У ДІТЕЙ
Гріденко О. Ю., Баннікова Н. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження — вивчити частоту виникнення різних факторів розвитку гострої кропивниці у дітей.
Матеріали та методи дослідження. Проведено
ретроспективний аналіз 45 випадків гострої кропивниці у дітей різного віку за даними історій хвороб.
Результати дослідження. Розповсюдженість
гострої кропивниці серед дітей становить від 2,0
до 6,7 %.
Проаналізовано ускладнений алергологічний
анамнез дитини і родичів першої лінії, збільшений
рівень загального імуноглобуліну Е, наявність харчової непереносимості у дитини в анамнезі, глистяної інвазії, проявлення симптомів кропивниці на
тлі гострого інфекційного захворювання, прийому лікарських засобів, одночасного застосовування великої кількості лікарських препаратів.
Висновки. З факторів ризику розвитку гострої
кропивниці у дітей, за якими спостерігали, частіше фіксували гостре інфекційне захворювання,
поліпрагмазію та харчову непереносимість.
У дітей відмічались різноманітні поєднання
факторів ризику, що вказує на доцільність їх вивчення у зв’язку з ризиком розвитку гострої кропивниці у дитячому віці.
ЗАХВОРЮВАНІСТЬ І ПОШИРЕНІСТЬ
ВРОДЖЕНИХ ВАД СЕРЦЯ У ДІТЕЙ
І ПІДЛІТКІВ В ОДЕСЬКІЙ ОБЛАСТІ
ТА В УКРАЇНІ
(ДИНАМІКА ПОКАЗНИКІВ ЗА 9 РОКІВ)
Столяренко К. Н.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність роботи. В Україні ситуація із
серцево-судинними захворюваннями є складною
серед усього населення, адже в структурі смертності та інвалідності працездатного населення України хвороби серця і судин становлять понад
65 %. «Серцеве» благополуччя дорослої людини
формується в умовах її повсякденного життя, там,
де вона живе, працює, вчиться, приймає відпові-

дальні рішення, засвоює той або інший стиль поведінки. Але ж започатковується «серцеве» благополуччя саме в ранньому дитинстві.
Мета дослідження — вивчення динаміки захворюваності, поширеності захворювань системи кровообігу (І 00–І 99) та вроджених вад серцево-судинної системи (ВВС) (Q 20–Q 26) у дітей і підлітків
в Одеській області та в Україні за останні 9 років.
Матеріали та методи дослідження. Епідеміологічні дослідження проводились на базі дитячих
поліклінік Одеси та Одеської обласної клінічної лікарні.
Результати дослідження. Поширеність врождених вад серцево-судинної системи у дітей (0–17 років) в Одеській області за останні 9 років збільшилась з 5,09 ‰ (2007) до 6,74 ‰ (2015), як і в Україні (у 2007 р. — 5,25 ‰, у 2015 р. — 8,47 ‰). Захворюваність на ВВС у дітей (0–17 років) в Одеській області за останні 9 років збільшилась з 0,73 ‰
(2007) до 1,07 ‰ (2015), в Україні цей показник
збільшився з 0,92 ‰ (2007) до 1,37 ‰ (2015).
Висновки. Як в Україні в цілому, так і в Одеській області за останні 9 років виявлено стабільне
зростання поширеності та захворюваності (виявлення) вроджених вад серцево-судинної системи у
дітей і підлітків.

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННЫЙ ПОДХОД
В ВЕДЕНИИ ДЕТЕЙ ПЕРВОГО ГОДА
ЖИЗНИ С ПРОЯВЛЕНИЯМИ
ГИПОЛАКТАЗИИ
Австриевская А. В., Грекул Ю. Л.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель — изучение эффективности медикаментозных и немедикаментозных мероприятиий при
лечении детей с явлениями лактазной недостаточности.
Материалы и методы. Под наблюдением находились 86 детей в возрасте от 28 дней до 1 года с
симптомами гиполактазии (вздутие живота, колики, жидкий пенистый стул с кислым запахом). Критерием включения были наличие типичных проявлений гиполактазии, информированное согласие
родителей, отсутствие врожденных аномалий развития, иммунодефицита и инфекционных заболеваний. При первом визите предложены мероприя-
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тия по оптимизации режима и характера кормления, также предложены диагностические мероприятия для уточнения генеза и характера гиполактазии (общий анализ крови, глюкоза в крови,
копрограмма, определение кислотности кала, определение углеводов в кале, экспресс-тест определения антигенов лямблий в кале и исследование
полиморфизма гена лактазы). При последующем
визите проводилась оценка результатов параклинических исследований и эффекта от первой линии
терапии. Выделены группы детей в зависимости от
причины гиполактазии. Проведена оценка результатов лечения.
Выводы. Большинство детей с явлениями гиполактазии хорошо откликаются на коррекцию кормления ребенка. Дети с врожденной лактазной недостаточностью нуждаются в регулярном получении лактазы в течение всего периода грудного
вскармливания или питания детскими молочными
смесями. Дети с транзиторной лактазной недостаточностью требуют лечения основного заболевания,
применение лактазы носит временный характер.

ЧИННИК РИЗИКУ ПЕРЕДЧАСНИХ
ПОЛОГІВ ЗАЛЕЖНО ВІД ТЕРМІНІВ
ГЕСТАЦІЇ
Бурименко А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Передчасні пологи (ПР) є одним з найважливіших аспектів проблеми охорони здоров’я матері і
дитини. Частота народження дітей передчасно в
різних країнах коливається від 5 до 20 % від загальної кількості пологів. Частота ПР протягом останніх 25 років в економічно розвинених країнах
зберігається в межах від 5 до 8 %. Передчасні пологи — основний чинник, що визначає неонатальну смертність і захворюваність, а також довгострокові негативні наслідки для стану здоров’я дитини.
Нами був проведений ретроспективний аналіз
247 історій ПР та історій розвитку новонародженого в пологовому будинку № 7 (Одеса). Першу
групу утворили 34 випадки пологів в терміні до
33 тиж.; друга група була представлена 213 випадками ПР 33–37 тиж. гестації; 100 історій пологів
та історій розвитку новонародженого в терміні 38–
41 тиж. були вивчені для контролю. Порівняльний
аналіз чинників ризику показав, що в першій групі відношення шансів (ВШ) початку пологів в терміні до 33 тиж. за наявності маткової кровотечі
дорівнює 50,91 (95 % довірчі інтервали (ДІ) 14,42–
193,99), за наявності інфекції різної етіології і локалізації — 21,85 (95 % ДІ 7,36–67,83), а за наявності істміко-цервікальної недостатності (ІЦН) —
20,37 (95 % ДІ 7,01–61,41).
Отже, ВШ початку передчасних пологів в терміні 33–37 тиж. за наявності маткової кровотечі
становило 25,53 (95 % ДІ 10,19–67,94), при ІЦН —
22,70 (95 % ДІ 11,02–47,65). На третьому місці за
результатами ВШ знаходиться дисфункція плаценти — 17,50 (95 % ДІ 7,99–39,50).

ИСКУССТВЕННЫЕ СМЕСИ
ДЛЯ ПИТАНИЯ ГРУДНЫХ ДЕТЕЙ:
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА
Задыханов С. Ю.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Увеличивающееся количество
адаптированных молочных смесей для кормления
детей грудного возраста приумножило ответственность семейного врача и педиатра в выборе правильного продукта питания. Эту проблему усугубляет высокая стоимость ряда импортных продуктов питания, заставляющая молодые семьи выбирать более дешевые смеси, а также недостаточно
объективная информация дистрибьюторских компаний, продвигающих детские смеси на рынке. Существенный вред здоровью ребенка наносит и самостоятельное, не всегда верное решение родителей о выборе продуктов питания на основе
интернет-источников, обсуждений в социальных
сетях.
Цель. Повысить уровень рекомендаций врачей
в отношении искусственного вскармливания детей
грудного возраста путем изучения ряда социальных и экономических вопросов, сопровождающих
уход за грудными детьми.
Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: разработана анкета медико-социального характера для опроса родителей
о причинах выбора той или иной питательной смеси для ребенка; проведен анализ причин отказа
матерей от грудного вскармливания; изучена информированность родителей о сущности естественного и искусственного вскармливания детей
первого года жизни; рассмотрены источники информации о питании грудных детей, наиболее популярные среди молодых родителей; оценена доступность контакта семейного врача и молодой семьи; проведена оценка материального положения
семей; проанализирована коррелятивная связь
между изученными показателями.
Выводы. Анализ полученных данных отразил
несколько типовых ошибочных решений родителей грудных детей в выборе питательных смесей.
Было сделано соответствующее заключение о том,
что врачу необходимо учитывать экономическую
составляющую питания ребенка, а также негативное влияние устоявшихся мифов о ценности тех
или иных продуктов питания.
ДО ПИТАННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ
РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В ПІДВИЩЕННІ
ЯКОСТІ ВИХОДЖУВАННЯ
НОВОНАРОДЖЕНИХ ДІТЕЙ
Осадчук Т. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Проведена в Україні реформа охорони здоров’я спрямована на підвищення якості медичної допомоги на основі впровадження до медичної практики вимог низки міжнародних стандартів: GMP,
GCP, GLP тощо. Однією з таких обов’язкових ви-
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мог, відображених у всеосяжному стандарті якості ISO 9001:2015, є впровадження до практики методів запобігання небажаним явищам на основі
ризик-менеджменту.
Актуальність роботи зумовлена аналізом можливостей використання методів ризик-менеджменту в неонатологічній практиці.
Метою дослідження є підвищення результативності виходжування новонароджених дітей. Методичною основою цього дослідження були оцінка ризик-факторів за SWIFT-методом, прогностичний аналіз на основі шкали Апгар і методи біостатистики.
Був проведений ретроспективний аналіз 40 історій пологів та історій розвитку новонароджених
дітей, які перенесли реанімацію після народження.
Висувалася концепція допоміжної оцінки при оцінюванні оцінки наслідків реанімаційних заходів,
ступеня зрілості систем життєзабезпечення дітей.
Для коректного оцінювання стану розроблено розширену форму звітності для оцінки показників за
шкалою Апгар. Показники слід вписувати у відповідні комірки через визначені проміжки часу.
Комірка «Коментарі» використана для заміток
про інші фактори, зокрема, курсові дози препаратів, призначені матері, ступінь відповідності стандартам проведених реанімаційних заходів, стан
здоров’я дітей до закінчення неонатологічного періоду, повноту превентивних заходів щодо нейтралізації факторів ризику періоду новонародженості.
Медичним працівникам запропоновано використання розширеної форми звітності щодо показників за шкалою Апгар, яка містить відомості про
реанімаційні втручання.

ВПЛИВ ВИСОКОЧАСТОТНОЇ ОСЦИЛЯЦІЇ
ГРУДНОЇ КЛІТКИ НА ФУНКЦІЮ
ЗОВНІШНЬОГО ДИХАННЯ В ДІТЕЙ
З ПОЗАЛІКАРНЯНОЮ ПНЕВМОНІЄЮ
ГОСТРОГО ПЕРЕБІГУ
Усенко Д. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Нові можливості покращання функції зовнішнього дихання (ФЗД) пов’язані з використанням
методу дренажу бронхіального дерева за допомогою високочастотної осциляції грудної клітки
(ВЧОГК). (Муковісцидоз. Адаптована клінічна
настанова, заснована на доказах, МОЗ України,
2016 р.)
Метою роботи було вивчення клінічного значення методу ВЧОГК у комплексній терапії позалікарняної пневмонії (ПП) з гострим перебігом у
дітей.
Клінічне спостереження та спеціальні дослідження проведені у пульмонологічному відділенні Одеської обласної дитячої клінічної лікарні у
56 дітей віком від 6 до 17 років з підтвердженим
діагнозом ПП. Діти були поділені на 2 групи: основну — 36 дітей, які отримували курс ВЧОГК, та
контрольну — 20 дітей, які отримували базисну терапію без ВЧОГК. Усім пацієнтам проводили ком-

плексне клінічне обстеження. Оцінка вентиляційної функції легенів проводилася в усіх пацієнтів
методом спірометрії за такими показниками ФЗД:
форсована життєва ємність легенів (ФЖЄЛ), об’єм форсованого видиху за першу секунду (ОФВ1),
максимальна об’ємна швидкість повітря (МОШ)
на рівні видиху 25 % ФЖЄЛ (МОШ25), МОШ повітря на рівні видиху 50 % ФЖЄЛ (МОШ50).
Отримані результати свідчать про сприятливий
вплив ВЧОГК на клінічні симптоми, дренажну
функцію легенів та показники бронхіальної провідності.
Більш позитивна клінічна динаміка патологічного процесу в основній групі супроводжувалась
покращанням показників ФЗД, у тому числі достовірним приростом ФЖЄЛ за рахунок збільшення
ОФВ1.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОРРЕКЦИИ
ПИЩЕВОГО РАЦИОНА У ДЕТЕЙ
С ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНОЙ АНЕМИЕЙ
Григоришена А. А., Мацюк Н. Б.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Железодефицитные состояния
остаются актуальной проблемой здравоохранения.
По данным ВОЗ, дефицит железа в группе детей
раннего возраста превышает 80 % в связи с быстрыми темпами развития и повышенной потребностью в железе. В этот период запасы железа быстро истощаются: у недоношенных детей к 3-му месяцу, у доношенных — к 5–6-му месяцу.
Неадекватное питание беременных, несвоевременное введение прикорма часто приводят к развитию анемии у детей грудного возраста.
Цель. Проанализировать особенности пищевого рациона и изучить его влияние на развитие железодефицитных состояний у детей раннего возраста, находящихся на грудном вскармливании.
Материалы и методы. Проведено обследование 50 детей в возрасте от 6 до 9 мес. с учетом рекомендаций нормативных документов: Приказ
№ 149 «Клинический протокол медицинского ухода за здоровым ребенком».
Результаты. В ходе работы дети были распределены на 2 группы: у детей первой группы (n=25)
уровень Hb определяли на 9-м месяце жизни, а у
детей второй группы (n=25) — на 6–7-м месяце.
При этом у детей первой группы показатели Hb
варьировали в диапазоне от 115 до 100 г/л, у детей второй группы уровень Hb находился в пределах 120 г/л, в обеих группах отмечено снижение
эритроцитарных индексов. При анализе рациона
питания установлено, что своевременное введение
продуктов, богатых железом (гречневая, овсяная,
ячневая крупы, цветная капуста, брокколи, мясо,
желток), предотвращало развитие железодефицита, в то время как неадекватное питание требовало уже медикаментозной коррекции анемии.
Выводы. Обогащение пищевого рациона железосодержащими продуктами прикорма предотвращает развитие анемии у детей, находящихся на
грудном вскармливании.
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ОПТИМІЗАЦІЯ СКРИНІНГОВОЇ
ДІАГНОСТИКИ РОЗЛАДІВ
АУТИСТИЧНОГО СПЕКТРА У ДІТЕЙ
НА ЕТАПІ ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ
Слєсаренко М. В., Ковальчук О. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Згідно з даними ВООЗ, останнім часом в світі
відзначається помітне погіршення психічного здоров’я дітей: частота виявлення розладів аутистичного спектра (РАС) становить приблизно 40 випадків на 10 тис. дітей. Ця тенденція актуальна і
для України. На тлі констатації зростання числа
хворих неминуче постає питання про необхідність
своєчасної діагностики РАС. Втім, при проведенні первинних діагностичних маніпуляцій лікарямипедіатрами виникають певні труднощі.
Мета нашої роботи — оптимізація існуючих
тест-систем діагностики РАС і оцінка їх ефективності в клінічних умовах.
На етапі клінічної реабілітації на базі Центра
реабілітації матері і дитини було проведено обстеження 30 дітей з РАС.
Для досягнення мети були обрані два найбільш
часто використовуваних тести: CARS (Childhood
Autism Rating Scale) і ATEC (Autism Treatment
Evaluation Checklist). Перший — як скринінгова
система, другий — для оцінки динаміки стану дитини в процесі лікування і реабілітації.
Підхід до оптимізації діагностичної тактики
полягав у такому: а) використання найбільш ємних параметрів оцінки психоемоційного та соматичного стану дитини; б) максимальна об’єктивізація тестових питань; в) об’єднання схожих питань в семантичні групи. Оцінку ефективності запропонованих тестів проводили порівняно з стандартними опитувальниками.
В ході аналізу встановлено підвищення ефективності діагностики, що підтверджено статистичними показниками: тест CARS — Sp дорівнює 85 %
та Se — 90 %, тест ATEC — Sp становить 75 % та
Se — 70 %.
Таким чином, отримані результати свідчать
про необхідність інтенсифікації роботи ранньої
діагностики розладів аутистичного спектра у
дітей за рахунок вдосконалення опитувальних
тестів.
ОСОБЛИВОСТІ ПОРУШЕНЬ
РОЗВИТКУ МОВЛЕННЯ У ДІТЕЙ
З ПСИХО-СОМАТИЧНИМИ РОЗЛАДАМИ
Овсяннікова В. В., Браткова Л. Б.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Сьогодні відмічається неухильне зростання кількості дітей з проблемами розвитку мови. Вважається, що до порушень формування мовних навичок призводять певні несприятливі фактори: обтяжений перебіг вагітності, патологія пологів, спадкові чинники, проблеми виховання, втім, досі недостатньо вивчено вікові особливості розладів мовлення з урахуванням фонових
станів.

Мета дослідження. Оцінка структури порушень
розвитку мовних навичок у дітей з психо-соматичними розладами.
Матеріали і методи. Проведено аналіз медичної документації 160 дітей, які отримують коригувальне навчання і лікування на базі спецшколиінтернату.
Результати. В ході роботи встановлено: 63 %
дітей мають порушення розвитку мовлення. За віковим розподілом мовні порушення зареєстровано у 33 % дітей віком 6–9 років, у 10 % дітей віком 9–10 років та у 19 % дітей віком 11–16 років.
При цьому у дітей молодшого віку превалювало
загальне недорозвинення мови (ЗНМ) III р. — 39 %,
у 13 % — ЗНР II р. і в 1 % — ЗНР I р. З віком ці
показники регресували. У структурі недорозвинення мови у дітей віком 6–9 років превалюють фонетико-фонематичні порушення (16 %), у дітей
старшого віку — змішана дисграфія (або дизартрія, дислалія, дисфонія), частка якої — 64 %.
Вивчення фонових станів продемонструвало
наявність затримки розумового розвитку у 80
(50 %) дітей, органічних порушень ЦНС — у 24
(15 %) дітей, аутистичних розладів — у 1 (0,6 %)
дитини, пограничних станів (слабка вираженість,
стерті межі клінічного стану) — у 5 (3 %) дітей, розладів поведінки — у 16 (10 %) дітей, енурезу — у
11 (7 %) дітей.
Висновки. Таким чином, порушення розвитку
мовлення виявляються у більшості (63 %) дітей із
обтяженим психоневрологічним підґрунтям. Формування мовних навичок у даного контингенту
дітей потребує застосування медикаментозної,
психологічної та педагогічної корекції.
ВРОДЖЕНІ ВАДИ СЕРЦЯ У ДІТЕЙ,
НАРОДЖЕНИХ У РЕЗУЛЬТАТІ
ІНДУКОВАНОЇ ВАГІТНОСТІ
Синенко В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Результати сучасних досліджень
демонструють високу розповсюдженість вроджених вад серця (ВВС) серед дітей, народжених внаслідок допоміжних репродуктивних технологій
(ДРТ), що пов’язано із впливом численних несприятливих чинників, як-от: екологічні негаразди, обтяжена спадковість, соматичне й репродуктивне
нездоров’я батьків.
Метою нашого дослідження було визначення
частоти і структури вроджених вад серця у дітей,
народжених в результаті застосування ДРТ.
Матеріали і методи. Для досягнення мети дослідження було обстежено 74 дитини, народжених в
результаті ДРТ, методом ІКСІ у віці від 1 міс. до
7 років. Діагностика ВВС проводилася з урахуванням дефініції, рекомендованої ВООЗ, — «Вроджені вади розвитку — це структурні або функціональні аномалії, в тому числі метаболічні порушення, наявні з моменту народження» (Женева, 2009).
Результати дослідження та їх обговорення. Серед ВВС у групі обстежених були виявлені: дефект
міжпередсердної перетинки (розміром більше 2–
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3 мм) — у 10 ((13,5±3,9) %) дітей; дефект міжшлуночкової перетинки — у 3 ((4,1±2,3) %) дітей; відкрита аортальна протока — у 4 ((5,4±2,6) %) дітей; пролапс клапанів — у 15 ((20,3±4,6) %) дітей.
Поєднання кардіальних вад з іншими аномаліями
розвитку спостерігалося у (16,7±8,8) %. У однієї
дитини була виявлена ізольована аномалія — мембрана лівого передсердя, що розділяла порожнину передсердя на верхньозадню та передньонижню камери. У групі з вадами серцево-судинної системи несуттєво переважали дівчатка (р>0,05).
Висновок. Отже, тактика ведення дітей, народжених із застосуванням ДРТ, має враховувати визначені особливості задля ранньої діагностики та,
за необхідності, вчасної корекції.

ВІКОВІ ОСОБЛИВОСТІ ЛЯМБЛІОЗУ
У ДІТЕЙ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ
Ткачик І. І., Кінарьова С. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. У структурі паразитарної захворюваності лямбліоз посідає важливе місце. Згідно
з визначенням ВООЗ, діагноз встановлюється за
будь-яким випадком інфікування лямбліями, як із
клінічними проявами, так і при безсимптомному
перебігу у дітей.
Мета. Визначити сучасні особливості перебігу
лямбліозу у дітей.
Матеріали та методи. На базі Дорожньої дитячої клінічної лікарні ДП «Одеська залізниця» було
проведено обстеження 45 дітей віком від 1 до 18 років, які перебували на стаціонарному лікуванні.
Для підтвердження діагнозу були проведені стандартні дослідження на лямбліоз, використані специфічні діагностичні тести.
Результати. У більшості обстежених, незалежно від віку, клінічна картина була представлена
гастроентерологічним симптомо-комплексом. У дітей молодшої групи (від 1 до 5 років) ознаки лямбліозу супроводжувались функціональними розладами біліарного тракту. Більшість дітей було госпіталізовано з приводу гострої респіраторної інфекції, у третини обстежених спостерігався ацетонемічний синдром. В означеній групі переважали
хлопчики (p<0,001).
У пацієнтів вікової групи від 5 до 12 років переважав безсимптомний перебіг лямбліозу. Важливо зазначити, що дана група найчастіше відзначалася супровідними алергічними станами: гостра
кропив’янка, атопічний дерматит, що за частотою
відрізнялось від інших вікових груп (p<0,05). У групі дітей від 12 до 18 років клінічні прояви лямбліозу характеризувались наявністю органічної патології біліарної системи.
Висновок. Перебіг лямбліозу на сучасному етапі демонструє гендерно-вікові особливості, високу частоту супровідної патології, що необхідно
враховувати при плануванні лікувально-діагностичних заходів.

АНАЛІЗ РЕЗУЛЬТАТІВ ГОСПІТАЛЬНОЇ
ТЕРАПІЇ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ,
ХВОРИХ НА ПОЗАЛІКАРНЯНУ
ПНЕВМОНІЮ
Коваль Л. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Пневмонія характеризується високим рівнем захворюваності та смертності дітей
у віковій групі до 6 років. Хоча наразі простежується зниження смертності, але відзначається стійка тенденція до зростання ускладнень та залишкових явищ пневмоній.
Мета. Проаналізувати результати госпітальної
терапії позалікарняної пневмонії (ПП) у дітей дошкільного віку на підставі динаміки основних клінічних та параклінічних показників.
Матеріали та методи. Під спостереженням перебувало 58 дітей віком від 3 до 6 років з рентгенологічно
підтвердженою пневмонією, які лікувались у пульмонологічному відділенні дитячої міської лікарні.
Результати досліджень. Аналіз частоти типових
клінічних ознак ПП в групі обстежених показав,
що лихоманка довше 3 діб мала місце у (37,93±
±6,37) %, задишка без БОС — у (46,55±6,54) %,
асиметрія хрипів — у (68,96±6,07) %, гематологічні критерії — у (34,48±6,24) %. За рентгенологічними даними переважали сегментарні форми
(74,13±5,75) %. У (6,89±3,32) % виявлені синпневмонічні плеврити.
У результаті проведеної терапії (β-лактамними
антибіотиками та препаратами постсиндромної терапії за сучасними рекомендаціями) позитивний
ефект отримано у (98,27±1,71) % випадків. У одного
хворого з обтяженим преморбідним фоном та терапією з 7-го дня сформувався абсцес. Встановлено, що
першою лихоманка регресувала на (3,18±1,75) доби,
що свідчить про ефективність емпіричної терапії.
Лише у 2 дітей був тривалий субфебрилітет, задишка зникала на (4,54±2,51) доби, хрипи — на (7,81±
±1,62) добу. Нормалізація показників гемограми спостерігалася на (9,20±2,37) доби. Більш тривалими виявились локальні симптоми. Зміни характеру дихання зберігались у (63,79±6,30) % до виписки, рентгенологічні у вигляді посилення легеневого малюнка — у (37,93±6,37) %, фіброзні зміні — у (3,44±
±2,39) %, у 2 дітей з плевритами — плевральна адгезія.
Висновки. Виявлена наявність залишкових змін
у дітей дошкільного віку з позалікарняною пневмонією обґрунтовує нагальну потребу проведення реабілітаційних заходів в подальшому на амбулаторному етапі.
ТРОФОЛОГИЧЕСКИЙ СТАТУС ДЕТЕЙ
ПЕРВОГО МЕСЯЦА ЖИЗНИ,
ПЕРЕНЕСШИХ НЕОНАТАЛЬНУЮ
ГИПЕРБИЛИРУБИНЕМИЮ
Пинчук В. В., Тымкив О. С., Стрига М. Е.,
Ковальчук К. Т.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Трофологический статус новорожденных детей
оказывает значительное влияние на дальнейшее
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развитие ребенка, в том числе и физическое. Прибавка массы тела, рост, величина окружности головы и груди у детей являются основными антропометрическими показателями развития ребенка.
На состояние питательного статуса влияют многие
медико-биологические факторы (акушерский
анамнез, адекватное вскармливание, правильный
уход, перенесенные заболевания, возраст и вредные привычки родителей и др.).
Цель работы — анализ трофологического статуса детей месячного возраста, перенесших неонатальную гипербилирубинемию.
Материал и методы. Проведено обследование
22 детей месячного возраста, перенесших неонатальную желтуху и пролеченных в ОПНД ДГБ
им. академика Б. Я. Резника. Уровень общего билирубина колебался от 143 до 278 ммоль/л. Все
дети родились доношенными (мальчиков — 12, девочек — 10), гестационный возраст 38–40 нед.
Результаты: установлено, что средняя масса
тела при рождении составила (3320,00±0,67) г, длина — (51,700±0,062) см. Отмечено, что 81,8 % детей находились на грудном вскармливании, 18,2 %
— на искусственном. В возрасте 1-го месяца масса
достигла (4702,00±0,85) г, рост — (54,600±0,058) см,
месячная прибавка массы тела составила (1382,00±
±0,28) г, роста — (2,900±0,087) см. Остальные антропометрические параметры также находились в
пределах от Р25 до Р95 центиля. Критериями эффективности вскармливания служили не только
показатели прибавки массы тела, но и содержание
в сыворотке крови гемоглобина, эритроцитов, белка, глюкозы, билирубина, креатинина, мочевины,
которые были в пределах возрастной нормы. УЗИ
органов брюшной полости патологии не выявило.
Таким образом, неонатальная желтуха не оказала отрицательного влияния на трофологический
статус доношенных детей месячного возраста.
КОРЕКЦІЯ ВЕГЕТАТИВНИХ
ДИСФУНКЦІЙ У ДІТЕЙ З СИНДРОМОМ
ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ
Лузан В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність вивчення синдрому подразненого кишечнику (СПК) у дітей визначається його
частим виявленням у дитячому віці.
Концепція СПК припускає, що у розвитку симптомокомплексу захворювання важливим є взаємодія психологічних факторів, вегетативних дисфункцій та моторних порушень різних відділів
шлунково-кишкового тракту.
Метою дослідження було виявлення змін вегетативної нервової системи (ВНС) у дітей з СПК та
використання ефективних методів їх корекції шляхом застосування ноотропних препаратів.
Матеріали та методи дослідження. У дослідження було включено 48 дітей у віці від 9 до 17 років,
які перебували на лікуванні у гастроентерологічному відділенні, після ретельного лабораторноінструментального обстеження із встановленим
діагнозом СПК. Вивчалися особливості перебігу
постнатального періоду цих дітей.

Проведена оцінка початкового вегетативного
тонусу за допомогою розробленої О. М. Вейном
таблиці ознак. Усім дітям була проведена кардіоінтервалографія (КІГ). Отримані у процесі дослідження результати порівнювали з нормальними
показниками у здорових дітей до лікування ноотропними препаратами та після лікування.
Результати дослідження. У результаті проведеного дослідження було встановлено, що діти з
СПК найчастіше народжувалися від вагітності та
пологів, що супроводжувалися патологією. У постнатальному періоді було виявлено синдром зригування, виражені кишкові коліки немовлят, підвищена нервово-рефлекторна збудженість. Початок захворювання частина дітей пов’язувала зі
стресом. За даними КІГ встановлено, що у групі
дітей зі скаргами на запори переважала симпатикотонія, тимчасом у дітей з діареєю — вагусна вегетативна дисфункція. Після курсу лікування з
прийомом ноотропних препаратів показники КІГ
наближалися до показників здорових дітей.
Висновок: на підставі результатів дослідження
стану ВНС у дітей з СПК виявлені порушення регуляції вегетативного тонусу організму та спостерігався позитивний вплив ноотропних препаратів
на перебіг СПК.
ПЕРСИСТУЮЧИЙ ФЕНОТИП
БРОНХІАЛЬНОЇ ОБСТРУКЦІЇ У ДІТЕЙ.
АНАЛІЗ ПРИЧИН,
ОСОБЛИВОСТЕЙ ПЕРЕБІГУ
Матюхіна І. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Найвищі показники респіраторної захворюваності реєструються у віковій групі
від 0 до 6 років, причому майже у третини хворих
спостерігається бронхообструктивний синдром
(БОС). Особливе занепокоєння викликають випадки персистуючого фенотипу БОС, який вирізняють
у дітей перших 6 років життя. Персистуючий перебіг зумовлюють різні патофізіологічні механізми, втім однотипність клінічних симптомів часто
призводить до пізньої діагностики, несвоєчасної
терапії, необоротних змін.
Мета роботи — визначення причин та особливостей перебігу персистуючого бронхообструктивного синдрому у госпіталізованих дітей.
Матеріал і методи. Проведено ретроспективний
аналіз 150 історій хвороб дітей з повторними БОС,
віком від 1 до 6 років, які перебували на стаціонарному обстеженні та лікуванні у дитячій міській лікарні.
Результати досліджень. Аналіз причин показав,
що найчастіше (64,7 %) повторні БОС пов’язані з
атопією, маскували бронхіальну астму. Діагноз
встановлювали на підставі критеріїв чинного протоколу № 868. Рецидиви БОС, пов’язані із загостренням хронічної ЛОР-патології, виявлено у 16 %.
У 2,6 % обстежених діагностовано бронхолегеневу дисплазію (за даними анамнезу — недоношеність, після народження лікування у реанімаційному відділенні, візуалізовано при комп’ютерній томографії (КТ)). Важливо підкреслити, що у 3,3 %
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дітей з персистуючим БОС за допомогою КТ встановлено орфанні захворювання, такі як вроджена
лобарна емфізема (2 випадки), кістозна гіпоплазія
(2), синдром Картагенера (1). У решти точної причини не виявлено.
До особливостей перебігу слід віднести недостатню ефективність спазмолітичної терапії, появу
перших епізодів БОС на 1-му році життя.
Висновки. Таким чином, у результаті роботи
показана різноманітність нозологічної структури
персистуючого фенотипу БОС у дітей.

ВЛИЯНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ
КОММУНИКАЦИОННЫХ СРЕДСТВ
НА ФОРМИРОВАНИЕ НАРУШЕНИЙ СНА
КАК ПРОЯВЛЕНИЯ ПОВЫШЕННОГО
ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬНОГО
НАПРЯЖЕНИЯ У ДЕТЕЙ МЛАДШЕГО
ШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Овчаренко Л. С., Шелудько Д. Н.,
Вертегел А. А.
ГУ «Запорожская медицинская академия
последипломного образования МОЗ Украины»,
Запорожье, Украина
Актуальность: в младшем школьном возрасте
нехватка сна, вызванная нарушением режима дня
и измененным ночным сном в связи с избыточным
использованием электронных коммуникационных
средств, ведет к формированию повышенного психоэмоционального напряжения, последствия которого негативно влияют на функционирование нейро-иммуно-эндокринной системы ребенка, повышая риск снижения резистентности организма к
инфекциям и формированию функциональных
нарушений сердечно-сосудистой системы.
Цель работы: определение влияния электронных коммуникационных средств (компьютер, мобильный телефон, планшет, телевизор) на формирование нарушений сна как проявление повышенного психоэмоционального напряжения у детей
младшего школьного возраста.
Материалы и методы: обследовано 239 детей в
возрасте от 6 до 9 лет, средний возраст составил
7 лет 6 мес. Проведен анализ результатов анкетирования нарушения сна и характера пробуждения
у детей младшего школьного возраста с повышенным интересом к электронным коммуникационным средствам.
Результаты: проанализировав данные анкетирования детей 6–9 лет, было установлено, что частота нарушений сна у детей прямо пропорциональна длительности времени занятий с электронными коммуникационными средствами. Критическим объемом времени является длительность занятий с электронными устройствами более 1 ч, при
котором частота нарушения сна выявляется у
55,2 % детей. При занятиях более 2 ч нарушения
сна отмечаются у 72,0 % детей (p<0,01), а изменения характера пробуждения после ночного сна у
76,3 % (p<0,01). Наименьшее количество нарушений сна (у 82,8 % детей) выявляется при занятиях

с электронными устройствами длительностью до
30 мин в день (p<0,01).
Выводы: дети, проводящие более 1 ч в день за
электронными коммуникационными средствами,
имеют нарушения времени и качества сна, а также изменения характера пробуждения.
ПЕРСОНАЛІЗОВАНИЙ ПІДХІД
ДО ЛІКУВАННЯ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ
У ДІТЕЙ НА ПІДСТАВІ ЗАПАЛЬНИХ
ПАТЕРНІВ КРОВІ
Мислицька Г. О., Колоскова О. К.
Буковинський державний медичний університет,
Чернівці, Україна
Згідно з сучасними положеннями GINA, бронхіальна астма в дітей не розглядається як єдине
захворювання з усталеними механізмами та законами розвитку і прогресування. За допомогою стандартної протизапальної терапії не завжди вдається втримати контроль над захворюванням, що пов’язують з його фенотиповою неоднорідністю. Ми
вважали доцільним вивчити особливості перебігу
окремих запальних фенотипів астми у дітей для
розробки персоналізованого лікування.
З дотриманням біоетичних принципів обстежено 120 дітей із різними запальними патернами
крові: пауцигранулоцитарним, еозинофільним,
нейтрофільним, гіпергранулоцитарним, які визначали на підставі абсолютного вмісту гранулоцитів (еозинофілів і нейтрофілів) у периферичній
крові.
У кожного другого пацієнта з еозинофільним
запальним патерном крові тригерними чинниками загострень астми виступали специфічні чинники (харчові, інгаляційні, побутові алергени).
Установлене підвищення вмісту нейтрофілів у
мокротинні хворих із нейтрофільним запальним
фенотипом. А у дітей із гіпергранулоцитарним
фенотипом бронхіальної астми відмічений ризик
тяжчого перебігу захворювання порівняно з
еозинофільним варіантом хвороби, зокрема:
тяжкої форми хвороби — OR — 4,8 (95 % CI 2,6–
8,8), RR — 1,9 (95 % CI 1,3–2,8), AR — 36,7 %;
інгаляцій β2-агоністів понад 4 дози на добу —
OR — 5,4 (95 % СІ 2,5–11,6), RR — 3,7 (95 % СІ
2,9–4,7), AR — 27,5; госпіталізацій внаслідок тяжких загострень понад 3 разів на рік — OR — 3,9
(95 % СІ 2,1–7,0), RR — 2,1 (95 % СІ 1,5–2,8),
AR — 32,5. Дітям з гіпергранулоцитарним фенотипом астми слід рекомендувати тактику базисного лікування за принципом “step down”, а для
решти пацієнтів — “step up”. На особливу ефективність алергоспецифічної імунотерапії (Allergenspecific immunotherapy) слід очікувати у хворих
із еозинофільним патерном запалення, а при нейтрофільному варіанті — надати перевагу препаратам, які контролюють нейтрофіл-опосередковане запалення бронхів.
Отже, визначення запальних патернів можна
використовувати для виявлення несприятливого
перебігу бронхіальної астми у дітей та обґрунтування індивідуального вибору персоналізованих
лікувально-профілактичних заходів.
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РОЗПОВСЮДЖЕНІСТЬ ГІПЕРЕСТЕЗІЇ
ЗУБІВ У ОСІБ МОЛОДОГО ВІКУ
Горохівський В. В., Кушнарьов В. О.,
Гречана М. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження — виявити розповсюдженість
і визначити основні етіологічні фактори гіперестезії зубів у осіб молодого віку від 19 до 25 років.
Матеріали та методи дослідження. У роботі
були використані такі методи дослідження: клінічні, статистичні. За спеціально розробленими нами
анкетами опитано 180 осіб молодого віку від 19
до 25 років, які мешкали в різних регіонах України. Опитаних було поділено на шість груп залежно від статі, віку та місця проживання або навчання.
Висновок. У результаті наших досліджень ми
встановили відсоток осіб, у яких відмічається чутливість твердих тканин зубів. Встановили основні етіологічні фактори гіперчутливості зубів саме
для цієї групи населення.
1. Гіперестезія є розповсюдженою та систематичною хворобою у осіб молодого віку.
2. Індекс розповсюдженості гіперестезії у осіб
чоловічої та жіночої статі в одному віці коливається в різних амплітудах, що свідчить про відмінність в етіологічних факторах, які сприяють виникненню гіперестезії в осіб різної статі.

СТОМАТОЛОГІЧНЕ ЗДОРОВ’Я
ШКОЛЯРІВ
Цушко І. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Епідеміологічні дослідження останніх років
показали високу розповсюдженість захворювань
тканин пародонта у дітей і підлітків: у світі —
80 %, згідно з даними ВООЗ, в Україні — 60–70 %.
Частіше відмічали запальні ураження пародонта
у пубертатному віці: 8 % у періоді 13–15 років та
11,3 % — 16–18 років, — за рахунок вираженої
коморбідності. У дітей із загальними захворюваннями розповсюдженість уражень пародонта значно вища — 35–40 %, особливо у дітей з надмірною
масою тіла та ожирінням. Останніми роками спо-

стерігається значне зниження якості здоров’я населення, в тому числі і стоматологічного.
У результаті проведеного анкетування та обстеження 95 підлітків віком 16–18 років включено для
вивчення особливостей перебігу запальних захворювань тканин пародонта: з ожирінням 76 осіб та
19 — з гармонійним фізичним розвитком.
Так, серед запальних захворювань пародонта в дитячому віці домінує хронічний катаральний гінгівіт, розповсюдженість якого досягає
90 % серед усіх форм гінгівіту. Оскільки гінгівіти є переважною формою ураження тканин
пародонта у підлітків, відсутність відповідних
лікувально-профілактичних заходів сприяє помітному зростанню питомої ваги деструктивних захворювань з віком. Визначено особливості клінічного перебігу хронічного катарального гінгівіту у підлітків на тлі ожиріння та встановлено взаємозв’язок.

СТАН НЕСПЕЦИФІЧНОЇ РЕЗИСТЕНТНОСТІ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ
РОТА У ХВОРИХ З РЕЦИДИВНИМ
ПРОСТИМ ГЕРПЕСОМ
Саввова А. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Нині вірусом простого герпесу інфіковано 90–
95 % населення планети. При простому герпесі,
як і при інших хронічних захворюваннях з персистенцією вірусу, розвиваються імунодефіцитні
стани.
Мета роботи — дослідити стан неспецифічної
резистентності слизової оболонки порожнини
рота (СОПР) у хворих на рецидивний простий
герпес.
Матеріали і методи. Рівень неспецифічної резистентності СОПР у хворих на рецидивний простий
герпес (РПГ) оцінювали за показниками реакції
адсорбції мікроорганізмів (за методикою М. Ф. Данилевського, Т. А. Біленчук, 1985). Для цитологічного дослідження брали клітини епітелію слизової оболонки, отримані способом зшкрібання та
мазка-відбитка з поверхні елементів уражень.
Препарати забарвлювали гематоксилін-еозином
за Романовським — Гімзою.
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Нами обстежено 39 хворих на РПГ віком від 19
до 36 років (11 осіб із легким ступенем тяжкості,
13 осіб — із середнім та 15 осіб — із тяжким ступенем), контрольну групу утворили 15 практично
здорових осіб.
Висновки. При зіставленні клінічних спостережень та цитологічних досліджень виявлено прямий
сильний кореляційний зв’язок. У більшості хворих
з легким ступенем перебігу динаміка клітинних
співвідношень віддзеркалює достатньо високу захисну реакцію слизової оболонки рота (високий
відсоток незмінених нейтрофільних лейкоцитів,
значний фагоцитоз), при тяжкому ступені перебігу переважали дистрофічно змінені нейтрофільні
лейкоцити, а фагоцитоз був маловираженим.
Результати дослідження неспецифічної резистентності СОПР при РПГ різного ступеня тяжкості можуть бути використані для обґрунтування
диференційованого патогенетичного лікування.

КЛІНІКО-ІМУНОЛОГІЧНІ КОРЕЛЯЦІЇ
У ХВОРИХ З БАГАТОФОРМНОЮ
ЕКСУДАТИВНОЮ ЕРИТЕМОЮ СЛИЗОВОЇ
ОБОЛОНКИ ПОРОЖНИНИ РОТА
Денісова М. Т.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Широкий спектр факторів, що спричиняють
розвиток інфекційно-алергічних уражень слизової
оболонки порожнини рота (СОПР) спонукає до
вивчення закономірностей альтерації основних
показників імунітету у хворих на багатоформну
ексудативну еритему (БЕЕ). В цьому аспекті вивчення показників імунітету у хворих на БЕЕ не
втрачає своєї актуальності.
Мета дослідження — дослідити клініко-імунологічні кореляції у хворих на БЕЕ СОПР.
Матеріал і методи. Всього під нашим спостереженням було 52 хворих на БЕЕ (37 чоловіків та
15 жінок) у віці від 18 до 59 років, при цьому
переважали особи у віці 20–29 років (46,2 %). Проведено аналіз клінічних проявів захворювання
шляхом стандартного фізикального дослідження
стоматологічного статусу. Імунологічне обстеження включало визначення кількості лейкоцитів,
Т- і В-лімфоцитів та рецепторів (CD4, CD8, CD16,
CD20, CD23, CD38, CD72, CD30, CD95), а також
молекул адгезії CD54, рецепторів активованих лімфоцитів CD25, CD71, HLA-DR, mIgM, mIgG за
допомогою проточної цитометрії та моноклональних антитіл стандартних наборів.
Висновки. Вірогідно, періодично виникаюча
стимуляція мікробними та вірусними антигенами
імунокомпетентних клітин (на тлі наочного зниження механізмів природної резистентності) призводить до гіперпродукції низки цитокинів, викликаючи неадекватну запальну реакцію.
Перспективи дослідження полягають у порівняльному дослідженні показників імунітету у хворих на БЕЕ, асоційованою з герпесвірусною інфекцією.

ВПЛИВ ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
У ПАРОДОНТІ НА РІВЕНЬ
ПРОЗАПАЛЬНИХ ЦИТОКІНІВ: ФАКТОРА
НЕКРОЗУ ПУХЛИН АЛЬФА,
ІНТЕРЛЕЙКІНУ-6
Золотухіна О. Л.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета даної роботи — визначення кореляційного зв’язку між характером перебігу запального
процесу у тканинах пародонта та станом місцевого імунітету порожнини рота, зміною рівня прозапальних цитокінів.
За даними літературного огляду при патології
пародонта в його тканинах продукується надмірна кількість прозапальних цитокінів, серед яких
особливої уваги заслуговують фактор некрозу пухлини альфа (ФНП-α) та інтерлейкін-6 (IL-6). Вважається, що переважно ці медіатори відповідальні за резорбцію його структури.
ФНП-α — потужний остеокластогенний агент,
який стимулює остеобласти (ОБ) до утворення рецептора активатора ядерного фактора карра-В ліганда (RANKL) і колонієстимулювального фактора (M-CSF). Взаємодіє M-CSF зі своїм рецептором
клітини-попередниці остеокластів (ОК), стимулюючи її диференціювання в преостеокласти, який, в
свою чергу, починає експресувати рецептор RANK
для RANKL. Взаємодія останніх стимулює диференціювання і активність ОК. Роль IL-6 у деструкції кісткової тканини при пародонтиті вивчена недостатньо. Деякі дослідження показують, що IL-6
діє як фактор резорбції кісткової тканини.
Існують докази того, що IL-6 діє як фактор резорбції кісткової тканини. IL-6 секретується ОБ і
in vitro діє як потужний індуктор синтезу ОК. IL-6
сприяє резорбції кістки самостійно і в синергізмі з
іншими факторами резорбції типу IL-1 β, хоча
його активність істотно менше виражена. Також
показано, що IL-6 викликає залежне від дози інгібування формування кісткової тканини in vitro.
Однак не всі експериментальні дослідження підтверджують дані, що IL-6 є цитокіном, що викликає кісткову резорбцію. У зв’язку з цим необхідним є пошук нових експериментальних моделей та
проведення досліджень.

ОСОБЛИВОСТІ ІМУНОЛОГІЧНОГО
СТАТУСУ НОСІЇВ ГЕРПЕСВІРУСНОЇ
ІНФЕКЦІЇ
Біда А. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Питання захворювань пародонта актуальні для
сучасної стоматології. Останніми десятиліттями
відзначено велику кількість досліджень, в результаті яких виявлена провідна роль змін місцевого
імунітету, що викликаються вірусом простого герпесу при захворюваннях пародонта. Герпесвірусні
інфекції (ГВІ) трапляються у всіх країнах світу, мають різноманітні клінічні прояви, викликаючи ла-
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тентну, гостру і хронічну форми інфекції. Особливий інтерес викликає характер змін імунологічного статусу хворих при персистенції вірусів простого герпесу.
Метою наших досліджень була оцінка особливостей імунобіохімічного статусу пацієнтів-носіїв
ГВІ.
Матеріали і методи. Нами обстежені 70 пацієнтів, які утворили дві групи: контрольна (практично здорові, n=35) і група пацієнтів, які є носіями
ГВІ (n=35). Для визначення імунобіохімічного статусу порожнини рота проводили взяття ротової рідини і визначали активність каталази, еластази, лізоциму, уреази, малонового діальдегіду, АП-індекс, глікопротеїни, сіалові кислоти, ІЛ-1, ІЛ-6.
В результаті виявлено зниження активності лізоциму до 50,7 %, збільшення в 2,6 разу вмісту малонового діальдегіду, зниження антиоксидантнопрооксидантного індексу, підвищення активності
уреази в ротовій рідині в 4,9 разу, збільшення вмісту глікопротеїнів на 33,0 %, сіалових кислот — на
45,9 %, підвищення активності еластази — в
9,3 разу порівняно з контрольною групою. У ротовій рідині носіїв ГВІ виявлено суттєве збільшення вмісту запальних цитокінів ІЛ-1 в 2,7 разу,
ІЛ-6 — на 43,4 %.
Висновки. Таким чином, виявлені зміни біохімічних маркерів ротової рідини у носіїв ГВІ свідчать про наявність запального процесу, дестабілізацію системи ПОЛ і порушення місцевого імунітету, що потребує відповідної специфічної медикаментозної корекції.

ЗМІНИ МІКРОФЛОРИ
НАВКОЛО ІМПЛАНТАТНИХ ТКАНИН
У ПОРОЖНИНІ РОТА ЩУРІВ
ПРИ ДЕНТАЛЬНІЙ ІМПЛАНТАЦІЇ
Непорожня В. М.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Протезування зубів із використанням дентальних імплантатів є комплексним методом лікування стоматологічних хворих з різними видами дефектів зубних рядів. Ортопедичні конструкції з
опорою на імплантати дозволяють відновити естетику і жувальну ефективність зубних рядів, повертають пацієнтам відчуття комфорту і впевненості. Однак дані літератури та практичні розробки
свідчать про високу частоту запальних ускладнень
при внутрішньокістковій імплантації, тому є актуальними: пошук засобів профілактики запального процесу в післяопераційному періоді, а також
засобів, що стимулюють репаративний остеогенез,
профілактика запально-деструктивних ускладнень
за допомогою локального застосування нового
лікувального гелю «Апідент» в ранньому періоді
після дентальної імплантації.
Порушення первинного складу мікрофлори порожнини рота та розвиток запального процесу
навколо імплантата як ускладнення оперативного втручання, зміни якісного та кількісного скла-

ду мікрофлори порожнини рота, зміни спектра біохімічної активності, pH середовища, зниження місцевого імунітету, ослаблення захисних сил організму, зменшення резистентності організму до інфекцій — комплекс складних патофізіологічних
процесів, що перебігають після дентальної імплантації. Застосування гелю «Апідент» у комплексному лікуванні ранового процесу в післяопераційному періоді дентальної імплантації забезпечило відновлення втрачених захисних функцій антиоксидантної системи захисту, що знайшло відображення в клінічній картині перебігу інтеграції імплантатів, зниженні середньої тривалості ознак запалення у периімплантатних тканинах.

КЛІНІЧНЕ ДОСЛІДЖЕННЯ
ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ
ЗУБНИХ ПАСТ
Андреєва К. С., Меньщикова А. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність теми. Сьогодні головна тенденція
усього сучасного медичного товариства — профілактика захворювань. Ця тенденція не обходить і
стоматологію. Захворювання ротової порожнини
є найбільш поширеними серед населення усієї земної кулі. За даними ВООЗ, така основна проблема
стоматології, як карієс, охоплює практично 100 %
людей. Для профілактики цього захворювання
проводять як загальнонаціональні заходи, так і
індивідуальні, спрямовані на підвищення резистентності емалі до карієсогенних факторів. Провідна роль у індивідуальній профілактиці, безумовно, віддається лікувально-профілактичним
зубним пастам.
Метою дослідження є визначення впливу лікувально-профілактичних зубних паст на якість емалі, а також порівняльна характеристика найбільш
використовуваних брендів в ремінералізувальній
терапії.
Матеріали та методи. У дослідженні брали
участь 30 осіб віком від 19 до 30 років, які протягом місяця використовували зубні пасти фірми
Blend-a-med, Colgate, R. O. C. S. Оцінка стану твердих тканин зубів проводилася за індексами гігієни.
Результати дослідження. Досліджувана група
препаратів досить різноманітна, тому для вивчення були представлені найпопулярніші бренди серед українців, такі як Blend-a-med, Colgate,
R. O. C. S. В склад кожної з них включені компоненти кальцію, фтору та фосфору, які є основою
будови твердих тканин зуба. З цього випливає, що
і профілактика карієсу спрямована, перш за все,
на відновлення демінералізованих структурних
елементів, що і досягається застосуванням лікувально-профілактичних зубних паст. У ході проведених досліджень була визначена зубна паста,
яка забезпечує найкращі показники гігієни.
Висновок. У результаті проведених досліджень
була визначена зубна паста, яка забезпечує найкращу гігієну порожнини рота.
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БІОХІМІЧНІ МАРКЕРИ РОТОВОЇ РІДИНИ
В ОЦІНЦІ СТАНУ МІСЦЕВОГО ІМУНІТЕТУ
В СТУДЕНТІВ РІЗНОГО ВІКУ
Романов Г. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Резистентність організму до вірусних збудників респіраторних захворювань залежить
від стану та захисної функції слизових оболонок ротової порожнини. Вміст у ротовій рідині ферментів
та інших компонентів, здатних підтримувати гомеостаз, відіграє суттєву роль у надмірному рості умовно-патогенних і патогенних мікроорганізмів, що зумовлює патологічні процеси. Сьогодні залишається
не до кінця вивченим питання про взаємозв’язок
гострих респіраторно-вірусних інфекцій із гомеостазом порожнини рота. Тому можна вважати актуальним напрям досліджень щодо визначення біохімічних маркерів у ротовій рідині для оцінки захисних
функцій слизової оболонки ротової порожнини.
Мета дослідження — визначити біохімічні показники ротової рідини у студентів різних курсів навчання при гострих респіраторних захворюваннях.
Матеріали і методи. Дослідження ротової рідини проводилися серед 60 студентів різного віку,
які утворили три групи по 20 студентів у кожній,
упродовж жовтня-листопада (період загострення
респіраторних вірусних інфекцій). У ротовій рідині
визначали вміст глікопротеїнів, сіалових кислот,
активність лізоциму і каталази. Статистичний аналіз проводили за допомогою программ Microsoft
Excel XP та Statsoft Statistica 6.0.
Результати досліджень. В результаті виявлені зміни, характерні для посилення захисної функції слизової оболонки ротової порожнини із збільшенням
віку, які характеризувались поступовим зростанням
активності каталази до 0,167 мккат/л та лізоциму —
до 0,145 од/мл, зниженням вмісту глікопротеїнів —
2,22 г/л і сіалових кислот — 0,141 ммоль/л.
Висновок. На нашу думку, така динаміка біохімічних маркерів змін ротової рідини свідчить
про покращання захисних функцій слизової оболонки ротової порожнини у зв’язку з поступовою
адаптацією місцевої імунної відповіді на постійну
антигенну стимуляцію, яка може бути пов’язана з
неодноразовим перенесенням респіраторних інфекцій вірусної та бактеріальної етіології в умовах напруженого навчального процесу.
ОБСТЕЖЕННЯ ДІТЕЙ І ДОРОСЛИХ
ІЗ ЗУБОЩЕЛЕПНИМИ АНОМАЛІЯМИ
ТА НОРМОГНАТИЧНИМ ПРИКУСОМ.
ПРОВЕДЕННЯ АНТРОПОМЕТРИЧНИХ
ДОСЛІДЖЕНЬ ДІАГНОСТИЧНИХ
МОДЕЛЕЙ, ФОТОМЕТРІЯ,
МІОТОНОМЕТРІЯ, РЕНТГЕНОЛОГІЧНІ
ДОСЛІДЖЕННЯ
Кушнарьов В. О., Гречана М. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета дослідження — підвищити ефективність
лікування зубощелепних аномалій шляхом оптимізації методів діагностики.

Матеріали та методи дослідження. У роботі були використані такі методи дослідження: клінічні,
антропометричні, рентгенологічні, біохімічні, ультразвукові, експериментальні, морфологічні, статистичні.
Клінічні дослідження проводились на базі кафедри ортодонтії та 3-го відділення Стоматологічного медичного центру ОНМедУ. Обстеженню
підлягали 96 пацієнтів віком від 12 до 44 років, при
цьому особи жіночої статі становили 63–65 %, чоловічої — 33–34,5 %.
Висновок. За класифікацією Е. Г. Енгля (1899),
найбільшу кількість серед обстежених становили пацієнти з I класом — 66 % осіб; II клас (дистальний
прикус) — у 25,0 % хворих; III клас (мезіальний прикус) — у 9,8 % осіб. Основними скаргами пацієнтів,
які звернулися з приводу лікування, був естетичний
недолік внаслідок порушення положення зубів, відсутності зубів; зміни кольору зубів. Естетичні недоліки визначені у 37 %, серед них: у 33 % пацієнтів —
зниження висоти нижньої третини обличчя; у 11 %
— збільшення розмірів нижньої третини обличчя; у
22 % — підборіддя зміщено назад; у 11 % — зміщення підборіддя вперед; у 8 % — зміщення підборіддя
ліворуч; у 13 % — напруження м’язів підборідної ділянки. Серед пацієнтів зі скупченням зубів у 85 %
спостерігалися тяжкі форми даної аномалії. При дослідженні порожнини рота виявлено: у 7 % пацієнтів — аномалії прикріплення вуздечки верхньої губи;
у 10 % — мілкий присінок порожнини рота; у 7 % —
коротку вуздечку язика. У 26 % випадків пацієнти
мали поєднані зубощелепні аномалії.
ОЦІНКА ЗВ’ЯЗКІВ ФАКТОРІВ ДОВКІЛЛЯ
ІЗ ЗАХВОРЮВАННЯМ НА ГІНГІВІТ У ОСІБ
ВІКОМ 18–29 РОКІВ СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ
МІСТА УЖГОРОД ТА УЖГОРОДСЬКОГО
РАЙОНУ
Дячук К. Г., Власенко К. В.
Ужгородський національний університет,
Ужгород, Україна
Актуальність теми. Гінгівіт — це поширене захворювання слизової оболонки ротової порожнини. Актуальність даного обстеження полягає в науковій оцінці та обґрунтуванні факторів навколишнього середовища, які є безпосередніми причинами дослідження даного стоматологічного захворювання.
Мета дослідження — визначення впливу основних факторів ризику на виникнення гінгівіту серед
населення міста Ужгород та Ужгородського району на основі обробки відповідних даних.
Матеріали і методи дослідження. Проведено анкетування 256 пацієнтів віком 18–29 років Ужгорода. У ході опитування давалась відповідь на запитання щодо факторів впливу на формування
гінгівіту. Основні характеристики: кількість спостережень, середнє арифметичне, стандартне відхилення. Для оцінки достовірності досліджень використали коефіцієнти імовірності, рангової кореляції Спірмена, лінійної кореляції Пірсона, критерій Стьюдента, достовірність розбіжності, коефіцієнт варіації та репрезентативності.
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Результати досліджень. На підставі вивчення
факторів навколишнього середовища і закономірностей їх впливу на стан слизової оболонки ротової порожнини та проведеного анкетування було
здійснено медико-статистичний аналіз отриманих
даних. Для виявлення різниці сили їх впливу використали t-критерій Стьюдента. Рівень значущості становив 0,05, що є достатнім для медикобіологічних досліджень. Для такого значення довірча ймовірність становить 95 %. Отже, можна
стверджувати, що отримані результати мають закономірний характер. Показником визначення
сили зв’язку щодо впливу факторів один на одного був коефіцієнт лінійної кореляції Пірсона. Виявлено, що найсильніший зв’язок показали такі
чинники: у пацієнтів віком 18–21 рік — «Характер, режим харчування і склад добового раціону»
(r=0,93), віком 22–24 роки — «Частота чищення
зубів» (r=0,95); віком 25–29 років — «Вид водопостачання» (r=0,89).
Висновки. Результати наукового дослідження
показали, що найпоширенішими факторами ризику стали: шкідливі звички (надмірне вживання алкоголю, куріння, вид водопостачання, спадкові
чинники ризику, характер, режим харчування і
склад добового раціону, дотримання правил гігієни ротової порожнини. На основі отриманої інформації спостерігаємо відмінність їхнього зв’язку з виникненням запального процесу слизової
оболонки ротової порожнини у жінок і чоловіків
та в різних вікових категоріях пацієнтів.

ОСОБЛИВОСТІ ВПЛИВУ ФАКТОРІВ
ДОВКІЛЛЯ НА ЗАХВОРЮВАНІСТЬ
НА КАРІЄС СЕРЕД НАСЕЛЕННЯ ВІКОМ
ВІД 18 ДО 24 РОКІВ У МІСТІ УЖГОРОД
І УЖГОРОДСЬКОМУ РАЙОНІ
Демчук В. В.
Ужгородський національний університет,
Ужгород, Україна
Актуальність. Закарпатська область є ендемічною зоною і характеризується дефіцитом багатьох
мікроелементів, які зумовлюють виникнення захворювань, зокрема стоматологічних.
Мета дослідження — визначення зв’язків факторів довкілля із захворюванням на карієс серед
населення міста Ужгород і Ужгородського району, а також частоти прояву захворюваності на карієс внаслідок впливу факторів навколишнього
середовища.
Матеріали та методи дослідження. Проведено
анкетування серед пацієнтів віком 18–24 роки,
аналіз первинної стоматологічної документації.
Проведено математично-статистичну обробку даних.
Результати досліджень. У групі чоловіків 18–
20 років впливовими факторами, розрахованими за
t-критерієм Стьюдента та ранговою кореляцією
Спірмена, є: дотримання правил особистої гігієни
(t=1,98; r=0,93); шкідливі звички (t=1,99; r=0,87);
частота чищення зубів (t=2; r=0,97); спадкова схиль-

ність до захворювання (t=1,98; r=0,78); дотримання правил гігієни ротової порожнини (t=2,23;
r=0,91). У групі жінок віком 18–20 років впливовими факторами є: ендемічна зона (t=2,21; r=0,55);
дотримання правил особистої гігієни (t=1,98;
r=0,73); частота чищення зубів (t=2,71; r=0,95);
дотримання правил гігієни ротової порожнини
(t=2,36; r=0,84). У групі чоловіків віком 21–24 роки
впливовими факторами є: дотримання правил особистої гігієни (t=2,36; r=0,71); частота чищення
зубів (t=2,16; r=0,83); дотримання правил гігієни
ротової порожнини (t=2,19; r=0,87). У групі жінок
віком 21–24 роки впливовими факторами є: частота чищення зубів (t=2,56; r=0,9); спадкова схильність (t=2,31; r=0,67); дотримання правил гігієни
ротової порожнини (t=1,99; r=0,93).
Висновки. Найбільш вагомими факторами щодо впливу на виникнення та розповсюдження карієсу є: недотримання правил особистої гігієни,
спадкова схильність, частота чищення зубів, недотримання правил гігієни ротової порожнини, шкідливі звички.

КЛІНІКО-ФУНКЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ
ПІДНЕБІННО-ГЛОТКОВОГО КОМПЛЕКСУ
ПІСЛЯ УРАНОПЛАСТИКИ
Горохівський В. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Вроджена щілина піднебіння є однією з найпоширеніших вад розвитку людини, що призводить
до тяжких розладів функцій дихання, травлення,
слуху і мови. Хірургічні методи усунення і корекції вродженої щілини верхньої губи і піднебіння
спрямовані на досягнення анатомічного результату, відновлення велофарингеальної функції. Забезпечення нормалізації функції піднебінно-глоткового комплексу сприяє нормалізації дихання, ковтання, впливає на вимову звуків і, в результаті, на подальший фізичний та соціально-психологічний
розвиток дитини.
На підставі клінічних та інструментальних досліджень встановлено, що основною причиною
порушень мови після уранопластики є ослаблення функції м’якого піднебіння і задньої стінки глотки, що слід враховувати при виборі оперативної
методики усунення піднебінно-глоткової недостатності.
Встановлено, що при структурних аномаліях
апарату мови, при укороченому або нерухомому
м’якому піднебінні та гіперфункції кореня язика в
ролі провідного акустичного резонатора виступає
носова порожнина, а порожнина рота є лише паралельним резонатором. Це явище зумовлює ринолалію, звук набуває назального відтінку і супроводжується гортанно-глотковим артикулюванням. У спектрограмах відмічається зрушення основних формант нижче по частоті, зі зменшенням
їх інтенсивності та появою додаткових складових
спектра.
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КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ
ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КАЛЬЦІЮ
І ЦИНКУ В КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ
ПЕРЕЛОМІВ НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
Кибальчич Д. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Переломи нижньої щелепи (ПНЩ) — найбільш
розповсюджена патологія щелепно-лицевої ділянки. Майже у 20 % хворих з ПНЩ відмічається виникнення ускладнення — травматичного остеомієліту, частота якого з кожним роком зростає внаслідок зниження клітинного і гуморального імунітету, зниження загальної неспецифічної резистентності організму, збільшення кількості хронічних інтоксикацій тощо.
Метою дослідження є підвищення ефективності комплексного лікування ПНЩ за допомогою
препаратів кальцію і цинку.
В результаті клінічних досліджень (30 хворих з
ПНЩ) встановлено, що ускладнення консолідації
при переломах нижньої щелепи сприяють виникненню гнійно-запальних процесів і вторинному
зміщенню кісткових відламків, що потребують
додаткових оперативних втручань. З факторів, що
спричинюють розвиток цих ускладнень, найбільше значення мають неповна репозиція кісткових
відламків, що супроводжується розривом судиннонервового пучка, наявність вогнища хронічного
запалення в ділянці перелому, зниження салівації
і зростання активності протеолітичних ферментів
сироватки крові. Встановлено, що сумісне застосування препаратів кальцію і цинку викликає суттєве збільшення концентрації кальцію в кістковій
тканині, значне зниження протеолітичної активності і нормалізацію показника Са/Р в слині, збільшує мінеральну щільність кістки, знижує запальні
прояви у ділянці перелому і оптимізує консолідацію при переломі нижньої щелепи.
ПРОФІЛАКТИКА УСКЛАДНЕНЬ
КОНСОЛІДАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ
НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ У ХВОРИХ
ЗІ СТРУКТУРНО-МЕТАБОЛІЧНИМИ
ЗМІНАМИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
Іщук Є. К.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Питання профілактики ускладнень і лікування
хворих з переломами нижньої щелепи (ПНЩ) посідає особливе місце серед актуальних проблем хірургічної стоматології, оскільки ця патологія становить від 75,6 до 96,5 % в структурі ушкодження
кісток щелепно-лицевої ділянки.
Робота присвячена підвищенню ефективності
комплексного лікування ПНЩ шляхом удосконалення методу профілактики ускладнень консолідації кісткових фрагментів у хворих зі структурнометаболічними змінами кісткової тканини.
Показано прогностичне значення біохімічного
дослідження ротової рідини в комплексі з ультразвуковими дослідженнями кісткової тканини для

виявлення пацієнтів групи ризику, в яких в подальшому може виникнути порушення процесу консолідації кісткових фрагментів.
Виявлено, що використання спектроколориметричних досліджень слизової оболонки альвеолярного відростка нижньої щелепи в ділянці перелому забезпечує можливість моніторингу процесів
консолідації кісткових фрагментів для своєчасного запобігання розвитку ускладнень.
Встановлено, що запропоноване лікування ПНЩ
у хворих із структурно-метаболічними змінами
кісткової тканини приводить до більш швидкого
гальмування запальних процесів, оптимізації антиоксидантного статусу, підвищення мінералізувальної функції ротової рідини, нормалізації процесів остеогенезу та функціональних реакцій в порожнині рота.
ПРОГНОЗУВАННЯ І ПРОФІЛАКТИКА
ТРАВМАТИЧНОГО ОСТЕОМІЄЛІТУ
У ХВОРИХ З ПЕРЕЛОМАМИ
НИЖНЬОЇ ЩЕЛЕПИ
Костяєв А. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Останніми роками разом із загальним ростом
травматизму спостерігається збільшення частоти
щелепно-лицевих травм, при цьому в структурі
ушкоджень щелепно-лицевої ділянки провідне місце посідають переломи нижньої щелепи (ПНЩ;
65–90 %). Незважаючи на досягнуті успіхи в лікуванні, частота запальних ускладнень при щелепно-лицевих травмах залишається високою, досягаючи при ПНЩ 11–37 %, при цьому серед ускладнень домінуюче місце посідає травматичний остеомієліт. Виникнення запальних ускладнень істотно
збільшує тривалість і погіршує результати лікування хворих з травмою.
Мета — підвищення ефективності лікування
травматичних ПНЩ та зниження частоти посттравматичних ускладнень.
В результаті проведених досліджень (клініколабораторних, рентгенологічних, функціональних
— метод реографії) було встановлено, що найбільшою інформативністю для прогнозування ймовірності розвитку травматичного остеомієліту є показник неблагополуччя перелому, швидкість осідання еритроцитів, лейкоцитарний індекс інтоксикації, проба з правцевим анатоксином, показник
тонусу судин і реографічний індекс. Це дозволило
виявити хворих зі схильністю до розвитку запальних ускладнень і, розділивши їх на групи ризику,
проводити комплекс профілактично-лікувальних
заходів індивідуально в кожній групі залежно від
результатів прогнозу. Вивчення стану гемодинаміки у хворих з ПНЩ дозволило встановити, що
порушення кровообігу в зоні травми зумовлене
не тільки анатомічним ушкодженням судин, але й
змінами функціонального характеру, зокрема, вазоконстрикцією. Проведені дослідження показали,
що для нормалізації кровообігу ушкоджених тканин можливе використання блокади периферичних чутливих і симпатичних волокон, що підтвер-
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джено даними реографії (збільшення амплітудних
характеристик реограми в середньому на 66,9 % і
зниження судинного тонусу на 34,8 %). Використання запропонованого комплексу профілактичних заходів у хворих з ПНЩ знизило частоту розвитку травматичного остеомієліту в 2,6 разу.
ОБҐРУНТУВАННЯ МЕТОДУ
ХЕЙЛОПЛАСТИКИ У ХВОРИХ
ІЗ ВРОДЖЕНОЮ ДВОСТОРОННЬОЮ
ПОЄДНАНОЮ ЩІЛИНОЮ
ВЕРХНЬОЇ ГУБИ
Фішер О. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Серед вроджених аномалій розвитку людини
вроджена щілина верхньої губи та піднебіння зустрічається найбільш часто. Клінічна картина вроджених двосторонніх поєднаних щілин верхньої
губи (ВДПЩВГ) характеризується тяжкістю анатомічних і функціональних змін, що супроводжуються порушенням функції дихання, смоктання,
ковтання. Лікування таких дітей є комплексним,
починається з перших днів і закінчується в 16–
18 років.
Одним з найбільш відповідальних етапів комплексного лікування є первинне оперативне втручання — хейлопластика. Від правильного вибору
методу первинної хейлопластики багато в чому
залежать ріст і розвиток серединного відділу обличчя, ефективність завершувальних коригуючих
операцій в підлітковому віці.
Оцінку ступеня вираженості дефектів і деформацій верхньої губи і носа та оцінку ефективності
хірургічного лікування проводили на підставі даних клінічних, антропометричних досліджень, аналізу даних дослідження функцій колового м’яза рота, ультразвукового дослідження зони дефекту й
альвеолярного відростка. У хворих з несиметричними формами виявлено вкорочення верхньої
губи на 27,6 %, вкорочення шкірної перегородки
носа — на 48,2 %, зменшення висоти присінка —
на 50,7 %, збільшення ширини основи носового
ходу з боку наскрізної щілини — на 85,5 %. В групі дітей з симетричними формами дані показники
становили 44,3, 65,8, 65,3 і 94,5 % відповідно.
При вивченні функціональної активності серединного фрагмента колового м’яза рота у хворих
після поетапної хейлопластики відмічено посилення його біоелектричної активності до 65,8–66,5 %
щодо норми порівняно з 51–55 % у хворих після
одноетапної хейлопластики.

Незначна кількість ускладнень і незадовільних
результатів свідчить про ефективність удосконаленого методу хірургічного лікування хворих із
ВДПЩВГ, який дозволив поліпшити естетичні й
функціональні результати лікування.
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ,
КЛІНІКИ ТА ПІДХОДИ ДО ХІРУРГІЧНОГО
ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ПЕРІОДОНТИТІВ
І ПРИКОРЕНЕВИХ КІСТ
У ДІТЕЙ ТА ДОРОСЛИХ
Червонюк Ю. Ю.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Лікування хворих з хронічними запально-деструктивними процесами у періапікальних тканинах залишається актуальною проблемою хірургічної стоматології. Це пов’язано з великою питомою
вагою хронічних періодонтитів (15–30 %) і прикореневих кіст (7–12 %) серед захворювань
щелепно-лицевої ділянки та кількістю незадовільних результатів лікування як безпосередньо після
операцій, так і віддалених за терміном.
Проведено обстеження і хірургічне лікування
35 дорослих і 15 дітей з хронічним періодонтитом
і прикореневими кістами. Виявлено, що утворенню зубовмісних кіст в дитячому віці сприяють запальні зміни в періодонті тимчасових зубів і подальше включення зачатків постійних зубів в зону
деструкції кісткової тканини. Найбільш ефективним методом профілактики розвитку прикореневих кіст постійних зубів є своєчасне раціональне
консервативно-хірургічне лікування хронічних запальних процесів біля верхівок коренів зубів.
Вивчення інформативності клінічних і рентгенологічних ознак хронічного запально-деструктивного процесу в періапікальних тканинах показало відсутність чітких рентгенологічних критеріїв для точної патоморфологічної ідентифікації
захворювання. Найбільш точною в плані визначення істинних розмірів зони деструкції кісткової
тканини при хронічних періапікальних запальних
процесах є ортопантомографія. Показано, що найбільш доцільно при диференційній діагностиці
окремих форм хронічних деструктивних процесів
в періапікальних тканинах виділити такі клінічні
форми, як «гранульома» і «кіста».
В стадії загострення хронічного періодонтиту і
прикореневих кіст дефекти кісткової тканини, що
утворились після оперативного видалення осередків деструкції, доцільно заповнювати остеопластичними композитними матеріалами на основі гідроксиапатитів і колагену з додаванням антибіотиків.
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СЕКЦІЯ ФІЗИЧНОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ,
СПОРТИВНОЇ МЕДИЦИНИ ТА ВАЛЕОЛОГІЇ
Секция физической реабилитации,
спортивной медицины и валеологии
Section of Physical Rehabilitation,
Sports Medicine and Valeology

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА
И ЗДОРОВЬЕ СТУДЕНТОВ
Старушкевич Т. И.
Одесский национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
В настоящее время каждый студент должен
знать основные достижения во всех областях материальной и духовной культуры, в том числе и в
вопросах формирования, сохранения и укрепления
здоровья.
Ухудшение демографических показателей населения нашей страны, рост заболеваемости и низкая физическая подготовленность приводят к необходимости переосмысления функционального
назначения физической культуры в формировании
личности, ее мировоззрения, развития адаптивных
способностей.
Речь идет о том, что образование в области
физической культуры перестает быть только образованием в процессе занятий физическими упражнениями, оно становится элементом культуры
современного общества и готовит людей не только к физической (двигательной), но и к социокультурной деятельности.
Организация учебного процесса по физическому воспитанию требует от соответствующих кафедр коренных преобразований в содержании работы, подчиняя его достижению основной цели —
формированию у выпускников высших учебных
заведений компетенций, позволяющих овладеть
средствами самостоятельного, методически правильного использования методов физического воспитания и самовоспитания для повышения адаптационных резервов организма, укрепления здоровья, коррекции физического развития и телосложения, в том числе с использованием навыков
рефлексии и самоконтроля.
Вклад физического воспитания студентов неспециального физкультурного образования в общее высшее образование должен состоять в обеспечении студентов важными аспектами знаний о
жизнедеятельности человека, его здоровье и здоровом образе жизни, а также в овладении ими всем
арсеналом практических умений и навыков, обеспечивающих сохранение и укрепление здоровья,
развитие и совершенствование адаптационных
возможностей и качеств личности.

ФОРМИРОВАНИЕ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА
ЖИЗНИ СТУДЕНТОВ ОДЕССКОГО
НАЦИОНАЛЬНОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА
Старушкевич Т. И.
Одесский национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
Многократно установлено, что здоровый образ
жизни (ЗОЖ) является наиболее действенным способом укрепления и сохранения здоровья и подготовки к активной жизнедеятельности студенческой молодежи. Вместе с тем приобщение студентов к ЗОЖ — сложная педагогическая проблема, оптимальные пути решения которой пока еще
не определены в полной мере. Это объясняется тем,
что предлагаемые мероприятия, как правило, не
предусматривают интересы и личный опыт студентов по устройству их образа жизни.
Учитывая это, мы с помощью преподавателей
кафедры физического воспитания и спорта Одесского национального политехнического университета (ОНПУ) провели опрос студентов с целью выяснения их мнения о наиболее действенных мерах,
создающих реальные предпосылки для полноценного использования основных компонентов ЗОЖ,
эффективно содействующих укреплению здоровья.
К ним мы относим: рациональный труд, рациональное питание, рациональную двигательную активность, закаливание, личную гигиену, психогигиену, отказ от вредных привычек.
В результате было выявлено следующее.
40,52 % респондентов советуют ввести большую перемену, во время которой можно было бы
полноценно отдохнуть и «перекусить».
Для рационализации питания 80,82 % респондентов считают целесообразным создать сеть дешевых пунктов питания в учебных корпусах и общежитиях.
39,92 % опрошенных студентов предлагают
ввести в программы дисциплины «Физическое
воспитание», «Безопасность жизнедеятельности»,
«Психология» и др. для обучения специальным
приемам и методам регуляции психических состояний.
Для искоренения вредных привычек 42,60 % респондентов предлагают вводить запрещающие меры;
34,85 % — вести разъяснительную работу.
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56,95 % студентов считают необходимым ввести обязательные занятия по физическому воспитанию на всех курсах в объеме не менее 4 ч в неделю.
ИССЛЕДОВАНИЕ РАЦИОНА ПИТАНИЯ —
ОДНОГО ИЗ ФАКТОРОВ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТА
Старушкевич Т. И.
Одесский национальный политехнический
университет, Одесса, Украина
Среди компонентов здорового образа жизни
одним из важнейших является рациональное питание, поскольку оно обеспечивает оптимальную работоспособность, стойкость к воздействию неблагоприятных факторов и нормальное протекание
процессов роста и развития. Изучение питания позволяет не только оценить его как фактор сохранения здоровья, но и установить наличие факторов
риска, связанных с недостатками рациона, вредных
пищевых привычек, повышающих вероятность нарушений в деятельности органов и систем.
Питание студентов при умственной работе должно быть полноценным. Это значит, что потребляемые ими пищевые продукты должны содержать
все биологически ценные, необходимые для организма вещества в определенном количестве и оптимальном соотношении.
Учитывая важность здоровья молодежи как
фактора, обеспечивающего будущий экономический, социальный и культурный потенциал страны, изучение состояния питания студентов является актуальной медико-педагогической задачей.
Состояние здоровья человека и физическая работоспособность существенно зависят от особенностей питания, его режима, рациональности и
полноценности.
Как отмечается в «Глобальной стратегии ВОЗ
в области здорового питания, физической активности и здоровья», утвержденной Всемирной ассамблеей охраны здоровья 21 мая 2004 г., «…нездоровые рационы питания являются ведущими
причинами увеличения неинфекционных болезней,
смерти и инвалидности людей».
Рациональным называют физиологически полноценное питание здоровых людей с учетом их
пола, возраста, характера трудовой деятельности,
особенностей действия климата и национальных
и индивидуальных особенностей.
Правильный режим питания обеспечивает эффективную работу пищеварительной системы, усвоение пищевых веществ и регулирует обменные
процессы.
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭКСПРЕСС-МЕТОДА
ПО Г. Л. АПАНАСЕНКО
ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ЗДОРОВЬЯ
СТУДЕНТОВ
Михальченко М. В.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Состояние здоровья студенческой молодежи в
последние годы вызывает тревогу и является
объектом пристального внимания и изучения мно-

гих специалистов медико-биологической, психологической и социологической направленности.
Проведенные исследования позволяют выявить у
современных юношей и девушек широкий спектр
анатомических, антропометрических, морфологических и других изменений, зачастую комбинированных.
Во время изучения дисциплины «Валеология»,
нами были проведены исследования уровня состояния здоровья у отечественных и иностранных студентов обоих полов 1-го курса фармацевтического факультета Запорожского государственного медицинского университета. За основу проведения
исследования был взят экспресс-метод определения уровня соматического здоровья, предложенный профессором Г. Л. Апанасенко.
Всего в проводимом исследовании приняло
участие 85 украинских и 77 иностранных студентов. Среди украинских студентов юношей было 35
(41,18 %), а девушек — 50 (58,82 %) человек. Среди
иностранных студентов юношей было 54 (70,13 %),
девушек — 23 (29,87 %). Анализируя показатели
здоровья всех украинских студентов (n=85), принявших участие в проводимом исследовании, следует отметить, что больше половины из общего
числа учащихся имеют средний (41), выше среднего (6) и высокий (2) уровни здоровья, что составило 49 (57,65 %) человек. В то же время уровень
здоровья 36 (42,35 %) украинских студентов, которые имеют его уровень ниже среднего (32 чел.)
и низкий (4 чел.) уровни здоровья, вызывает определенную тревогу, так как указанные учащиеся находятся в состоянии предболезни и/или болезни.
Число иностранных студентов (n=29) с уровнем
здоровья ниже среднего (25 чел.) и низким (4 чел.)
составило 37,66 %, что также ниже, чем показатель
у украинских студентов-медиков. В то же время общее число студентов из обеих групп (n=65, или
40,12 %) с низким и ниже среднего уровнем здоровья из общего числа студентов (n=162) является достаточно высоким и требует пристального внимания со стороны врачей студенческой поликлиники и профильных специалистов.
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ФИЗИЧЕСКОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ
ПОСЛЕ ПЕРЕНЕСЕННОЙ
ВНЕМАТОЧНОЙ БЕРЕМЕННОСТИ
Михальченко М. В.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Согласно различным официальным источникам, внематочная трубная беременность составляет 1,6–25 % среди гинекологических заболеваний
и занимает второе место в структуре причин материнской смертности.
Нами была отобрана группа пациенток (n=36)
для проведения исследования по эффективности
применения комплекса методов физической реабилитации после оперативного лечения внематочной
трубной беременности.
В комплексе методов физической реабилитации
нами использовались средства лечебной физиче-
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ской культуры по методике В. Е. Васильевой, лечебная гимнастика, вибрационный и гинекологический массаж, рефлексотерапия биологически активных точек половой и эндокринной систем на
стопах и подошвах, фитбол.
Эффективность реабилитационных мероприятий оценивали после применения и в динамике —
через 1, 3, 6, 9 мес. после оперативного лечения,
использована анкета САН. При контрольном осмотре через 1 мес. было установлено, что самочувствие пациенток удовлетворительное, жалоб нет.
В первые 3 мес. послеоперационного периода у 14
(38,9 %) пациенток исследуемой группы после применения предложенного нами комплекса физической реабилитации наступила беременность. У 12
(33,3 %) пациенток была зафиксирована прогрессирующая маточная беременность, у 2 (5,56 %) на
6–8-й неделе маточная беременность самопроизвольно прервалась.
При контрольном осмотре через 6 мес. у 16
(44,44 %) женщин исследуемой группы репродуктивная функция была восстановлена. При контроле через 9 мес. установлено, что 18 (50 %) женщин
из исследуемой группы в дальнейшем забеременели и родили, у остальных 18 женщин восстановилась сексуальная жизнь и у 16 из них восстановился менструальный цикл. Кроме того, по результатам анкеты САН было установлено, что в период
реабилитации после перенесенного оперативного
лечения трубной беременности у 24 (66,67 %) женщин имела место благоприятная психологическая
адаптация, у 12 (33,33 %) была обнаружена патологическая психологическая адаптация.

ФІЗИЧНА ПІДГОТОВЛЕНІСТЬ
ДОПРИЗОВНОЇ МОЛОДІ
НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ РЕФОРМУВАННЯ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
Судець С. В.
Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського,
Одеса, Україна
Проблеми здоров’я і, зокрема, фізичної підготовленості підростаючого покоління України викликають велику стурбованість фахівців і батьків.
На фоні незадовільного стану медичного обслуговування, несталої реформи освіти, соціальних і
економічних проблем фізичний стан дітей, підлітків і юнацтва продовжує погіршуватися. На жаль,
навіть за прогнозами ВООЗ щодо України, не прогнозується позитивна динаміка демографічної ситуації у найближчі роки.
Особливу турботу викликає фізичний стан допризовної молоді на сучасному етапі реформування Збройних Сил нашої держави. З одного боку,
виконання обов’язків військовослужбовця вимагає
високого рівня фізичного розвитку і фізичної підготовленості як складових здоров’я, з другого
боку, існуючі умови не сприяють вирішенню цих
завдань. Існує велика кількість наукових публікацій про невідповідність рівня розвитку фізичних
якостей військовим нормативам. Необхідно звер-

нути увагу на регіональні особливості означених
питань. Відомо, що навіть у межах одного регіону, не кажучи вже про державний рівень, молодь
відрізняється за нормативними показниками фізичного стану між собою, які необхідно періодично оновлювати та диференціювати. Таким чином,
дослідження функціональних можливостей дітей,
підлітків і юнацтва та пошук методів їх розвитку
і удосконалення є вкрай актуальними, особливо з
огляду на потреби сучасної воєнної служби.
Метою роботи було вивчення фізичної підготовленості допризовної молоді (юнаків 15–17 років) і розробка заходів щодо її покращання.
За час досліджень було обстежено 499 юнаків
означеного віку з різних регіонів України, які
представляли такі групи: А — випускники середньої школи, Б — ліцеїсти військових ліцеїв та
В — військовослужбовці-контрактники Національної гвардії України. Основним завданням першого етапу дослідження було проведення тестування
фізичної підготовленості обраного контингенту за
програмою військового багатоборства. На другому етапі аналізувались та обговорювались отримані результати на відповідних рівнях, уточнювались завдання третього етапу, основним з яких
була розробка Положення про організацію і проведення Всеукраїнської спартакіади допризовної
молоді за програмою семиборства. Результати будуть подані у доповіді.

ДИНАМІКА МЕХАНІЗМІВ РЕГУЛЯЦІЇ
СЕРЦЕВОГО РИТМУ ЮНАКІВ-СТУДЕНТІВ
НА ДОЗОВАНІ ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕННЯ
Топчій М. С., Калайда С. О.
Південноукраїнський національний педагогічний
університет імені К. Д. Ушинського,
Одеса, Україна
Вивчення серцевої діяльності при різних рівнях
рухової активності викликає неослабний інтерес у
дослідників, оскільки серце є ефективним індикатором, здатним визначити потенційний рівень
пристосовності вегетативних функцій організму,
що розвиваються під впливом рухової активності. Нині одним з найбільш важливих і інформативних методів експрес-оцінки функціонального стану різних ланок вегетативної регуляції і організму в цілому є метод аналізу варіабельності серцевого ритму.
У зв’язку з цим метою нашого дослідження було вивчення динаміки механізмів регуляції серцевого ритму юнаків-студентів молодших курсів факультету фізичного виховання під впливом дозованих фізичних навантажень за замкнутим циклом
(з реверсом).
Дослідження проводилось в лабораторії вікової фізіології спорту кафедри біології і основ здоров’я Південноукраїнсього університету. В обстеженнях узяли участь 32 студенти першого курсу,
які повторно обстежувалися на другому курсі навчання. Стан механізмів регуляції серцевого ритму визначався математичним методом Р. М. Баєвського за даними запису 50 кардіоінтервалів в

176

стані відносного спокою, під час фізичного навантаження за замкнутим циклом (з реверсом) та в
періоді раннього відновлення.
Аналіз вихідного рівня стану серцевого ритму
у досліджуваних дозволив виділити три типи регуляції: ваготонічний, нормотонічний та симпатикотонічний, які відповідно реєструвалися у 9,38,
71,88 та 18,74 % випадків у студентів першого курсу. У даній групі студентів на другому курсі збільшилась кількість юнаків з ваготонічним і симпатикотонічним типом регуляції, проте зменшилась
з нормотонічним. Проведене дослідження виявило значну напругу регуляторних механізмів серцевого ритму під впливом навантаження за замкнутим циклом, що вважається адекватним для м’язової роботи даної потужності. Повного відновлення показників серцевого ритму протягом 5 хв
відпочинку після роботи не відбувалося, що зумовлює необхідність збільшення терміну функціонального контролю після тестування.
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО
УНИВЕРСИТЕТА В ЗАВИСИМОСТИ
ОТ ПОЛА И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ
Бабалик В. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Психологические особенности личности являются одними из ведущих прогностических критериев при успешном выборе профессии. Особенно
это относится к такому специфическому виду профессиональной деятельности как медицина. Основными психологическими характеристиками,
определяющими межличностные взаимоотношения, являются агрессия и эмпатия. Нами исследовались данные характеристики у студентов 4-го курса медицинского университета по специализации
«Общая медицина и педиатрия» (юношей — 13, девушек — 43).
Целью исследования было определение гендерных и профессиональных различий психологических характеристик. Для этого были проведены тестирования уровня агрессии по методике Ассингера и уровня эмпатии по методике Бойко. Полученные данные обработаны методами вариационной статистики с определением достоверности различий по t-критерию Стьюдента при помощи программы XLSTAT-2016.
Полученные данные свидетельствуют об отсутствии гендерных и профессиональных достоверных различий в уровне агрессии. В то же время
анализ результатов исследования эмпатии выявил
достоверно более высокий уровень эмпатийности
у девушек (p<0,05). Особенно это проявилось по
следующим структурным составляющим эмпатии:
эмоциональному каналу (p<0,05) и, в наибольшей
степени, интуитивному каналу (p<0,001).
Таким образом, можно сделать вывод о перспективности дальнейших лонгитюдных исследований психологических особенностей личности студента при поступлении в медицинский университет и на протяжении обучения.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
ХРОНИЧЕСКОЙ ТРАВМЫ
ПЛЕЧЕВОГО СУСТАВА
Быдоровский В. П., Багина М. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Плечевой сустав — наиболее подвижный сустав
человеческого организма. Движения в плечевом
суставе осуществляются во всех трех плоскостях,
но за увеличение объема движений в суставе нам
приходится расплачиваться уменьшением его стабильности и высоким риском повреждения его
структур, к которым относится и ротаторная (вращательная) манжета плеча, что часто наблюдается у спортсменов игровых видов спорта, в частности у волейболистов.
Целью нашей работы было проанализировать
эффективность использования кинезиотейпа в
комплексной терапии плечевого сустава при повторном его травмировании.
Под нашим наблюдением находилась пациентка С. — профессиональная волейболистка, имеющая хроническую травму плечевого сустава.
На фоне общепринятой противовоспалительной
терапии были использованы кинезиотейпы. В первые 5 дней была применена локальная противовоспалительная техника тейпирования, в последующие дни — фиксационный метод тейпирования.
После 12-дневной терапии больная отмечала
отсутствие болей в суставе, восстановление объема движений, отсутствие болезненности при активном отведении руки. После повторного прохождения тестов симптомы Лекрека и «падающего флажка шахматных часов» не отмечались.
ГЕНЕТИЧЕСКИ МОДИФИЦИРОВАННЫЕ
СПОРТСМЕНЫ — ПЕРСПЕКТИВА
ВНЕДРЕНИЯ ГЕННОГО ДОПИНГА
Демьянова Е. О.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Генный допинг — это не терапевтическое применение клеток, генов, генетических элементов или
модуляторов экспрессии генов, обладающих способностью повышать спортивные результаты. Началом эры генетического допинга считается разработка генетически модифицированного препарата — репоксигена. Это средство генотерапии
представляет собой участок ДНК — ген, кодирующий белок эритропоэтин, который связан с вектором на основе аденовируса, обеспечивающим
доставку этого гена в клетку.
Новые разработки ученых привели к появлению средств, непосредственно влияющих на механизмы энергообеспечения, качество и длительность эффективного мышечного сокращения.
А именно путем экспериментального внедрения в
геном мышиных эмбрионов модифицированной
версии гена ядерного клеточного рецептора
PPAR-delta, соединенного с промотором актина,
который создал возможность экспрессии данного
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гена преимущественно в мышечной ткани. Синтезированный в мышцах белок стимулировал деление митохондрий в мышцах, а с кровотоком попадая в жировую ткань, эффективно препятствовал ее росту и активизировал липолиз. При этом
структура мышечной ткани у трансгенных мышей
изменилась таким образом, что число волокон
I типа в них превышало количество волокон
II типа, а концентрация ферментов, необходимых
для окисления глюкозы и синтеза АТФ, существенно возросла. Такое же генетическое перепрограммирование возможно с помощью определенных
химических субстанций у взрослых спортсменов,
когда весь мышечный аппарат уже сформирован
и за короткое время необходимо изменить свойства большой массы скелетных мышц. Такими субстанциями являются GW 1516 и AICAR. Таким образом, GW 1516, связываясь с рецептором PPARdеlta, стимулирует экспрессию соответствующих
генов. В результате происходит все то же самое,
что и при его генетической модификации. Однако активируется этот процесс посредством физических упражнений. AICAR (aminoimidazole carboxamide ribonucleotide) — аналог АМФ, который
стимулирует АМФ-зависимую протеинкиназу, в результате чего увеличивается продукция АТФ и аденозина, как следствие повышается выносливость
организма, улучшается кровоснабжение тканей и ускоряется липолиз.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ
АНТИГРАВИТИ ПРИ ХРОНИЧЕСКИХ
БОЛЯХ В ПОЯСНИЧНОМ ОТДЕЛЕ
ПОЗВОНОЧНИКА
Максименко Т. К., Глазова М. Ф.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Остеохондроз — одно из самых распространенных заболеваний, которое поражает межпозвоночные диски и хрящи; встречается у большинства
людей старше 40 лет.
Нарушение обмена веществ и кровообращения
в позвоночнике при данном заболевании приводит к снижению гибкости, подвижности с возможностью дальнейшей их потери.
С помощью главных задач антигравити можно предотвратить болезнь, а при ее наличии не
дать возможности усиленного влияния на жизнедеятельность.
Пациент Н., который поступил с характерными для остеохондроза жалобами, заполнил анкетуопросник Роланда — Морриса, по которой мы определили уровень влияния болезни на жизнеспособность.
Для определения места поражения пациент выполнил несколько упражнений на гибкость. По
результатам мы определили возможность безмедикаментозного лечения.
Применение антигравити мы начали с простых
упражнений на удержание равновесия, чтобы подготовить организм к последующим нагрузкам.

Со временем увеличили степень нагрузки при тех
же упражнениях.
После того как пациент беспрепятственно выполнял заданные упражнения, мы повысили нагрузку и дали упражнения на гамаке.
Сложность упражнений на гамаке заключается в том, что необходимо приложить усилия для
того, чтобы удержаться на весу. Со временем и это
упражнение уже не вызывало дискомфорта и было
не таким сложным для выполнения.
При тренировке глубоких мышц спины результат не заставил себя ждать. Через месяц, заполнив
тот же опросник и выполнив те же упражнения, мы
увидели результат, на который рассчитывали: снижение уровня влияния на жизнеспособность, повышение уровня гибкости и меньшее проявление
некоторых симптомов.
По данным результатам можно рекомендовать
методику антигравити людям с начальной стадией остеохондроза и малоподвижным образом жизни, для профилактических мер.

ХАРАКТЕРИСТИКА ВПЛИВУ
ДОЗОВАНИХ ФІЗИЧНИХ НАВАНТАЖЕНЬ
НА ПЕРЕБІГ ВАГІТНОСТІ ТА ПОЛОГИ
Мокія А. Д.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Метою дослідження було порівняння окремих
показників під час вагітності та пологів у жінок,
які займалися та не займалися фізичними вправами.
Результати дослідження та їх обговорення. Вивчення впливу дозованих фізичних навантажень
на вагітних жінок здійснювалося за такими показниками: самопочуття (ранкове нездужання, нудота, біль у спині, порушення сну, набряки та варикозне розширення вен), психоемоційний стан (тривожність, невпевненість), набрана під час вагітності маса, перебіг пологів (їх характер, тривалість,
болючість, ускладненість: слабкість і травматизм).
Для проведення дослідження було обрано 80 жінок та розділено їх на дві групи. Жінки із групи А
регулярно отримували дозовані фізичні навантаження: займалися лікувальною фізкультурою, йогою, танцями тощо; а вагітні з групи Б вели пасивний спосіб життя.
Так, у першому випадку спостерігалася відсутність ранкових нездужань у 80 % опитаних, нудоти — у 75 %, болю в спині — у 95 %, набряків та
варикозного розширення вен — у 87,5 %. Вагітні
з цієї групи позитивно оцінювали свій статус, не
хвилювалися щодо майбутніх пологів у 75 % випадків, були впевненими в собі в 87,5 %. Щодо перебігу пологів, то 80 % жінок народжували самостійно, у 70 % пологи тривали до 10 год, 85 % оцінили свій біль за десятибальною шкалою як менший чи рівний 4 балам. У другому ж випадку були
наявні ранкові нездужання (60 %), нудота (70 %),
біль у спині (90 %), набряки та варикозне розширення вен (72,5 %). Жінки з групи Б відчували
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страх і тривогу перед пологами (87,5 %) через свою
можливу неготовність до них, були невпевненими
у собі (62,5 %). Також 80 % опитаних жінок набрали більше 10 кг. У 40 % спостерігалися оперативний характер пологів і тривалість більше 10 год,
70 % оцінили біль як більший за 4 бали. А 30 %
відчували слабкість під час пологів, у 15 % спостерігався травматизм.
Отже, аналіз впливу дозованих фізичних навантажень на перебіг вагітності та пологи виявив:
вони позитивно впливають на загальний стан жінки, покращують її самопочуття; це свідчить про те,
що вагітним жінкам необхідно займатися фізкультурою.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
КИНЕЗИОТЕЙПИРОВАНИЯ,
МАССАЖА И ЭЛЕКТРОСТИМУЛЯЦИИ
В КОМПЛЕКСНОЙ ТЕРАПИИ
У ДЕТЕЙ С ДЦП
Нечаева О. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Детский церебральный паралич — это широкое понятие, которое охватывает несколько различных симптомокомплексов, имеющих схожие
проявления и причины возникновения.
Формы детского церебрального паралича:
— гемипаретическая;
— спастическая диплегия;
— атонико-астатическая.
Кинезиотейпирование — это обоснованный и
достаточно простой в применении метод механического влияния на тонус мускулатуры путем стимуляции сухожильных, фасциальных и околосуставных проприорецепторов. В основе лечебного
воздействия кинезиотейпов лежат следующие эффекты: активация микроциркуляции в коже и подкожной клетчатке, уменьшение болевого синдрома поврежденного участка за счет оптимизации
лимфодренажа данного региона, восстановление
функциональной активности мышц, нормализация функции суставов и эластических свойств фасций. Также применялись электропроцедуры. Сегментарная электростимуляция — это воздействие
импульсными токами на зону проекции спинальных центров через кожные покровы. У детей с
ДЦП электростимуляция повышает уровень центральной регуляции двигательного акта, частично
восстанавливает реципрокные отношения мышцантагонистов, активизирует функционально недеятельные нервные клетки вокруг очага поражения, способствует снижению спастичности, увеличению объема движений, улучшению координации.
Результаты исследования показывают, что в
сочетании с физиотерапевтическими процедурами,
массажем и медикаментозным лечением у детей с
воздействием кинезиотейпами отмечались более
выраженные улучшения в двигательной сфере и
биомеханике движений.

ВАРИКОЗНЕ РОЗШИРЕННЯ ВЕН.
ГІМНАСТИКА І ФІЗИЧНІ ВПРАВИ
ПРИ ВАРИКОЗІ
Остапчук М. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Метою наукової роботи стало дослідження варикозного розширення вен. Деякою мірою варикозна хвороба вен нижніх кінцівок — розплата за
наше прямоходіння. Появу даної хвороби неможливо не помітити. Патологія вен має глобальний
характер: за різними джерелами, 25–50 % дорослого населення страждає на хронічну венозну недостатність. Розповсюджена хвороба переважно
серед найпрацездатнішої частини населення. Це
професійна хвороба вчителів, хірургів, верстатників — усіх, хто тривалий час змушений перебувати у вертикальному статичному положенні. Останніми десятиріччями до визначення методів профілактики та лікування варикозного розширення вен
підключилися й спеціальні реабілітаційні центри
спортивної медицини, оскільки це захворювання
часто наявне у певних видах спорту, де широко застосовуються великі статичні навантаження, зокрема в жіночих видах спорту. Для дослідження відібрано 20 осіб, переважно 40–60 років, які мали
початкову стадію варикозу. Їм було запропоновано провести спостереження за розвитком їхньої
хвороби протягом трьох місяців. При цьому використовувати як альтернативу медикаментозному
і хірургічному лікуванню фізичні вправи і додаткові методи лікування. При дослідженні даної патології визначено, що розвитку захворювання
сприяють плоскостопість, ожиріння, неправильне
харчування, малорухомий спосіб життя. Поштовхом до цього захворювання є сильне навантаження на ноги, зокрема в людей, які страждають
на надмірну масу тіла. Сприяють розвитку варикозу й слабкі стінки венозних судин — це свідчення того, що мускулатура ніг слабка. Роль фізичної культури в лікуванні, зокрема в профілактиці
виникнення варикозного розширення вен, надзвичайно важлива, 75 % пацієнтів, які були відібрані
для дослідження, спостерігають покращання у стані здоров’я. Пацієнти зазначили відсутніть тяжкості, набряків, болі у гомілках. Фізичні вправи при
варикозі ніг стають відмінною альтернативою медикаментозному і операційному лікуванню. Існує
думка, що фізичні навантаження шкідливі при варикозі ніг. Але якщо знайти золоту середину, то
вправи чинитимуть тільки благотворний вплив і
врятують від хірургічного втручання.
ПРОФИЛАКТИКА И ЛЕЧЕНИЕ
НАРУШЕНИЙ ОСАНКИ И СКОЛИОЗА
С ПОМОЩЬЮ КОМПЛЕКСА
УПРАЖНЕНИЙ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
ПРИНЦИПА «БОДИФЛЕКСА»
Тимановский А. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
В связи с распространением сидячего, малоподвижного образа жизни нарушения осанки и ско-
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лиоз занимают одно из первых мест среди заболеваний опорно-двигательного аппарата. При осмотре в нашей группе из 29 человек у 18 студентов
были те или иные нарушения осанки, такие как:
разный уровень плеч, кифоз, крыловидные лопатки, асимметрия нижних углов лопатки, треугольников талии, гиперлордоз.
Для коррекции осанки обследованные выполняли комплекс упражнений на профилакторе Евминова, шведской стенке и на ковре, используя принцип
йоговского дыхания «Бодифлекс». Все упражнения
выполнялись по 3 раза с задержкой дыхания на выдохе по 8–12 с. Принцип «Бодифлекса» способствует увеличению уровня углекислого газа в крови, лучше усваивается кислород. Кровь, обогащенная кислородом, направляется в те мышцы, которые человек напрягает, повышается тонус мышц спины,
брюшного пресса. После выполнения комплекса
упражнений не хочется сутулиться, уменьшается кифоз, выравнивается уровень нижних углов лопатки,
улучшается самочувствие, лучше воспринимается
учебный материал. Поэтому мы рекомендуем комплекс упражнений с использованием принципа «Бодифлекс» выполнять всем студентам.
РЕАБИЛИТАЦИЯ БОЛЬНЫХ
ПОСЛЕ ИНСУЛЬТА
Хаким К. М., Хаким К. М.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
По данным ВОЗ, инсульт является одной из основных причин инвалидности и смертности в странах Европы и США. Несмотря на улучшение медицинской помощи, не менее важной является
своевременно начатая и качественно оказываемая
реабилитация. Так, гемипарез встречается примерно у 85 % больных, переживших инсульт, до 75 %
пациентов продолжают испытывать трудности
при использовании руки через 1 год после инсульта, а среди пациентов с нарушением двигательной
функции ноги к независимой ходьбе может вернуться только половина больных.
Реабилитация после инсульта должна быть начата как можно ранее и включает в себя: физическую, речевую, психическую и социальную. Помимо этого, важно уделять внимание борьбе с осложнениями, такими как спастичность и контрактуры,
и предупреждению нового приступа. Первые пассивные движения с целью улучшения подвижности суставов осуществляют уже на второй день после перенесенного инсульта. Их выполняют с помощью инструктора ЛФК или родственника. Движения должны быть плавными, медленными, не
вызывать болезненных ощущений. Широко известная за рубежом бобат-концепция, или «нейроразвивающая терапия», широко распространилась
после Второй мировой войны по всему миру и оказала существенное влияние на общее развитие
принципов реабилитации людей, перенесших инсульт. Приемы бобат-терапии используются как
для снижения патологических рефлексов и патологических двигательных моделей, так и для создания нормального мышечного тонуса, реакций
равновесия и правильных двигательных моделей.

Для восстановления двигательной функции конечностей используются такие методики: посыл
импульсов, терапия «замороженной руки» (Constraint-induced movement therapy) и зеркальная терапия. Эти методики являются новыми для отечественной медицины, но показали хорошие результаты за
рубежом. Их преимуществом является простота и дешевизна, поэтому необходимо способствовать их
внедрению в реабилитацию пациентов в Украине.
ПРИЧИНИ І ОСОБЛИВОСТІ
ВИНИКНЕННЯ НАДМІРНОЇ МАСИ ТІЛА
У СТУДЕНТІВ З УРАХУВАННЯМ
ГЕНДЕРНИХ ВІДМІННОСТЕЙ
Юшковська А. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Сьогодні, за даними ВООЗ, більше 1,5 млрд чоловік мають надмірну масу і понад 500 млн страждають ожирінням. Для дослідження були відібрані студенти 1–4-го курсів медуніверситету з надмірною масою тіла й ожирінням у віці від 18 до
24 років, яким проводили дослідження антропометричних параметрів. Також розраховували індекс
маси тіла (ІМТ) за формулою
ІМТ = маса тіла (кг) / довжина тіла (м2).
Тип жировідкладання оцінювався за індексом
«талія-стегна» (ІТС) — показником, що характеризує розподіл жирових відкладень в тілі людини.
Вимірювання підшкірно-жирових складок виконували за допомогою електронного каліпера-жироміра Digital Body Fat Caliper. Композиційний склад
тіла людини визначали за допомогою приладу
OMRON BF-508. З метою визначення прихильності студентів до здорового способу життя і виявлення порушень харчової поведінки проводилося анкетування студентської молоді. Аналіз анкетних
даних показав переважання нечастого і нерегулярного вживання їжі, неправильного розподілу
добового раціону. У І групі випробуваних з
ІМТ<30 ІТС становив 0,96±0,02 для дівчат і
1,01±0,03 для юнаків при нормі показників індексу для дівчат менше 0,85, а для юнаків менше 0,9.
У II групі з різними ступенями ожиріння (ІМТ>30)
даний індекс значно перевищував показники норми, а саме 1,01±0,02 для дівчат і 1,40±0,01 для юнаків. У групі юнаків з ожирінням показники вісцерального жиру дорівнювали (15,20±1,17) % при
нормі від 1 до 9 %, аналогічні показники в групі
юнаків з предожирінням були нижче (11,80±1,17) %,
однак теж не вкладалися в діапазон норми.
ДОСЛІДЖЕННЯ ПЕРІОДУ РЕАБІЛІТАЦІЇ
ПІСЛЯ ЛІПОАРТРИТУ (ХВОРОБИ ГОФФА)
Козаченко С. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність теми.
1. Спортивні травми.
2. Гормональні порушення в організмі жінок
віком 45–65 років.
3. Травми в побуті.

180

Мета. Дослідити, які вправи лікувальної фізкультури краще допомагають одужанню, реабілітації пацієнтів, їх поверненню до повсякденного
образу життя.
Матеріали та методи дослідження. Протягом
3 міс. проводилось спостереження за групою людей з 20 осіб, віком від 19 до 65 років, що працювали в різних сферах діяльності та у яких була діагностована хвороба Гоффа. За час спостереження
група проходила реабілітаційний період (після
операції). У групі людей, яких досліджували, був і
я сам. Щодня ми з моїм науковим керівником стежили за тим, як хворі ознайомлювались з курсом
ЛФК і наскільки якісно вони виконували дані
вправи.
Висновок. Отже, ми дослідили групу з 20 осіб,
які проходили курс реабілітації після ліпоартриту. Статистика дослідження захворювання показала, що, як правило, до даної патології схильні жінки віком від 45 до 65 років, у яких відбуваються
значні коливання рівня гормонів в крові, і спортсмени, які не уявляють свого життя без занять спортом. Проблема спортсменів зростає зі ступенем
їх професіоналізму. Відсоток спортсменів, які повертаються у спорт, залежить від правильно проведених тренувань, швидкості постановки правильного діагнозу, а також від майстерності лікарякуратора і хірурга, що виконує оперативне втручання з приводу травми. Під час наших спостережень ми визначили, які вправи краще виконувати
після операції, а які поступово, щоб якнайшвидше одужати. Ми розробили групи вправ у допомогу нашим пацієнтам, завдяки чому вони через 1,5–
2 міс. після операції могли приступати до тренувань на тренажерах та поступово до занять, які
виконували до травми, тобто до повсякденного
життя.
СРАВНИТЕЛЬНАЯ
ХАРАКТЕРИСТИКА МЕТОДИКИ ДИКУЛЯ
И ГИМНАСТИКИ PNF
Бондарчук В. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. На сегодняшний день в Украине зарегистрировано более 22 тыс. пациентов с
травмой спинного мозга и позвоночника. За последнее время это число постоянно возрастает в
связи с проведением АТО, причем жертвами, в подавляющем большинстве, становятся лица молодого возраста. В Одессе на 01.01.2016 г. на учете
состояло около 1300 больных с данной патологией. Данная методика позволяет проводить более
эффективную функциональную реабилитацию.
Цель работы — увеличение функциональных
возможностей пациентов с травмой позвоночника, улучшение их эмоционального состояния путем использования снаряда со смещенным центром
тяжести.
Материалы и методы. Применение методов работы с использованием снаряда со смещенным
центром тяжести и оценка эффективности этой
методики; улучшение функций мышц спины; нахождение в вертикальном положении. Методика

проприоцептивного проторения (методика Кабата — Кайзера) служит, главным образом, для двигательного восстановления при заболеваниях и нарушениях центральной и периферической нервной
системы. Она включает:
1. Использование техники проприоцептивных
раздражений с постепенным увеличением ручного противодействия.
2. Широкое использование мышечного синергизма с целью максимальной стимуляции слабых
мышечных групп.
Вывод: после 3-месячной работы с пациентами
была улучшена мышечная активность рук, спины
(поясничный отдел и боковые мышцы спины), отмечалось более уверенное нахождение в вертикальном положении (с фиксацией колен), улучшение эмоционального состояния.

ЛЕЧЕНИЕ ПЛОСКОСТОПИЯ
ПО МЕТОДИКЕ А. ВАСИЛЬЕВОЙ
Коваль А. И., Лычак М. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. В настоящее время проблема профилактики и лечения отклонений в состоянии здоровья детей дошкольного и школьного возраста приобрела особую актуальность. Это обусловлено, прежде всего, наличием большого количества детей (84,9 %) с различными отклонениями
в состоянии здоровья. Одно из ведущих мест в
структуре хронических заболеваний занимают болезни опорно-двигательного аппарата, на первом
месте среди которых плоскостопие у детей.
По данным Г. А. Шорина, 67,3 % детей старшего
дошкольного возраста имеют плоскостопие.
При этом данный вид деформации стопы у детей
часто сочетается с плоской спиной в сагиттальной
плоскости.
Цель исследования: изучить патогенетически
обоснованную методику кинезитерапии для повышения эффективности и сокращения сроков восстановительного лечения плоскостопия.
Лечение плоскостопия по методике Александры Васильевой — это лечебная физкультура, которая применяется для достижения корригирующего эффекта при первой степени плоскостопия,
она тренирует мышцы, укрепляет связочный аппарат, исправляет порочную установку костей стопы, формирует правильный стереотип ходьбы.
Исследование проводилось на 20 добровольцах, студентах ОНМедУ, с приблизительно одинаковыми параметрами. Для того чтобы показать,
как избыточный вес влияет на плоскостопие, мы
разделили добровольцев на группы — с избыточным весом и без него. Исследование проводилось
34 дня (4 недели и 6 дней). За первую и вторую недели результаты были одинаковыми, на третьей и
четвертой неделях у 2-й группы — на 33 % хуже
результата 1-й группы, а за 6 дней — у 2-й группы результаты ниже на 25 %, чем у 1-й группы. По
истечении срока мы наблюдали улучшение сагит-
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тального свода стопы. У представителей группы
без избыточного веса полученные данные были
лучше в связи с отсутствием давления на тазовые
кости.
ОЦЕНКА И СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ
ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ
СТУДЕНТОК ПЕРВОГО КУРСА ОНМедУ
С УЧЕТОМ УРОВНЯ ФИЗИЧЕСКОЙ
ПОДГОТОВЛЕННОСТИ
Крюкова А. Г.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Физическое развитие организма
является основным из показателей состояния здоровья. Чем значительнее отклонения в физическом
развитии, тем больше вероятность наличия функциональных нарушений или хронических заболеваний.
Целью исследования является изучение, а также сравнение функционального состояния у студенток первого курса ОНМедУ с учетом уровня
физической подготовленности.
Исследование проведено у 40 студенток, изначально разделенных на две группы. В группу 1 вошли девушки, занимающиеся спортом, а в группу 2
— ведущие малоактивный образ жизни. Были определены ортостатическая проба, проба Штанге и
Генче, измерены основные физиологические показатели: ЧСС, АД и жизненная емкость легких (ЖЕЛ).
По результатам измерений установлено, что
ЧСС в группе 1 варьируется от 63 до 86 уд./мин и
в среднем составляет 79 уд./мин. В группе 2 ЧСС
варьируется от 63 до 102 и в среднем составляет
82 уд./мин, что в обоих случаях попадает в границы нормы. При оценке результатов ОРТ-пробы
выявлено следующее: в группе 1 отличный результат имеют 57 %, остальные 43 % — хороший.
В группе 2 большинство имеет низкий показатель
(32 %), удовлетворительный и отличный результаты — по 26 %; хороший — 16 %. Проба Штанге: в
группе 1 отличный результат имели 64 %, 21 % —
хороший и 14 % — удовлетворительный. В группе 2 наблюдался отличный результат у 47 %, хороший — у 42 % и низкий — у 11 %. Плохой не
наблюдался ни в одной из групп. Проба Генче: в
группе 1 отличный — у 43 %, хороший — у 36 %,
удовлетворительный — у 14 % и плохой — у 7 %.
В группе 2: отличный — 55 %, хороший — 40 %,
удовлетворительный — 5 %. При измерении ЖЕЛ
в группе 1 64 % составили плохой результат, у 21 %
— хороший и 14 % — удовлетворительный.
В группе 2 63 % — плохой результат, 37 % — удовлетворительный.
Таким образом, данное исследование показывает значительную разницу в физическом развитии девушек, занимающихся спортом, и девушек,
ведущих малоактивный образ жизни. У первых
сильно развиты внутренние системы организма,
такие как сердечно-сосудистая система, дыхательная. Их организм более подготовлен к физическим
нагрузкам. Результаты пробуждают интерес студенток к своей физической форме и побуждают к
занятиям спортом.

АНАЛІЗ ЧАСТОТИ ПОШИРЕННЯ
РІЗНОМАНІТНОЇ ПІГМЕНТАЦІЇ ОЧЕЙ
СЕРЕД СТУДЕНТІВ ОДЕСЬКОГО
НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО
УНІВЕРСИТЕТУ ЗА МЕТОДИКОЮ
Б. Б. БУНАКА
Ладик Р. Г.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Колір очей — це генетично зумовлена ознака,
що визначається пігментацією райдужної оболонки, зокрема характеру розташування в ній пігменту мелатоніну. Темний колір очей — домінантний, а світлий — рецесивний, тому темні очі зустрічаються частіше. Найпоширеніше забарвлення
райдужної оболонки — каре, а найрідкісніше —
зелене. Ще колір очей залежить від регіону проживання: у різних народів різна частота розподілу певних кольорів очей.
Мета дослідження — виявлення поширеності
кожного кольору очей серед студентів, визначення причин такого явища.
Результати досліджень. За методикою Б. Б. Бунака встановлена частота поширення різноманітної пігментації очей серед студентів ОНМедУ. Визначено найпоширеніший та найрідкісніший кольори очей серед студентів. Розроблені загальні
практичні рекомендації для профілактики порушення зору серед студентів.
ПІДВИЩЕННЯ ЯКОСТІ
ФІЗИЧНОЇ АКТИВНОСТІ МОЛОДІ
Масюта В. Н.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Загальновідомо, що дефіцит фізичної активності призводить до погіршення стану здоров’я та виникнення багатьох захворювань. На жаль, сучасна молодь стає все менш рухливою. На це впливають кілька факторів: поліпшення транспортного
забезпечення, збільшення «сидячого» навантаження (пов’язаного з навчанням, роботою або хобі) та
відсутність мотивації до активного способу життя.
Останніми роками зросла популярність смартфонів, їх поширення серед молоді сягнуло майже
100 %. Крім того, все більшу популярність набувають гаджети, які стимулюють підвищення фізичної активності користувачів. Різноманітні фітнестрекери дозволяють якісно й кількісно оцінювати
активність та сприяють її підвищенню завдяки використанню змагального елемента.
Нами був вивчений вплив стільникових додатків і фітнес-трекерів на рівень та якість фізичної активності студентів. Було з’ясовано, що користувачі стільникових додатків та фітнес-тренерів покращили свої рухові якості більше, ніж
студенти, які займалися самотужки. Застосування
додатків, які дозволяють оцінити кількість виконаної роботи (шагомір, GPS-трекер, секундомер та
ін.), поліпшило можливість дозування навантаження та призвело до виникнення більшого тренувального ефекту. Музичні додатки, що використову-
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валися під час тренування, підвищували емоційність заняття та дозволяли досягти кращих результатів. Пульсометри дали можливість виконувати фізичні навантаження при оптимальному
рівні частоти серцевих скорочень.
На підставі проведеного дослідження ми дійшли висновку, що використання фітнес-трекерів
і спеціалізованих стільникових додатків дозволяє
покращити результати тренування завдяки підвищенню його емоційності, більш точному дозуванню навантажень, вірному їх добору, застосуванню
плану тренувань та використанню змагального
ефекту.
ВИЗНАЧЕННЯ ЗМІН МІНЕРАЛЬНОЇ
ЩІЛЬНОСТІ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ
ТА РІВНЯ ВІТАМІНУ D У РОБІТНИКІВ
ПРОМИСЛОВИХ І ТРАНСПОРТНИХ
ПІДПРИЄМСТВ ПІВДНЯ УКРАЇНИ,
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ
ТА ОЖИРІННЯ
Прутіян Т. Л., Добровольська О. О.,
Шанигін А. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Мета. Дослідити зміни мінеральної щільності
кісткової тканини (МЩКТ) та рівень вітаміну D
(25(ОН)D) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією
(АГ) й ожирінням (ОЖ), що працюють під впливом несприятливих виробничих чинників (НВЧ),
порівняно з пацієнтами, які хворіють на АГ та ОЖ
і не мають контакту з НВЧ.
Матеріали. У роботі обстежено 45 працівників
(група А) промислових і транспортних підприємств, зайнятих на шкідливих роботах, які хворіють на АГ та ОЖ. Як групу порівняння було обстежено 20 хворих (група Б) на АГ та ОЖ, які
знаходилися на стаціонарному лікуванні у кардіологічному відділенні ООМКЦ і не мали контакту
з НВЧ. Хворим обох груп, окрім стандартного
дослідження, визначали МЩКТ за допомогою ультразвукового денситометра (УЗД) “Aloka OST-100”
та рівень 25(ОН)D у сироватці крові методом імунохемілюмінесцентного аналізу.
Результати. Обстежувані групи були відповідні
за віком, статтю, клінічним діагнозом, відсутністю
ускладнень. За результатами УЗД МЩКТ за Ткритерієм у пацієнтів групи А становила: норма
— 16 (37,5 %) осіб, остеопенія (Оп) — 20 (44 %)
осіб; остеопороз (ОП) — 9 (18,5 %) осіб. У групі Б
аналогічні показники дорівнювали: норма — 10
(48,9 %) осіб; Оп — 7 (34,4 %) осіб; ОП — 3 (17,6 %)
особи. За рівнем 25(ОН)D у сироватці крові у
пацієнтів групи А: нормальні показники вітаміну D — 4 (8,7 %) особи; недостатність вітаміну D
(НВD) — 29 (64,1 %) осіб; дефіцит вітаміну D
(ДВD) — 12 (27,2 %) осіб. У групі Б: нормальний
рівень — 3 (12,2 %) особи; НВD — 11 (54,4 %) осіб;
ДВD — 6 (30,4 %) осіб. Різниця між групами була
достовірна (р<0,05).
Висновки
1. За результатами досліджень, розповсюдженість порушень МЩКТ, НВD та ДВD серед хво-

рих на АГ та ОЖ, на яких впливають НВЧ, вища,
ніж серед хворих з відповідними патологіями, які
не мають такого впливу.
2. Значна розповсюдженість ОП та Оп (більше
ніж 60 % працюючих) зумовлює вкрай високий
ризик виробничого травматизму, зокрема переломів.
3. Таким чином, хворі на АГ та ОЖ, які зайняті на шкідливих роботах, потребують відповідних терапевтичних і реабілітаційних заходів
для запобігання випадкам виробничого травматизму й інвалідизації в працездатному віці.
ЗАВИСИМОСТЬ
СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ КОСТНО-МЫШЕЧНОЙ
СИСТЕМЫ ОТ УРОВНЯ ВИТАМИНА D3
У ВОДИТЕЛЕЙ АВТОТРАНСПОРТНЫХ
СРЕДСТВ
Шаныгин А. В., Прутиян Т. Л.,
Гетманец А. А., Майстренко М. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Фундаментальными научными
исследованиями установлено, что недостаточность
витамина D распространена по всему миру и оказывает неблагоприятное влияние на здоровье населения во всех возрастных группах. Согласно
данным исследований Международного института медицины, дефицит витамина D отмечается у
80,3 % работников, занятых в тяжелых и вредных
условиях труда. Данные метаанализов указывают
на связь дефицита и недостаточности витамина D
с заболеваниями, сопровождающимися снижением минеральной плотности костной ткани (МПКТ).
Цель. Установить связь уровня 25(ОН)D в сыворотке крови и структурно-функциональных изменений костно-мышечной системы (СФИ КМС)
у водителей автотранспортных средств, предназначенных для перевозки грузов, масса которых
более 3,5 т, но менее 12 т (категория N2).
Задачи. Определить уровень 25(ОН)D в сыворотке крови водителей автотранспортных средств.
Изучить показатели функционального состояния
КМС у пациентов со сниженной минеральной
плотностью костной ткани.
Результаты. Проведено исследование 186 человек в возрасте от 23 до 62 лет в осенний период.
Средний возраст водителей, принимавших участие
в исследовании, был (38,4±11,6) года. Минеральная плотность костной ткани исследовалась при
помощи ультразвуковой денситометрии (УЗД) (аппарат Aloka-100). Оценка функционального состояния КМС проводилась с использованием комплекса для регистрации и обработки биосигналов
“Insight TM”. Измерение уровня 25(ОН)D в сыворотке крови проводили анализатором с тест-системой EUROIMMUN.
По данным УЗД, остеопороз отмечался у
19,41 %, остеопения — у 42,39 %, норма — у 22,98 %
водителей. Были установлены: дефицит 25(ОН)D
у 29,26 %, недостаточность — у 62,16 % и норма
— у 32,9 % водителей. Показатель нейроспиналь-
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ной функции позвоночника (NSF Index), полученный при помощи аппарата Insight TM, был в пределах значения «отлично» у 18,9 %, «хорошо» —
у 21,57 %, «посредственно» — у 38,33 %, «проблематично» — у 19,28 %, «очень проблематично» —
у 2,92 % водителей.
Выводы. Проведенные исследования выявили
снижение 25(ОН)D у водителей автотранспортных
средств, которое сопровождается также снижением минеральной плотности костной ткани и индекса нейроспинальной функции позвоночника.

КОМОРБИДНОСТЬ ПРИ ПАТОЛОГИИ
ОПОРНО-ДВИГАТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
У РАБОЧИХ ГОРНОРУДНОГО
КОМПЛЕКСА КРИВБАССА
Гетманец А. А.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель работы: изучить коморбидность при патологии опорно-двигательного аппарата у рабочих горнорудного комплекса Кривбасса. Под коморбидностью понимают сочетание двух и более
самостоятельных заболеваний или синдромов, взаимосвязанных между собой или совпадающих по
времени. Остеоартроз (ОА) — полиэтиологическое
дегенеративно-дистрофическое заболевание суставов, поражение хрящевой ткани суставных поверхностей. Подагрический артрит (ПА) — системное
заболевание, характеризующееся нарушением пуринового обмена и воспалительными проявлениями в суставной и/или околосуставной ткани.

Методы исследований: протоколы обследования и данные эпикризов 70 пациентов с диагнозом остеоартроз и подагрический артрит. Пациенты были разделены на две группы по 35 человек, средний возраст пациентов с ОА (І группа) составил 57,43±5,28, больных с ПА (ІІ группа) —
(56,73±7,35) года. Установлено наличие коморбидной патологии со стороны сердечно-сосудистой,
эндокринной систем и желудочно-кишечного
тракта.
Результаты: отмечается высокая распространенность гипертонической болезни — 85,71 % в
І группе и 97,14 % пациентов во ІІ группе; метаболический синдром наблюдали у 82,88 % больных с ОА и у 97,14 % с ПА. Ишемическая болезнь
сердца выявлена у 57,14 % случаев в І группе и
68,57 % во ІІ группе. Сахарный диабет 2 типа чаще
встречался у больных с ОА: 48,5 % против 25,2 %
у больных с ПА. Подобная картина встречается и
при язвенной болезни желудка и ДПК: 28,57 и
17,14 % соответственно. Также для мужчин характерным является ПА с поражениями кардиоваскулярной системы и метаболическим синдромом.
Для женщин — ОА в сочетании с эндокринной
патологией и язвенным поражением желудка и
ДПК.
Выводы: больные с ОА и ПА имеют высокую
распространенность коморбидной патологии. Установлена четкая гендерная зависимость между
основной и коморбидной патологией. При этом у
женщин, больных ОА, чаще встречаются нарушения со стороны эндокринной системы; у мужчин,
страдающих ПА, преимущественно выявлен метаболический синдром и поражение кардиоваскулярной системы.
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СЕКЦІЯ СИМУЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
ТА ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
Секция симуляционной медицины
и инновационных методов обучения
Section of Simulation Medicine and
Innovative Educating Methods

ПСИХОЛОГІЧНА ПІДТРИМКА
ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ ПІД ЧАС
СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
ЯК ПІДГОТОВЧИЙ ЕТАП
ДО ПРАКТИЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Якимчук Н. В., Коссей Т. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: сучасні дослідження показують,
що рівень професіоналізму працівників охорони
здоров’я зростає тільки завдяки введенню сучасних навчальних технологій. Окрім найновішого
обладнання, вдосконаленої системи навчання, добре зарекомендувала себе психологічна підтримка.
Адже вміння спілкуватися з колегами, навички володіння собою, утримування ситуації під контролем, розвиток вольових характеристик, самовдосконалення, професіоналізм — важливі та часом
життєво необхідні риси для кожного практикуючого лікаря.
Мета: довести ефективність проведення психологічних тренінгів під час симуляційного навчання серед лікарів-інтернів різних спеціальностей як
підготовчий етап до практичної діяльності.
Матеріали та методи: до досліджуваної групи
були включені 328 інтернів, що проходили навчання на базі кафедри симуляційної медицини за період 2016 р. та яким були проведені психологічні
тренінги із самовдосконалення, визначення ступеня емоційного вигорання, з командної роботи.
Кожний учасник проходив анкетування до та після
курсу симуляційного навчання.
Результати: після порівняльного аналізу результатів огляду (близько 700 анкет), було відмічено, що доцільність подібного удосконалення мала
своє підтвердження: під час спостереження досліджуваних груп особисті характеристики кожного
учасника покращувалися різною мірою. Відсоток
осіб, що мали високий ризик емоційного вигорання, знизився на 27 %.
Висновок: сучасні технології, інформативність
та доцільність професійних потреб, навчальних

програм, психологічних тренінгів впливають на
формування високоякісного професіонала-працівника охорони здоров’я. Введення психологічного
тренінгу дає можливість набути специфічних технічних навичок, удосконалити професіоналізм,
особисту компетентність і стимулює інтелектуальні, мотиваційні та вольові людські якості.
ІННОВАЦІЙНІ СИМУЛЯЦІЙНІ
МЕТОДОЛОГІЇ В ПІСЛЯДИПЛОМНОМУ
НАВЧАННІ МЕДИЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ
ПОЛОГОВИХ БУДИНКІВ ОДЕЩИНИ.
Якимчук Н. В., Якушкін Є. Ю.,
Берлінська Л. І., Жовтенко О. В.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: за оперативними даними МОЗ
України, в 2015 р. показник материнської смерті
становить 16,53. Треба зазначити, що у 2013 р. він
був значно нижчим і дорівнював 11,5. Введення
протоколів базової підтримки життя (BLS) у вагітних та жінок, що народили, є необхідної мірою для
підвищення виживання вагітних.
Мета: довести ефективність проведеного навчання методом «командного тренінгу» для медичних працівників пологових будинків порівняно з
іншими методами.
Матеріали та методи: в досліджувану групу
було включено 258 (медсестри, акушерки, лікаріакушери, анестезіологи й анестезисти) працівників
пологових будинків, що проходили навчання на
базі центру, яким викладали основні стандарти та
рекомендації МОЗ України, уніфіковані клінічні
протоколи невідкладної медичної допомоги, Європейські стандарти BLS та рекомендації Canadian
Heart & Stroke Association. Слухачі поділялася на
команди по 5–6 учасників та проходили сценарії
відповідно до запропонованих стандартів.
Результати: після першого проходження сценарію невідкладної допомоги відсоток успішно завершеного лікування становив 15,2 %, після дру-
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гого — 64,5 %, після третього — 90,1 %. Результати анкетування показали, що 98 % досліджуваних
вважають вкрай необхідним використання симуляційного командного тренінгу в післядипломному навчанні.
Висновок: метод «командного тренінгу» дозволяє повною мірою реалізувати професійні навички працівників, максимально уникаючи помилок
під час СЛР у вагітних. За даними дослідження
можна припустити значне зменшення показника
материнської смертності та покращання ефективності невідкладної допомоги вагітним.

РОЛЬ ВПРОВАДЖЕННЯ ДЕБРИФІНГУ
В НАВЧАЛЬНУ ПРОГРАМУ
СИМУЛЯЦІЙНИХ ТРЕНІНГІВ
СТУДЕНТАМ 6-го КУРСУ ОНМедУ
Якимчук Н. В., Калафицький Є. О.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: молодий фахівець в сфері охорони здоров’я — здебільшого перша ланка в медичному ланцюзі турботи за пацієнта в Україні. Одна із провідних причин смертності у всьому світі,
у тому числі й у нашій країні, — захворювання серцево-судинної системи. Гострий коронарний синдром — найпоширеніший із них. Тому важливо,
щоб працівник був висококваліфікованим і добре
навченим завдяки забезпеченню належним чинном
навчання й обладнання.
Мета: покращити ефективність невідкладної
допомоги хворим з серцево-судинними захворюваннями серед студентів 6-го курсу завдяки введенню післясценарного дебрифінгу.
Матеріали та методи: учасниками дослідження
стали студенти 6-го курсу 2016/2017 навчального
року (близько 400 осіб), що проходили навчання
у складі невеликих команд по 4–5 чоловік та були
розподілені на дві групи: досліджувана (200), в якій
проводилася методика розбору клінічного випадку — дебрифінг, та контрольна (200), що проходила стандартне навчання. Як клінічні сценарії
були взяті неускладнений гострий коронарний
синдром з елевацією ST, гострий коронарний синдром без елевації ST, гострий коронарний синдром, ускладнений асистолією. Наприкінці курсу
кожний учасник складав тестування на визначення сприйняття отриманих навичок.
Результати: після порівняльного аналізу була
відмічена закономірність: у досліджуваній групі
відсоток успішно складеного тесту перевищував
показники контрольної групи в середньому на
32,5 %. Також в цій групі значно поліпшилося засвоєння матеріалу та практичних навичок порівняно з контрольною.
Висновок: отриманні дані дозволяють стверджувати, що використання дебрифінгу в навчанні
студентів на манекенах із високим ступенем реалістичності (high-fidelity) позитивно впливає на самовпевненість студентів, їх правильне усвідомлення ситуації в гострому непередбачуваному випадку при захворюваннях серцево-судинної системи.

ТЬЮТОРСТВО — ПЕРШИЙ ДОСВІД
В УКРАЇНІ. РЕЗУЛЬТАТИ
ТА ДОСЯГНЕННЯ
М’ястківська І. В., Якушкін Є. Ю.,
Зайцев А. А.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. З 2014 р. в ОНМедУ приділяється значна увага розвитку симуляційного навчання, яке спрямоване на підвищення кваліфікації медичних працівників, поліпшення їх навичок і веде
до мінімізації ризику лікарської помилки й має ряд
переваг над традиційною системою підготовки.
В ОНМедУ функціонує Навчально-інноваційний
центр практичної підготовки лікаря та кафедра
симуляційної медицини, де проходять навчання
студенти 2, 3, 6-го курсів, інтерни та лікарі різних
спеціальностей.
Мета та завдання. Діяльність центру у процесі
тьюторства передбачає: підвищення якості теоретичної та практичної підготовки студентів-медиків
із залученням сучасного симуляційного медичного обладнання; оцінку професійної компетентності
студентів-медиків; інноваційну та науково-дослідницьку діяльність.
Матеріали і методи. Тьютори-студенти ОНМедУ
поглиблюють свої знання та самостійно проводять
тренінги під керівництвом фахівців центру,
навчальні заняття та екскурсії для студентів медичних вузів з можливістю відпрацювання практичних навичок на симуляційних манекенах і тренажерах.
Результати. Усі тьютори пройшли тренінги з
надання першої допомоги і ВLS та психологічні
тренінги. Приймали активну участь в організації
та проведенні курсів і майстер-класів: 3-тя науково-практична конференція «Сучасні технології
медичної освіти», 4-денний курс “Тrauma Тeam
Тraining” разом з Heart and Stroke foundation of
Canada для співробітників служби екстреної медичної допомоги, хірургів, анестезіологів-реаніматологів та медичних сестер; командний тренінг
«Невідкладні стани в неонатології», тренінг «Невідкладні стани в акушерстві» для лікарів зі
спеціальності «Акушерство та гінекологія» в
складі переатестаційного циклу; Всеукраїнська
олімпіада з фармакології (проведення екскурсії кафедрою та Центром); науково-практична конференція студентів та молодих вчених з міжнародною участю, присвячена 150-річчю з дня народження Д. К. Заболотного «Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної медицини». Також
слід визначити тренінг «Тактична медицина» (скорочений курс) для учасників і гостей конференції
з різних міст України; конференцію «Сучасні аспекти збереження та відновлення здоров’я жінки»;
симуляційний тренінг «Інвазивні маніпуляції при
невідкладних станах»; Всеукраїнську олімпіаду з
офтальмології (проведення пізнавальної екскурсії
Центром та кафедрою для гостей). У рамках курсу лекцій СЕЕА № 4 «Мати та дитина. Побічні реакції» відбулася серія майстер-класів. А в міжнародних змаганнях “Sim olimpics-2016”, які проходили в Португалії у Лісабоні, студенти ОНМедУ
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представляли на іграх не лише свій університет, але
й всю Україну. Також пройдено навчання за курсом “Аdvanced Сardiovascular Life Support”.
ЦИКЛ ТРЕНІНГІВ З НЕВІДКЛАДНОЇ
ДОПОМОГИ В СИСТЕМІ ТЬЮТОРСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ В ЦЕНТРІ ПРАКТИЧНОЇ
ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ ТА НА КАФЕДРІ
СИМУЛЯЦІЙНОЇ МЕДИЦИНИ
М’ястківська І. В., Козленко А. В.,
Караконстантин Д. Ф.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. У різних країнах світу від 5,5 до
17 % бюджету медичних установ іде на фінансування витрат, пов’язаних з лікарськими помилками.
За даними ВООЗ, у США в 2005 р. на 1 240 000 лікарів припадало 100 000 лікарських помилок з летальним результатом, в Ізраїлі через лікарські помилки гине в середньому 6000–7000 осіб на рік, в
Англії лікарські помилки посідають третє місце у
структурі причин смертності після раку та серцево-судинних захворювань, приблизно 40 000 людей щороку.
Головним «золотим стандартом» навчання в
Навчально-інноваційному центрі практичної
підготовки лікаря та на кафедрі симуляційної медицини є безпека. При цьому відбувається формування і вдосконалення професійних навичок з використанням інноваційних технологій, перш ніж
фахівець-медик почне роботу з реальними пацієнтами.
Матеріали і методи: система тренінгів надання
невідкладної допомоги. Відпрацювання навичок
на високотехнічному симуляційному обладнанні.
Дотримання «золотого стандарту».
Результати: восени 2016 р. тьютори кафедри
симуляційної медицини та Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря провели ряд тренінгів з курсу «Перша долікарська допомога» для 20 членів СНГ кафедри симуляційної
медицини. Перший тренінг був спрямований на
навчання учасників гуртка правильному наданню
першої невідкладної допомоги, з урахуванням
відповідної послідовності, скоординованості та
техніки виконання непрямого масажу серця і штучного дихання. Другий тренінг був присвячений
основам надання першої допомоги постраждалим
в надзвичайних умовах, сортування хворих, евакуації. Метою заходу було показати основні помилки, які допускаються під час катастроф з великою кількістю постраждалих, та шляхи їх подолання, навчити студентів правильно розставляти
пріоритети, щоб врятувати якомога більше людей.
Протягом третього тренінгу учасники не лише ознайомилися з видами джгутів, правилами та помилками при їх накладанні, технікою пальцьового притиснення, а і мали можливість неодноразово відпрацювати на практиці отримані знання.
Висновок: впровадження системи тренінгів —
важлива складова сучасного навчання майбутніх
лікарів. Однією з основних переваг започаткування вищевказаних курсів є можливість практичного

відпрацювання навичок та знань, адже в критичній ситуації саме попередні практичні тренування, здобуті вміння надавати першу допомогу
дають можливість не розгубитися та не допустити помилок. А ціна помилки надто велика —
людське життя.

ФУНКЦІОНУВАННЯ СИСТЕМИ
ТЬЮТОРСЬКОГО СУПРОВОДУ
В НАВЧАЛЬНО-ІННОВАЦІЙНОМУ ЦЕНТРІ
ПРАКТИЧНОЇ ПІДГОТОВКИ ЛІКАРЯ
У МЕДИЧНОМУ НАВЧАЛЬНОМУ ЗАКЛАДІ
Зайцев А. А., Берлінська Л. І.,
Караконстантин Д. Ф.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: необхідність тьюторського супроводу зумовлена входженням України до єдиного європейського освітнього простору і введенням національних державних освітніх стандартів.
Впровадження Системи тьюторського супроводу
під час симуляційного медичного навчання є елементом Системи моніторингу і контролю якості
медичної освіти у Одеському національному медичному університеті (OНМедУ) за Законом України «Про вищу освіту».
Мета роботи — вдосконалення фахової медичної підготовки студентів, інтернів, аспірантів,
клінічних ординаторів у Навчально-інноваційному центрі практичної підготовки лікаря (Центрі)
із залученням тьюторського супроводу за вимогами практичної охорони здоров’я людини в Україні.
Матеріали та методи. За вимогами ДСТУ ISO
9001:2015 та проекту концепції тьюторства в
Центрі було розроблено відповідні дії та процедури у Системі тьюторського супроводу, а саме: загальні положення та принципи менеджменту
якості при симуляційному навчанні; процесний
підхід; сумісність з іншими стандартами OНМедУ
Системи менеджменту медичної освіти; контекст
Центру; лідерство, політика, організаційні ролі,
відповідальність і повноваження керівництва Центру; планування та забезпечення; функціонування,
оцінка результатів та поліпшення освітньої медичної симуляційної діяльності Центру за використанням тьюторського супроводу; невідповідність і
коригувальні дії. За період 2014–2016 рр. співробітниками і тьюторами кафедри симуляційної медицини та Центру були проведені науководослідницькі роботи, що було відображено у 86 доповідях на конференціях; 2 патентах; 42 статтях;
30 тезах; 4 посібниках та в 1 підручнику. Потужності Центру дозволяють пройти навчання 2500 особам на рік з перспективою до 5 тисяч із залученням тьюторського супроводу. Отримані результати вказують на ефективність функціонування Системи тьюторського супроводу під час інтегративного навчання в Центрі, що підвищує ефективність
управління навчальними підрозділами при наданні медичних освітніх послуг із замкнутим циклом отримання медичної освіти.
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СИМУЛЯЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ
ВРАЧЕЙ ОБЩЕЙ ПРАКТИКИ ОКАЗАНИЮ
ПОМОЩИ ПРИ ОСТРОЙ ТРАВМЕ
Егоренко О. С., Онищенко В. И.,
Караконстантин Д. Ф., Первак М. П.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Очень важным является медицинское образование врачей общей практики для высокопрофессионального оказания помощи при острой травме,
т. к. они зачастую оказываются первым звеном,
оказывающим травматологическую помощь.
Цель — изучить первый опыт симуляционного обучения (СО) врачей общей практики по оказанию помощи при острой травме.
Материал и методы. При СО используются муляжи, фантомы, манекены и роботы-симуляторы
высокого уровня реалистичности последнего поколения (фирм Gaumard и Simulab). Примерный
список сценариев: политравма; гиповолемический,
травматический шок; острая кровопотеря; напряженный пневмоторакс; острая черепно-мозговая
или спинальная травма. Проводится отработка
техники наложения и удаления швов, навыков по
десмургии и т. п., инъекций, проведение пункции
и катетеризации вен, мочевого пузыря, плевральной и брюшной полостей, лапароцентеза, выполнение конико-, крико- и трахеотомии. Отрабатываются навыки командной работы.
Результаты и обсуждение. Были изучены результаты трех тренингов СО по оказанию помощи при острых травмах 109 врачей общей практики в Учебно-инновационном центре практической подготовки врача и на кафедре симуляционной медицины за последний год. Стаж их работы
— от 1 до 10 лет. Изучалась длительность проведения этих манипуляций в динамике. Отмечено,
что обучаемым во время третьего тренинга потребовалось в 1,5 раза меньше времени на манипуляции (р<0,05). При этом оценки улучшились на протяжении обучения примерно в 1,5 раза (р<0,05).
Оценивание командной работы во время первого
тренинга и третьего также показало улучшение
оценки в 1,5 раза (р<0,05).
Выводы. Отмечено достоверное улучшение качества проведения основных манипуляций при лечении острой травмы. Уже во время третьего тренинга фиксируется сокращение длительности выполнения практических навыков, повышение общего оценивания и оценки качества командной
работы примерно в 1,5 раза.

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ ШКАЛА
ВЫЖИВАЕМОСТИ ПРАКТИЧЕСКИХ
НАВЫКОВ ПРИ СИМУЛЯЦИОННОМ
ОБУЧЕНИИ ОСНОВАМ
ЭНДОСКОПИЧЕСКОЙ ХИРУРГИИ
Первак М. П., Онищенко В. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Цель: разработка прогностической шкалы выживаемости практических навыков на протяжении

двух лет после тренингов по основам хирургической лапароскопии.
Материал и методы. Изучены результаты симуляционного обучения в 2014–2016 гг. 36 студентов
5–6-го курсов Одесского национального медицинского университета в Учебно-инновационном центре практической подготовки врача и на кафедре
симуляционной медицины. За основу был взят
модуль «Базовые лапароскопические навыки» по
общей лапароскопической хирургии. Использовался виртуальный эндоскопический симулятор
“LaрМеntor”.
Результаты и их обсуждение. Определялся коэффициент самооценки обучаемого по анкетам и
коэффициент практических умений по оценочным
листам, затем они суммировались друг с другом и
делились на два. В итоге получался результирующий коэффициент практических умений (РКПУ),
по которому и рассчитывали практическую шкалу долгосрочной выживаемости практических умений. Основой для нее стали показатели РКПУ в
группах второго года обучения и связь между этими коэффициентами в различные периоды и этапы обучения. Отмечена высокая корреляция показателей в сопоставимых группах, что указывает на
выживаемость умений в зависимости от количества проведенных тренингов (необходимое значение — не менее 0,65 в конце тренингов) и дает возможность не потерять значительно практические
умения в течение года (РКПУ снизился всего лишь
до 0,52, т. е. в рамках допустимой выживаемости),
а также добиться быстрого роста умений в течение 5 и 10 последующих тренингов (РКПУ повысился до 0,9, т. е. остается высокая выживаемость
умений на будущий год, определяя возможность
по окончании 6-го курса продолжить обучение
лапароскопической хирургии в интернатуре не
только симуляционными методами, но и в операционной).
Вывод. Оптимальным для долгосрочной выживаемости практических умений студентов является получение в конце курса симуляционного обучения результирующего коэффициента практических умений не менее 0,65.
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОЦЕНИВАНИЯ
ПРИ СИМУЛЯЦИОННОМ ОБУЧЕНИИ
ОСНОВАМ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ
ХИРУРГИИ
Первак М. П., Онищенко В. И.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
При оценивании практических результатов используется коэффициент практических умений
(КПУ). Нами не найдено в доступной литературе
метода, который бы использовал и субъективные,
и объективные показатели, анкеты, компьютерное
тестирование. Было решено изучить суммирующие
показатели, основанные на расчетах содержимого анкет и результатов освоения практических навыков на симуляторах.
Цель: разработать новые коэффициенты для
оценивания хирургических практических навыков
при обучении основам лапароскопии.
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Материал и методы. Для исследования были
взяты результаты симуляционного обучения в
2014–2016 гг. 36 студентов 5–6-го курсов Одесского национального медицинского университета в
Учебно-инновационном центре практической подготовки врача и на кафедре симуляционной медицины. За основу был взят модуль «Базовые лапароскопические навыки» по общей лапароскопической хирургии. Использовался виртуальный эндоскопический симулятор “LaрМеntor” (3DSystems).
Обучение было в объеме всех заданий модуля, не
менее 10 тренингов за модуль. Количество повторов каждого практического навыка за период модуля варьировало от 1 до 4. Регистрировалось время выполнения, параметры безопасности, зрительно-моторной координации, выбор и высвобождение устройств, работа с педалями, диатермией, аспирацией, ирригацией, с видеокамерой с углом
обзора 30° и 0°. В результате было проведено оценивание исходного (1-й тренинг), промежуточного (5-й тренинг) и заключительного (10-й тренинг)
уровня. Определялся разработанный нами коэффициент самооценки обучаемого (КСО) по анкетам и КПУ по оценочным листам. Было выполнено суммирование полученных коэффициентов и
получение общих показателей оценивания для
каждого студента. Все анкеты, оценочные листы
и КСО были разработаны нами. При этом КСО
рассчитывался путем деления общего количества
полученных при анкетировании баллов на максимально возможное количество баллов (в данных
анкетах — 50 баллов), а КПУ — путем деления
общего количества полученных при оценивании
инструктором данного студента на данном этапе
баллов на максимально возможное количество
баллов (в разработанных нами оценочных листах
— 70 баллов).
Результаты и их обсуждение. Полученные КСО
и КПУ на каждом из шести этапов суммировались
друг с другом и делились на два. В результате получался результирующий коэффициент практических умений (РКПУ). Затем РКПУ рассчитывался
для каждого этапа и использовался в основных
расчетах и обсуждениях, сравнениях групп друг с
другом.
Вывод. Наиболее высокие показатели практических умений имели студенты в конце 10-го тренинга 1-го и 2-го года обучения (р<0,05).
ПІДГОТОВКА ВІЙСЬКОВО-МЕДИЧНИХ
ФАХІВЦІВ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ
УМОВАХ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
Караконстантин Д. Ф., Берлінська Л. І.,
Первак М. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: ведення бойових дій на Сході
поставило перед сучасною медициною України
низку питань. Найактуальніше з них питання
швидкої та ефективної підготовки військово-медичних кадрів в цих умовах. Одним із шляхів реалізації цього завдання є симуляційне навчання, яке

має багато переваг на відміну від традиційної системи підготовки лікарів.
Мета: аналіз перших результатів досвіду
організації підготовки військово-медичних кадрів
в умовах ведення бойових дій на основі інноваційних симуляційних технологій.
Матеріали та методи: одним з основних напрямів діяльності кафедри симуляційної медицини та Навчально-інноваційного центру практичної підготовки лікаря є розробка інноваційних
підходів до медичної освіти України, в тому числі
військово-медичної. Навчання в 2014–2016 рр.
пройшли більше ніж 100 військово-медичних спеціалістів. Воно здійснювалося шляхом створення
умов для теоретичної підготовки, самостійного
виконання діагностичних і лікувальних маніпуляцій на тренажерах та роботах останнього рівня
реалістичності під керівництвом лікарського і педагогічного колективів, психологів, засноване на
принципах проблемно-орієнтованого підходу.
Результати: проведені цикли навчання для
військово-медичних працівників в Центрі дозволили в 2,2 разу поліпшити швидкість і якість виконання практичних навичок та командної роботи при невідкладних станах. У подальшому вони
закріпили отримані знання та навички на базі
Військово-медичного клінічного центру Південного регіону, де проходили лікування більше ніж
5000 первинно госпіталізованих поранених. Сьогодні вони продовжують надавати допомогу в
умовах бойових дій та готують санітарних інструкторів безпосередньо з військово-службовців.
Висновок: перший досвід спільної праці, отримані результати довели значну ефективність цих
організаційних нововведень, продиктованих потребами сьогодення у військовомедичній освіті
України.
ВДОСКОНАЛЕННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ АНЕСТЕЗІОЛОГІВ
ВИКОНАННЮ ПРАКТИЧНИХ НАВИЧОК
ПРИ ЛІКУВАННІ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
Караконстантин Д. Ф., Онищенко В. І.,
Єгоренко О. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: лікарі-анестезіологи часто стикаються на практиці з невідкладними станами. Розроблено стандарти медичної допомоги, які відповідають вимогам високої ефективності та безпеки
при різних невідкладних станах. Проте традиційна система підготовки не дозволяє реалізовувати
їх в повному обсязі. Сьогодні, як ніколи, важлива
роль інноваційних методів навчання.
Мета: оцінити ефективність симуляційної методології навчання лікарів-анестезіологів.
Матеріали та методи: у дослідження були залучені 120 лікарів-анестезіологів, які пройшли навчання в Центрі за останні 2,5 роки. Стаж роботи
у них коливався від 1 до 12 років. Були вивчені результати навчання і оцінювання 3 послідовних
тренінгів на прикладі відпрацювання: катетеризації периферичних і центральних вен, пункції
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плевральної порожнини, постановки ларингеальної маски, оротрахеальної інтубації, конікотомії,
базових методів СЛР (час до реєстрації ефективності проведеної СЛР і загальне оцінювання її
індивідуального та командного виконання). Вивчалася тривалість їх повного виконання в секундах у динаміці під час тренінгу або з відеозапису.
Результати: відзначено достовірне поліпшення
якості проведення основних маніпуляцій при лікуванні невідкладних станів у результаті проведення симуляційних тренінгів. Уже під час третього
тренінгу спостерігається скорочення тривалості
виконання практичних навичок майже вдвічі, також приблизно удвічі поліпшилися загальне оцінювання й оцінка якості командної роботи при
серцево-легеневій реанімації.
Висновок: застосування системи нових методик
симуляційного навчання надало можливість більше ніж удвічі підвищити ефективність освоєння
практичних навичок лікарями-анестезіологами
при лікуванні невідкладних станів.

СУЧАСНІ АСПЕКТИ
ПРОБЛЕМНО ОРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
В СИСТЕМІ ДОДИПЛОМНОГО
СИМУЛЯЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Берлінська Л. І., Єгоренко О. С.,
Онищенко В. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: найбільш оптимальною є система медичної освіти, яка базується на принципах
проблемно орієнтованого підходу та його складової частини, так званої “case study”, — це аналіз
конкретних навчальних ситуацій, метод активного проблемно-ситуаційного аналізу, основа якого
навчання шляхом розв’язання конкретних завдань
— ситуацій (розв’язання кейсів).
Мета: оцінити ефективність симуляційних методик навчання у вітчизняних та іноземних студентів 6-го курсу.
Матеріали та методи: організація підготовки
здійснюється шляхом створення умов для самостійного виконання студентами (450 осіб) діагностичних і лікувальних маніпуляцій на тренажерах,
які засновані на принципах проблемно-орієнтованого підходу і “case study”. Інформація подається
не відразу, а частинами (кейсами), зважаючи на
поступове обговорення фактів та інформації (особистий досвід, презентації викладача, доповіді та
реферати учнів, дані з мережі інтернет, з посібників, заснованих на доказовій медицині тощо).
Найважливіше у навчанні те, що проблеми з теми
заняття розв’язуються поступово до конкретних
сценаріїв і досягають певних цілей відповідно до
затверджених клінічних протоколів. Приблизний
список кейсів для сценаріїв відповідає Європейським протоколам.
Результати: відзначено покращання якості проведення основних маніпуляцій, значне скорочення тривалості виконання практичних навичок і поліпшення загального оцінювання і оцінки якості

командної роботи в результаті проведення симуляційних тренінгів-сценаріїв.
Висновок: застосування системи нових методик
симуляційного навчання, заснованих на великому
клінічному і педагогічному досвіді викладачів,
проблемно-орієнтованому підході, методі ситуаційного навчання, комплексному використанні
психологічних шкал і анкетуванні, дало можливість підвищити ефективність освоєння практичних навичок студентами 6-го курсу.

ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ
СИМУЛЯЦИОННОЙ МЕДИЦИНЫ
Пирисунько А. А., Мястковская И. В.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность: развитие симуляционного обучения активизируется в медицинских вузах Украины. Начинателем этого, очень важного для обучения, направления является Одесский национальный медицинский университет.
Цель: изучение истории формирования и становления симуляционного направления изучения
медицины и усовершенствования навыков врачей
на разных этапах, начиная с выявления первых,
самых древних упоминаний и до ознакомления с
новейшими технологиями, их недостатками и преимуществами.
Материалы и методы: анализ литературных
источников, исторических хроник, археологических публикаций, отчетов с конгрессов и конференций по симуляционной медицине.
Результаты: проведен анализ данных. Найдено самое давнее упоминание о моделировании человеческого скелета с подвижными суставами —
61 г. н. э., Сатирикон. Удалось проследить пошаговое становление симуляционной медицины и ее
оборудования. Наиболее известные вехи: 1879 г.
— Dr. Bacchi разработал ларингофантом для отработки навыков ларингоскопии с электрическим
звонком в качестве обратного ответа; 1911 г. —
Miss A. Lauder Sutherland, глава Hartford Hospital
Training School в Хартфорде, Коннектикут, изобрела куклу в человеческий рост с подвижными конечностями для обучения медсестер; 1960 г. —
Asmund S. Laerdal совместно с Dr. Bjorn Lind и
Dr. Peter Safar разработали учебный манекен
Resusci Ann (Оживленная Анна) для отработки
навыков сердечно-легочной реанимации. Первый
компьютерный симулятор человека в полный рост
для обучения анестезии был спроектирован в Университете Южной Калифорнии (США) в середине
60-х. Инженер, д. т. н. Stephen Abrahamson и врачтерапевт Judson Denson разработали SIM 1.
В 1968 г. Майкл Гордон (Майами, Флорида) создает манекен Харви для обучения исследованию
сердечно-сосудистой и дыхательной систем.
Сегодня в Дании резиденты-гинекологи для
получения допуска в операционную проходят тренинг и тестирование на лапароскопическом виртуальном симуляторе. Сенатом США с 2007 г.
трижды принимался Закон о государственной фи-
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нансовой поддержке развития симуляционных технологий в медицинском образовании. Законодательно закреплена аттестация врачей на симуляторах перед допуском к реальному пациенту во
всех развитых странах Америки, Азии, Европы.
Создано Европейское общество симуляции, применяемой в медицине — SESAM (Копенгаген,
1994).
Выводы: изучение истории и всех особенностей
становления симуляционной медицины, масштабов и возможностей развития является необходимой составляющей для понимания своего дела и
достижения результатов в работе по данному направлению.

ВИКОРИСТАННЯ СИМУЛЯЦІЙНИХ
МАНЕКЕНІВ І ТРЕНАЖЕРІВ
В ОПАНУВАННІ ПРАКТИЧНИМИ
НАВИЧКАМИ СТУДЕНТАМИ В ЦИКЛІ
ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ
ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ
Притиковська А. С., Кравченко В. В.,
Онищенко В. І.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність: в опануванні медичними навичками, на сучасному етапі симуляційні технології
стають більш актуальними за традиційні методи.
Симуляційне навчання дає такі переваги: безпека
здоров’я пацієнта та право на помилку виконавцю маніпуляції. Основними вимогами є максимальне наближення якостей штучного манекену до
дійсних та створення реалістичних умов навколишніх обставин.
Мета: покращання оволодіння студентами
практичних навичок і досягнення професіоналізму поза лікувально-профілактичними закладами,
де неприпустимі жодні помилки та відступи від
стандартів проведення медичних маніпуляцій.
Матеріали та методи: проведення занять з використанням обладнання для симуляційного навчання імплементовано до програми освіти
студентів 2–3-го курсів лікувальних та стоматологічних факультетів. Під час навчання були опрацьовані такі маніпуляції: техніка накладання швів,
плевральної пункції, венесекції, венепункції,
пункції порожнини перикарду, конікотомії. Усі
співробітники кафедри та Центру є кваліфікованими тренерами й інструкторами, які мають сертифікати відповідно до світових стандартів і мають змогу на власному прикладі навчити, порадити, вказати на помилки і допомогти їх виправити.
Результати: у 2015/2016 н. р. на кафедрі пройшли навчання близько 750 студентів. Перевірка
вмінь, набутих студентами, здійснюється шляхом
контролю практичних навичок перед диференційованим заліком з циклу оперативної хірургії та
топографічної анатомії. Студентами під час усного опитування було продемонстровано більш
просте, наглядне, реалістичне та менш стресорне
засвоєння навичок.

Висновки: ефективність симуляційного методу
навчання була відмічена студентами і викладачами при атестуванні та подальшій роботі з реальними пацієнтами під час виробничої сестринської
практики.
ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ
ІННОВАЦІЙНИХ МЕТОДІВ ВИКЛАДАННЯ
У ЦИКЛІ ОПЕРАТИВНОЇ ХІРУРГІЇ
ТА ТОПОГРАФІЧНОЇ АНАТОМІЇ
Прилєпін Д. С., Єгоренко О. С.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Вивчення топографічної анатомії неможливе
лише за посібниками та малюнками і потребує наявності трупного матеріалу. Нині виникають труднощі із забезпеченням трупним матеріалом, його
утриманням у відповідному стані, а також існують
певні біоетичні проблеми і обмеження.
З 2014 р. на кафедрі симуляційної медицини
використовується цифровий пристрій Anatomage,
який, у свою чергу, є беззаперечною альтернативою трупного матеріалу. Головні його переваги —
це надійність, простота у використанні та обслуговуванні, показовість, точність відтворення
анатомічних утворень, уникнення біоетичних проблем, місткість усіх даних рентгенівських знімків,
УЗД, КТ, МРТ реальних пацієнтів. Це дає змогу
відтворити на моніторі будову тіла з усіма його
морфологічними особливостями, варіантами, анатомічними відхиленнями. Проведення занять з використанням пристрою Anatomage імплементовано до програми навчання студентів 2–3-го курсів
медичних та стоматологічних факультетів, яка збігається з темами, що завантажені у пам’ять даного пристрою. Anatomage суттєво підвищує ефективність набуття цих знань, дозволяє адекватно
перевіряти їх повноту. Згідно з результатами опитування студентів, робота з віртуальним анатомічним столом значно розширила і поглибила знання з оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Отже, Anatomage — це абсолютно інноваційний пристрій та новий метод навчання і викладання оперативної хірургії та топографічної анатомії.
Окрім того, його можна розглядати як новий
спосіб топографо-анатомічних досліджень.
ЕФЕКТИВНІСТЬ СИМУЛЯЦІЙНИХ
МЕТОДІВ НАВЧАННЯ
У МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
Кравченко В. В., Притиковська А. С.,
Первак М. П.
Одеський національний медичний університет,
Одеса, Україна
Актуальність. Науково-технічний прогрес надав медицині не лише високоефективні методи
лікування та діагностики, але й нові методики навчання молодих спеціалістів. Cучасні студенти, інтерни і молоді лікарі, володіючи значним обсягом
теоретичних знань, не можуть виконати прості
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практичні маніпуляції. Дана ситуація поставила
питання щодо розвинення симуляційного навчання, яке тільки-но починають вводити до програми медичної освіти в Україні.
Мета — оцінити ефективність симуляційних методів навчання порівняно зі звичайними клінічними методиками за матеріалами сучасної літератури.
Матеріали: закордонні та вітчизняні професійні
наукові журнали, у тому числі статті з таких ресурсів, як PubMed та Medline, що є одними з найбільших міжнародних баз статей з медичних наук.
Кількість оброблених матеріалів — близько 100.
Результат: зібрані дані довели, що симуляційне навчання покращує якість засвоєння навичок на
15–40 %, а швидкість — майже удвічі. До медичних галузей, серед яких вони найбільш результативні, належать: оперативна хірургія, анестезіологія, травматологія, невідкладна допомога, акушерство та гінекологія, ендоскопія, ендоваскулярна та
малоінвазивна хірургія.
Висновок: необхідність глибшої імплементації
симуляційних методів до системи медичної освіти
України та розширення їх асортименту доведені
досвідом країн Західної Європи, Північної Америки, Південно-Східної Азії, Японії та Австралії.

СИМУЛЯЦИОННЫЕ
МЕТОДЫ ОТРАБОТКИ БАЗОВЫХ
НАВЫКОВ ЛАПАРОСКОПИИ
Бескровный И. П., Первак М. П.,
Онищенко В. И., Егоренко О. С.
Одесский национальный медицинский
университет, Одесса, Украина
Актуальность. Отработка базовых навыков
лапароскопии позволяет значительно снизить потенциальный риск развития кровотечений и других осложнений у пациентов при лапароскопических операциях.
Цель работы. Изучить и оценить положительную эффективность отработки базовых навыков лапароскопии на коробочных тренажерах
SimuLab, дополненных системами компьютерного контроля траектории движения инструментов,
а также компьютерного симулятора Lap Mentor.
Материалы и методы. Нами был проведен анализ соответствующей литературы на иностранных
интернет-платформах Medline и др. по теме «Базовые навыки в лапароскопии», а также проанализированы данные оценки лапароскопических
навыков на 7 «станциях» по системе MISTELS
(McGill Inanimate System for Training and Evaluation of Laparoscopic Skills) на базе коробочных симуляторов SimuLab и компьютерного симулятора
Lap Mentor.
Результаты. Методика обучения техники лапароскопических вмешательств до конца не определена, подготовка большинства лапароскопических
хирургов проводится по принципу повторения определенных действий более опытными врачами
при выполнении лапароскопических вмеша-

тельств, что нарушает принципы деонтологии и
обладает довольно низкой эффективностью.
Предварительный тренинг на виртуальных моделях позволяет значительно снизить потенциальный риск для пациента, которому операцию выполняет начинающий врач.
Проанализированы базовые лапароскопические навыки по системе MISTELS, продемонстрировано, что при выполнении упражнений интернами-хирургами и опытными эндохирургами (две
группы 21 и 22 человека соответственно) новички
набрали в среднем вдвое меньше баллов (47 баллов против 93 баллов).
Выводы. Мы рекомендуем разработку и внедрение в систему обучения обязательного для всех
ординаторов и начинающих эндохирургов курса
«Основы лапароскопической хирургии» (FLSFundamentals of Laparoscopic Skills).

НЕОБХІДНІСТЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
ТА МОЖЛИВІ МАЙБУТНІ НАПРЯМИ
Булавенко О. В., Кливак В. В.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Запровадження клінічно детермінованих симуляційних тренінгів суттєво впливає на покращання
медичної освіти й якості надання медичної допомоги через підвищення професійної спроможності як на університетській, так і післядипломній
освітніх аренах.
Симуляційне навчання охоплює весь спектр
складності — від простого відображення окремих
частин тіла до людських взаємодій, відтворюваних
на модельованих пацієнтах або високоточних симуляторах людського організму з використанням
змінних фізіологічних параметрів.
Після тривалих пошуків та очікування останні
досягнення зробили доступними сучасні технології, які дозволяють відтворити клінічні події з достатньою точністю, щоб забезпечити залучення
курсантів до реалістичної та важливої клінічно
симульованої ситуації. Тим же часом реформи університетської та післявузівської освіти в поєднанні з тиском з боку суспільства сприятимуть розвитку культури самосвідомості всього прошарку суспільства, в якій симуляційно орієнтоване навчання буде так званим навчанням без ризику, особливо в складних, критичних або рідкісних ситуаціях. Крім того, беззаперечною є необхідність підвищення важливості командного і міждисциплінарного підходів до навчання та медичної допомоги.
Тим не менш, сьогодні кількість та якість досліджень у цій сфері медичної освіти обмежена.
Такі дослідження необхідні для того, щоб дозволити педагогам і тренерам виправдати витрати та
зусилля, пов’язані з симуляційним навчанням і підтвердити переваги цього способу навчання з точки зору результатів, досягнутих у ході цього процесу.
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ДОСВІД ВИКОРИСТАННЯ БІОЛОГІЧНОЇ
СИМУЛЯЦІЇ ДЛЯ ФОРМУВАННЯ
ТЕХНІЧНИХ НАВИЧОК УШИВАННЯ
МАТКИ ПІД ЧАС КЕСАРЕВОГО РОЗТИНУ
У ЛІКАРІВ-ІНТЕРНІВ
АКУШЕРІВ-ГІНЕКОЛОГІВ
Мітіна О. Л., Чернов А. В.,
Кононець О. П., Ткаченко А. В.
Національна медична академія післядипломної
освіти імені П. Л. Шупика, Київ, Україна
Володіння певними технічними навичками є
однією з головних характеристик професійної компетенції лікаря хірургічного фаху. В акушерській
операційній від швидкості та правильності ушивання матки під час операції кесаревого розтину
залежать як негайні (об’єм крововтрати, рівень
гемоглобіну, потреба у гемотрансфузії), так й
віддалені (спроможність шва на матці) наслідки
для пацієнтки. Для напрацювання первинних технічних навичок ушивання матки у лікарів-інтернів
ми використовуємо біологічну симуляційну модель, а саме свіже серце свині, у якому міокард за
своєю структурою є подібним до м’яза матки.
Метою дослідження було проведення порівняльної оцінки компетентності у виконанні
ушивання матки лікарями-інтернами акушерамигінекологами залежно від програми навчання.
Матеріали та методи. Першу групу утворили
лікарі-інтерни другого року (n=10), які мали досвід
асистенції під час операції кесаревого розтину та
проходили структуроване навчання ушиванню
матки на біологічній моделі (свіже серце свині) і
виконали не менш ніж 15 ушивань симульованої
матки. У другу групу увійшли лікарі-інтерни другого року (n=10), які мали досвід асистенції під час
кесаревого розтину, але не приймали участь у симуляційному тренінгу. До включення у дослідження жоден з лікарів-інтернів в обох групах не виконував самостійно такого етапу операції, як ушивання матки в реальних умовах. Під час операції
планового кесаревого розтину лікарю-інтерну
пропонували виконати етап ушивання матки однорядним безперервним вікриловим швом на
атравматичній колючій голці. Об’єктивну структуровану оцінку технічних навичок (OSATS, objective structured assessment of technical skills) проводили за такими параметрами: час ушивання міометрія (від першого вколу до останнього вузла),
поводження з тканинами, поводження з інструментом, якість ушивання, якість вузлів. Кожний з параметрів оцінювали за допомогою п’ятизначної
глобальної рейтингової шкали.
Результати. Лікарі-інтерни першої групи продемонстрували достовірно більш високу середню
швидкість ушивання міометрія, ніж їх колеги з другої групи (7 хв ± 20 с та 15 хв ± 45 с відповідно).
У другій групі частіше спостерігались хаотичні некоординовані рухи інструментом, неправильне захоплення голки у голкотримач, зупинки під час
ушивання. Поводження з тканинами в обох групах було визнано як обережне з поодинокими випадками травмування (3–4 бали за рейтинговою
шкалою), хоча у другій групі частіше відзначалося повторне захоплення тканини. Якість ушиван-

ня (рівномірні стібки, належне зіставлення країв)
та якість вузлів були достовірно вищими у першій
групі.
Висновки. Таким чином, використання доступної біологічної моделі для симуляції ушивання
матки під час кесаревого розтину здатне забезпечити швидке й якісне набуття лікарями-інтернами
загальнохірургічних та спеціалізованих технічних
навичок, які можуть бути успішно трансльовані у
реальні клінічні умови.

ИЗУЧЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
СИМУЛЯЦИОННОГО ТРЕНИНГА
В КОРРЕКЦИИ МЕНТАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ
МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ
В СЛУЧАЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ
ДИСТОЦИИ ПЛЕЧИКОВ ПЛОДА
Чайка О. И., Чернов А. В.,
Ткаченко А. В., Морозова О. В.
Национальная медицинская академия
последипломного образования
имени П. Л. Шупика, Киев, Украина
Ментальная модель — сложная структура хранения профессионального и повседневного опыта.
Отсутствие ментальных моделей, а также дефектные (стереотипные) когнитивные конструкты сопровождаются ошибками при оказании медицинской помощи. Модель-ориентированное обучение
представляет собой развитие ментальных моделей
от их первичного уровня до желаемого окончательного состояния, а также реструктуризацию
имеющихся индивидуальных моделей.
Целью исследования стало изучение возможностей симуляционного тренинга в коррекции ментальной модели профессионального поведения
(ММПП) акушеров-гинекологов родильного блока (n=60), с опытом работы от 5 до 27 лет, в случае возникновения дистоции плечиков плода
(ДПП).
Материалы и методы. Был проведен дотренинговый и послетренинговый анализ структуры
ММПП в случае возникновения ДПП по схеме:
знания — навыки — отношение. Уровень теоретической подготовки (знания) до и после тренинга оценивали с помощью разработанных тестов
(Приложение 1). Уровень практической подготовки (навыки) до и после тренинга оценивали путем
наблюдения за действиями медицинского персонала в процессе проведения симуляционного сценария (проверочный лист) (Приложение 2). Аффективную составляющую изучаемой ментальной модели (отношение) оценивали путем наблюдения, а
также в ходе дебрифинга.
Полученные результаты. На дотренинговом
уровне для ментального конструкта были характерны низкий процент правильных ответов при
тестировании (< 50 % правильных ответов — 63 %
учащихся; 50–70 % — 27 % учащихся; > 70 % —
10 % участников); крайне редкое использование
приемов второго ряда для высвобождения плечевого пояса плода (7 участников — 11,7 %); высо-
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кий уровень неуверенности в правильности собственных действий, повторное использование неэффективных приемов, боязнь перейти к более
сложным приемам по высвобождению плечевого
пояса, а также стремление поскорее передать лидерство в процессе оказания помощи.
После проведения модель-ориентированного
обучения ментальный конструкт характеризовался повышением уровня знаний (< 50 % правильных ответов — 12 % учащихся; 50–70 % — 17 %
учащихся; > 70 % — 71 % участников); достоверно более частым переходом к приемам второго
ряда в процессе оказания помощи (41 участник —
68,3 %); снижением уровня тревожности и ростом
уверенности в процессе оказания помощи, обусловленного, по мнению учащихся, наличием четкого последовательного плана (алгоритма) действий, отработанного при проведении симуляционных сценариев.
Выводы. Таким образом, модель-ориентированное обучение в структуре симуляционного тренинга позволяет проводить коррекцию индивидуальных ММПП врачей при возникновении экстренных акушерских ситуаций, в частности в случае ДПП.

МОБІЛЬНІ ПРИСТРОЇ
І ХМАРНИЙ СЕРВІС У ОСВІТНІЙ СИСТЕМІ
ЗАПОРІЗЬКОГО ДЕРЖАВНОГО
МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Кандибей В. К.
Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна
Навчання студентів в Запорізькому державному медичному університеті (ЗДМУ) відрізняється
певною специфікою в порівнянні із здобуванням
вищої освіти в інших вузах нашого міста. Перш за
все, це використання хмарних технологій з включенням до навчального процесу мобільних пристроїв студентів, тобто використання технології
дистанційно-очного навчання. Ця технологія дозволяє застосовувати в навчанні як звичайну очну
методику (в класах і лабораторіях), так і дистанційну форму. Для використання мобільних пристроїв в навчальному процесі, отримання доступу
до навчальних матеріалів за допомогою Інтернету на кафедрі медичної та фармацевтичної інформатики й новітніх технологій ЗДМУ розглядалися існуючі освітні ініціативи провідних компаній
з дистанційної форми навчання. У ЗДМУ для перспективного використання було обрано сервіс
Office 365 Університет: хмарні технології в освіті.
Розробка Корпорації Microsoft і система Moodle.
Система Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic
Learning Environment) [http://moodle.org] — вільно
поширювана модульна система, спеціально розроблена для створення якісних он-лайн-курсів викладачами. Вона підтримує IMS/SCORM специфікації, а також російськомовні матеріали. Для роботи системи необхідний комп’ютер з підтримкою
PHP і MySQL або PostgreSQL.

Пропозиції кафедри медичної та фармацевтичної інформатики й новітніх технологій ЗДМУ в
галузі застосування інформаційних технологій допомогли об’єднати в одне товариство студентів і
викладачів нашого університету, що продовжують
цілодобово вести віртуальну навчальну діяльність,
маючи під рукою електронні навчальні матеріали
і технології, що спрощують сам процес навчання.
Вивчаючи матеріал, студент ставить питання викладачеві через засоби комунікації. Зважаючи на це,
викладач коректує матеріал лекцій та роз’яснює
незрозумілі моменти. Це концентрує увагу на студентові, дозволяючи йому встановлювати зміст
курсу відповідно до його особистих потреб і завдань. Студент сам обирає час та інтенсивність занять, перевіряє рівень своїх знань за допомогою
виконання тематичних завдань, спілкується зі своїми однодумцями. Багато студентів починають
відчувати, що вони більше залучені до процесу
навчання, ніж вивчаючи даний матеріал в аудиторії.
Впровадження хмарного сервісу та мобільних
пристроїв студентів до навчального процесу дає
можливість майбутнім лікарям успішно розв’язувати професійні завдання в умовах інформаційного суспільства, що значною мірою сприяє розвитку професійних умінь і навиків пошуку необхідної
інформації, своєчасному й оперативному оновленню навчального матеріалу.

ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ
СТАТИСТИЧНОЇ ОБРОБКИ ВИМІРІВ
ЕЛЕКТРОШКІРНИХ ХАРАКТЕРИСТИК
Князевич П. С.
Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна
Розглянувши існуючі методи збору та статистичної обробки результатів вимірів електрошкірних характеристик акупунктурних точок, або
мікрозон (ЕШХ МЗ), з метою визначення функціонального стану людини, ми дійшли наступних
висновків.
Виміри ЕШХ МЗ потрібно проводити сухим
електродом. Це знижує похибку виміру, адже виключає можливість додання у ланцюжок вимірювання зайвого елемента — паралельно підключеного резистора (електролітичного розчину) із набагато нижчим, ніж МЗ, рівнем опору.
Калібрування шкали вимірювального приладу
необхідно робити перед початком вимірів для кожного нового учасника дослідження. Це встановлює
кількісну відповідність між амплітудою загальної
зміни опору шкіри досліджуваної особи і величиною ЕШХ МЗ.
Реєстрацію вимірних параметрів слід проводити у відсотках до максимуму показань каліброваної шкали вимірювального приладу. Це робить
результати вимірів ЕШХ МЗ кожної особи придатними для порівняння з іншими.
Слід вважати такими, що належать до однієї
сукупності даних, накопичені результати вимірів
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ЕШХ кожної певної МЗ, а не кожної особи. Це дає
право застосувати статистичні методи обробки до
таких однорідних сукупностей даних, обчислити
їх вибіркові характеристики і таким чином визначити припустимі середні значення, статистично
обґрунтований розкид параметрів кожної МЗ.
Обраховані у такий спосіб статистичні параметри для кожної окремої МЗ дозволять визначити наявність або відсутність змін стану кожної контрольованої функціональної системи організму
окремо, а також визначити функціональний стан,
що найбільше піддається навантаженню у кожної
певної досліджуваної особи.

ДИСКРИПТОРЫ МОЛЕКУЛЯРНОЙ
СТРУКТУРЫ ПРОИЗВОДНЫХ
3-АРИЛ(АРАЛКИЛ)КСАНТИНА
В КОМПЬЮТЕРНОМ РАСЧЕТЕ
АНТИОКСИДАНТНЫХ СВОЙСТВ:
ОТ ПРОГНОЗА
ДО ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО
ПОДТВЕРЖДЕНИЯ
Рыженко В. П., Левич С. В.
Запорожский государственный медицинский
университет, Запорожье, Украина
Гиперпродукция активных форм кислорода, в
частности супероксид радикала, в условиях недостаточности антиоксидантной защиты организма
является одним из основных патогенетических механизмов развития ряда заболеваний. Негативный
эффект супероксид радикала проявляется как в
прямом окислительном влиянии на ферментативные системы, так и опосредованном — за счет образования цитотоксичных продуктов. Среди данных продуктов высокой токсичностью обладает
пероксинитрит, который образуется в реакции NO
с супероксид-анионом и является основной причиной развития нитрозирующего стресса.
Целью данного исследования являлось изучение с помощью полуэмпирических квантово-химических методов основных дескрипторов граничных молекулярных орбиталей производных 3арил(аралкил)ксантина и обоснование их влияния
на возможность данных соединений связывать пероксинитрит.
В качестве объектов исследования мы использовали ряд производных 3-арил(аралкил)ксантинил-7-(8)-алкановых кислот. Квантово-механические расчеты проводили с помощью программного комплекса WinMopac (ver 7.2, дескрипторы
— HOMOEnergy, LUMOEnergy, полуэмпирический метод АМ1, с настройками: Calculation =
SinglePoint, WaveFunction = ClosedShell (RHF).
Далее нами была исследована антирадикальная
активность производных ксантина in vitro по ингибированию пероксинитрита. В результате проведенного эксперимента нами был определен ряд
наиболее активных соединений — илиденгидразиды 3-арил(аралкил)-ксантинил-7-уксусных кислот.

РОЗРОБКА АЛГОРИТМУ РОБОТИ
ANDROID-ВІДЖЕТУ ДЛЯ ПРОГНОЗУВАННЯ
КОНЦЕНТРАЦІЇ ПИЛКУ АМБРОЗІЇ
У ПОВІТРІ ЗАПОРІЖЖЯ
Скорик С. О., Жадан К. С.
Запорізький державний медичний університет,
Запоріжжя, Україна
Вступ. Останніми роками в багатьох країнах
світу приділяють значну увагу моніторингу та
прогнозуванню аероалергенної ситуації. Їх основною метою є зменшення ризику виникнення у населення алергічних реакцій, що викликаються
пилком анемофільних рослин та спорами грибів.
У дослідженнях було розроблено емпіричну формулу для підрахунку прогнозованої концентрації
пилку амброзії у повітрі Запоріжжя на основі метеорологічних факторів та багатолітніх спостережень.
Мета роботи — розробка алгоритму роботи
Android-віджету для розрахунку відносного фактора забруднення повітря пилком амброзії для
своєчасного попередження людей, які страждають
на астму у Запоріжжі.
Згідно з результатами, концентрація пилку амброзії суттєво залежить від таких метеорологічних
факторів: вологості, тиску, швидкості повітря та
температури: N_todаy = N_norm × K_1 × K_2 ×
× K_3 × K_4.
Отже, для прогнозування значень концентрації
пилку необхідні регулярні оновлені дані щодо вищезазначених метеорологічних факторів. Для цього було використано API ресурсу http://api.openweathermap.org, який дозволяє отримувати дані
прогнозованих погодних умов у певному місті певної країни світу через кожні 2 год на 3–5 днів вперед.
Дані про усереднений розподіл (N_norm) зберігаються у БД MySQL Lite та оновлюються
кожний рік, зважаючи на постійно змінювані
кліматичні умови у регіоні. Отже, алгоритм розрахунку прогнозованої концентрації пилку такий: 1) отримати дані про погодні умови з вищезазначеного сайту та завантажити їх у форматі JSON/XML у Android-додаток; 2) отримати дані про усереднену концентрацію пилку у
певний день періоду цвітіння амброзії з БД;
3) перемножити коефіцієнти за наведеною формулою; 4) візуалізувати дані на екрані Androidсмартфону у вигляді кольорової схеми відносного рівня небезпеки на базі відносної шкали рівнів.
Таким чином, розроблений алгоритм дозволяє оперативно розраховувати актуальний прогноз концентрації пилку у повітрі Запоріжжя та
попереджати людей з групи ризику про очікуваний рівень небезпеки.
Висновки. Розроблено алгоритм розрахунку
очікуваної концентрації пилку амброзії у період
цвітіння (серпень-вересень) у Запоріжжі. Запропонований алгоритм можна використовувати при розробці Android-віджету, доступного для
кожного власника Android-смартфону.
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ПРОБЛЕМА ПОРУШЕННЯ
СЕЧОВИПУСКАННЯ ПІД ЧАС ВАГІТНОСТІ
ТА У ПІСЛЯПОЛОГОВОМУ ПЕРІОДІ
Костюк І. Ю.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Під час вагітності навантаження на організм
жінки зростає. Не є виключенням і урогенітальний
тракт. Зміни у сечовидільних шляхах починаються з моменту настання вагітності та тривають аж
до 17-го тижня післяпологового періоду. Хоча
вагітність та пологи є фізіологічними процесами,
однак далеко не для усіх жінок цей період життя
минає безслідно. Досі остаточно не зрозуміло, що
саме — власне вагітність чи розродження — сприяє
розвитку нетримання сечі.
У світовій практиці порушення сечовипускання (ПС) до недавнього часу належало до переліку
захворювань, яким приділяли недостатньо уваги.
Незважаючи на величезну кількість наукових
праць з даної проблеми, суперечливі літературні
дані щодо раціональних методів діагностики та
ефективності методів консервативного лікування
ПС, відсутність індивідуального підходу, а також
неможливість хірургічної корекції нетримання сечі
у жінок фертильного віку не дають змоги створити та впровадити в практику чіткі алгоритми діагностики та менеджменту проблеми ПС. Багато аспектів даної проблеми залишаються предметом
дискусій, що унеможливлює виділення групи ризику пацієнток з ПС.
Вік пацієнтки, індекс маси тіла, спосіб життя та
соціально-побутові умови, екстрагенітальна патологія, акушерський та урогінекологічний статус,
гормональний дисбаланс, а також генетична
схильність відіграють важливу роль у розвитку
порушень урогенітального тракту. Однією із генетичних характеристик людини є конституція, що
є тим загальним фоном (гено- та фенотиповим),
який визначає ймовірність прояву тієї чи іншої
спадкової ознаки. Виходячи з цих позицій, питання прогнозування та профілактики порушень сечовипускання та, власне, синдрому гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок різних соматотипів є перспективним напрямом в акушерській
практиці.
На підставі визначених чинників ризику, особливостей клінічного перебігу синдрому гіперактивного сечового міхура у вагітних жінок різних
соматотипів буде впроваджено індивідуальний
підхід до прогнозування, профілактики та лікування вказаної патології на основі визначення предикторів розвитку синдрому гіперактивного сечового міхура.
НЕОБХІДНІСТЬ СИМУЛЯЦІЙНОГО
НАВЧАННЯ В МЕДИЧНІЙ ОСВІТІ
ТА МОЖЛИВІ МАЙБУТНІ НАПРЯМИ
Кливак В. В.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Запровадження клінічно детермінованих симуляційних тренінгів суттєво впливає на покращання

медичної освіти та якості надання медичної допомоги завдки підвищенню професійної спроможності як на університетському, так і післядипломному освітніх етапах.
Використання симуляційного навчання охоплює спектр складності від простого відображення
окремих частин тіла аж до складних людських
взаємодій, відтворюваних на модельованих пацієнтах або високоточних симуляторах людського
пацієнта з використанням змінних фізіологічних
параметрів.
Після тривалих пошуків та очікування досягнення науки та практики зробили доступними сучасні технології, які дозволяють відтворювати
клінічні події з достатньою точністю, щоб забезпечити залучення курсантів до реалістичної та
важливої клінічно симульованої ситуації. Водночас реформи університетської та післявузівської
освіти сприятимуть розвитку симуляційно орієнтованого навчання, що є «навчанням без ризику»,
особливо в складних, критичних або рідкісних ситуаціях. Крім того, беззаперечною є необхідність
підвищення важливості командного і міждисциплінарного підходів до навчання та медичної допомоги.
Тим не менш, нині кількість та якість досліджень у цій сфері медичної освіти обмежена. Такі
дослідження необхідні для того, щоб дозволити
педагогам і тренерам виправдати витрати і зусилля, пов’язані з симуляційним навчанням і підтвердити переваги цього способу навчання з точки
зору досягнутих результатів.
СИМУЛЯЦІЙНЕ НАВЧАННЯ —
НОВА РЕАЛЬНІСТЬ
НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ
Кливак В. В.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Враховуючи академічну автономію, надану навчальному закладу Законом «Про вищу освіту», та
для покращання навчального процесу на кафедрах
акушерства та гінекології № 1 та № 2 ВНМУ імені
М. І. Пирогова запроваджені заняття в Навчально-інноваційному центрі з використанням симуляційних технологій для студентів 4-го, 5-го та 6-го
курсів медичного факультету і лікарів-інтернів
акушерів-гінекологів, що проходять навчання на
базах кафедр. Завдяки запропонованим методикам
симуляційного навчання, згладжується складний
перехід, що існував між теоретичним навчанням і
навчанням у клініці. Складність сценаріїв поглиблюється в залежності від курсу навчання студентів
або лікарів-інтернів. Навчання на наступному
рівні реалістичності передбачає імітацію реальної
обстановки з використанням рольових ігор.
Для студентів клінічний сценарій є несподіваним:
кількість учасників, стан хворого, наявність апаратури. Одразу після завершення сценарію проводиться дебрифінг за спеціальною методикою з використанням відеозапису, що має на меті змусити
учасників тренінгу підійти до розв’язання проблеми з різних точок зору й тим самим дати їм більше
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можливостей для вибору дій. Таким чином, проведення симуляційних занять для студентів і
лікарів-інтернів дозволяє відпрацювати практичні
алгоритми персональних дій та командної взаємодії у виборі тактики лікування в різних клінічних ситуаціях та виправити переважну більшість медичних помилок, які пов’язані зі спільною
роботою, комунікацією і технологією. Використання медичного обладнання в умовах, максимально наближених до реальних, дає змогу додатково оцінити рівень підготовки курсантів. Запроваджена система навчання в симуляційному центрі
практичного удосконалення відповідає стандартам вищої освіти, надає можливість оцінити
валідність отриманих знань.
ПРОГНОЗУВАННЯ
ПЕРЕДМЕНСТРУАЛЬНОГО СИНДРОМУ
У ДІВЧАТ ЮНАЦЬКОГО ВІКУ
РІЗНИХ СОМАТОТИПІВ
Пастернак Т. В.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Передменструальний синдром являє собою
функціональний розлад центральної нервової системи під впливом несприятливих екзо- або ендогенних факторів на тлі набутої або вродженої лабільності гіпоталамо-гіпофізарно-оваріальної системи.
У сучасній охороні здоров’я проблема передменструального синдрому є однією з найбільш актуальних та соціально вагомих. В останні роки з’явилося чимало інформації, присвяченої проблемі
передменструального синдрому, що демонструє
неухильний ріст кількості таких пацієнток (Веропотвелян П. Н. і співавт., 2015). Поширення патології, за даними різних авторів, становить від 25
до 90 % менструюючих жінок, і з віком їх кількість
зростає.
Вплив проявів передменструального синдрому
на соматичний статус і психологічну сферу пацієнток погіршує якість їх життя, призводить до зниження соціальної адаптації, що підкреслює суттєву значущість захворювання як в медичному, так
і в соціальному аспектах (Веропотвелян П. Н. і
співавт., 2015).
Безперечно, збереження та покращання здоров’я підростаючого покоління — одне з головних завдань української медицини, яке є найперспективнішим внеском в інтелектуальний, економічний, політичний та культурний потенціал суспільства. Від стану здоров’я у дитячому та
підлітковому віці залежать життєві плани дорослої особи, прагнення до соціального росту, створення сім’ї та народження дітей — тобто здорової української нації (Пирогова В. І. та співавт.,
2011; Татарчук Т. Ф. і співавт., 2013). Тому особливого значення набуває комплексне дослідження здоров’я дівчат-підлітків. Завдяки вивченню
характерних особливостей перебігу передменструального синдрому у дівчат пубертатного віку
залежно від їх соматотипів стануть можливими
прогнозування розвитку даної патології та її завчасне запобігання їй.

ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРВИННОЇ
ДИСМЕНОРЕЇ У ПАЦІЄНТОК
ПУБЕРТАТНОГО ВІКУ РІЗНИХ
СОМАТОТИПІВ
Маркевич Б. О.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
У підлітковому віці, поряд з інтенсивністю
больових відчуттів, саме психоемоційні, нейровегетативні та соматотипові особливості, які
супроводжують первинну дисменорею, в значній
мірі визначають вплив на якість життя підлітків.
Актуальність проблеми полягає у тому, що
частота первинної дисменореї в світі коливається від 10–15 до 29–45 % та існує стійка тенденція до її швидкого збільшення, у зв’язку з чим
ця патологія є державною проблемою. У всьому світі триває активний пошук предикторів, що
дозволяють виділити групи ризику тяжкого перебігу дисменореї, оцінити у них ефективність
терапії і на підставі цього визначити тактику
ведення таких хворих.
Можливості запобігання первинній дисменореї у пацієнток пубертатного віку пов’язані,
перш за все, з виявленням чинників, що сприяють формуванню даної патології, вивченням основних механізмів патогенезу вищенаведеної
нозологічної форми, своєчасною діагностикою
на ранніх етапах з метою здійснення профілактичних заходів. Застосування комплексного
підходу на основі досліджень рівня гормонів і
сонографічних параметрів матки та яєчників та
предикторне визначення біомаркерів у менструальній крові у різні фази оваріо-менструального циклу у дівчат в залежності від антропосоматотипологічних особливостей організму при використанні основних методик профілактики первинної дисменореї у пацієнток пубертатного віку
зможуть відкрити нові можливості в розумінні
механізмів клінічної ефективності превентивного менеджменту дисменореї.
Проведені дослідження дають змогу побудувати та впровадити дискримінантні моделі, що
дозволять за допомогою антропометричних і соматотипологічних, гормональних й ультразвукових показників матки та яєчників, про- та протизапальних цитокінів прогнозувати можливість
виникнення первинної дисменореї для подальшої
розробки індивідуальних схем лікування, що
буде представлено в алгоритмі обстеження
дівчат пубертатного віку різних соматотипів.

ПРОГНОЗУВАННЯ РЕЦИДИВНОГО
ПЕРЕБІГУ ГІПЕРПЛАЗІЇ ЕНДОМЕТРІЯ
У ЖІНОК РЕПРОДУКТИВНОГО ВІКУ
Каретна А. О.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Актуальність проблеми гіперпластичних процесів ендометрія у хворих репродуктивного віку не
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втрачає свого значення як з позицій відновлення і
збереження репродуктивної функції, так і профілактики онкопатології. Це особливо важливо нині
з урахуванням зміни екологічної ситуації та пов’язаного з цим зростання патології ендометрія.
За літературними даними, у структурі гінекологічної захворюваності питома вага гіперпластичних
процесів ендометрія становить від 12 до 20 %.
Гіперпластичні процеси ендометрія — також одна
з найчастіших причин виконання гістеректомій і
пов’язаної з втратою репродуктивного органа
інвалідизації та зниження якості життя жінок.
У всьому світі гіперпластичні процеси ендометрія
розглядаються як основа для формування раку ендометрія, який посідає друге місце в структурі онкологічної захворюваності у жінок після раку молочних залоз. Разом з тим наявні сьогодні методи
лікування гіперпластичних процесів ендометрія недостатньо ефективні, про що свідчить високий
відсоток рецидивів.
Виходячи з викладеного, в сучасних умовах
при веденні пацієнток з гіперпластичними процесами ендометрія особливого значення набувають
розробки та впровадження новітніх високоефективних медичних технологій, методів прогнозування, профілактики та лікування, які можуть
впливати на різноманітні ланки патологічного
гіперпластичного процесу ендометрія, сприяти
нормалізації процесів регуляції гормонального
гемостазу, покращанню функціонального стану
органів і систем, активізації захисних сил організму. Ще більш актуальною є проблема ранньої
діагностики, консервативного і бережливого оперативного втручання у жінок з гіперплазією ендометрія з метою збереження репродуктивної
функції.
Проведені дослідження дозволять побудувати
та впровадити дискримінантні моделі, на підставі
яких за допомогою антропометричних, соматотипологічних, гормональних та ультразвукових
показників матки і яєчників можна прогнозувати можливість виникнення гіперплазії ендометрія
для подальшої розробки індивідуальних схем
лікування, що буде представлено в алгоритмі обстеження жінок репродуктивного віку різних соматотипів.

РОЛЬ ЦЕРВІКОМЕТРІЇ
У ПРОГНОЗІ ПЕРЕДЧАСНИХ ПОЛОГІВ
Олексієнко І. В.
Вінницький національний медичний університет
імені М. І. Пирогова, Вінниця, Україна
Проблема невиношування вагітності привертає
увагу акушерів-гінекологів як така, що далека від
свого розв’язання. Частота передчасних пологів в
Україні становить від 4 до 20 %.
За даними аналізу останніх років, в Україні
кожна десята вагітність закінчується невиношуванням вагітності. Прямі репродуктивні втрати від
невиношування вагітності щороку становлять 36–
40 тис. ненароджених бажаних дітей. Понад 30–
40 % випадків перинатальної патології та смертності пов’язані з передчасними пологами або зумовлені ними. Щороку зростає кількість дітей з
малою та екстремально малою масою тіла при
народженні, а смертність у цій категорії в 33 рази
вища, ніж серед доношених дітей. Невиношування
вагітності призводить до високої перинатальної
смертності недоношених дітей, а також значних
економічних витрат, зумовлених їх виходжуванням.
З метою моніторингу за станом шийки матки
при вагітності застосовується методика трансвагінальної цервікометрії. Вимірювання довжини
шийки матки за даними УЗД дозволяє виділити
групу підвищеного ризику розвитку передчасних
пологів. При укороченні шийки матки до 25 мм
та більше в терміні 16–24 тижні ризик передчасних пологів вважається підвищеним. Якщо шийка матки має довжину менше 25 мм, то ризик передчасних пологів вважається високим, навіть при
відсутності клінічних симптомів.
Наукова новизна дослідження полягає у тому,
що буде визначений взаємозв’язок між соціальнобіологічними факторами і станом шийки матки за
даними цервікометрії та виникненням передчасних
пологів у досліджуваних групах.
Використання цервікометрії дасть можливість
комплексної оцінки ступеня ризику виникнення
передчасних пологів, що, в свою чергу, сприятиме зменшенню ускладнень у матері і плода під час
вагітності та в пологах та зниженню перинатальної захворюваності й смертності.
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MECHANISM OF UNINTENDED
INTRAOPERATIVE HYPOTHERMIA
DEVELOPMENT AND MEASURES AIMED
AT ITS PREVENTION
Syzonenko V. S.
Higher state educational institution of Ukraine
“Ukrainian Medical Stomatological Academy”
Poltava, Ukraine
Unintended intraoperative hypothermia (UIT) increases the number of perioperative complications and
increases terms of hospital staying. Objectives of this
study: to evaluate measures applied for preventing UIH
and to find and to ensure the balance between the
medical staff comfort and patient’s safety. The design
of the study included three phases: ascertaining prospective study to evaluate the subjective feeling of the
environment comfort among the members of the surgical crews (180 interviews of 30 people) in response
to changes in temperature and humidity operating
(Phase I); ascertaining prospective study of temperature homeostasis in 100 patients operated on for surgical pathology of abdominal organs in standard operating conditions (Phase II); double randomized prospective study of temperature homeostasis in 160 patients underwent elective surgical operations for pathology of abdominal organs (Phase III). The patients
were divided into 2 groups of 80 people for each
group, according to the means for UIH prevention.
It was found out that the most pronounced decrease
in temperature occurs at the 60th min of the operation mainly due to the heat loss of limbs. Occurrence
rate of UIH makes up 62%. Prognostic criteria of
UIH: time-urgent operations, midline laparotomy, duration of the operation over 60 min, medication with
barbiturates, myorelaxants, artificial lung ventilation,
female sex, elderly age over 60 years, body mass index below 18.5 kg/m2. Increased operation room air
temperature of +27 °C, relative humidity of 75% and
local limbs thermoisolation can significantly reduce
the incidence of UIH development without disturbing the comfort of the staff and improve patient safety and comfort.

THE SIGNIFICANCE OF GENETIC
POLYMORPHISM OF IL 4(C-589T) AND TNFA
(G-308A) IN CLINICAL MANIFISTATION OF
PNEUMONIA IN INFANTS EXPOSED TO
REGULAR PASSIVE SMOKING
Kuzmenko T. V.
Odessa National Medical University,
Odessa, Ukraine
According to the World Health Organization data,
almost half of the all children in the world (700 million) exposed to passive smoking. The presence of
smokers in the family is a risk factor for intrauterine
fetal endothelial damage and, as a consequence, lung
disease in the postnatal period of the child development. Passive smoking is a very significant risk factor for sudden infant death syndrome (SIDS).
The purpose of the study was to investigate in a
cross sectional manner the role of genetic polymorphism of IL-4 (C-589T) and TNF-α (G-308A) and
regular passive smoking in clinical manifestations of
pneumonia in infants.
The project was approved by the Ethics Committee of the Odessa Regional Children’s Clinical Hospital. Children of the 1st year of life: from 28 days to
1 year (150) with pneumonia of various severity were
recruited representing 76.5% of all infants with pneumonia admitted to the pediatric department of the
hospital.
For the first time in Ukraine revealed the prevalence of passive smoking among infants (24.5%), including hospitalized infants with severe communityacquired pneumonia of varying severity (32.7%). It is
proved that the level of nicotine metabolite (cotinine)
in the serum of infants is associated with the number
of smokers in the family and the technique of feeding: the level of cotinine > 25 ng/ml had 100% of
infants-passive smokers, in families where both parents smoke, especially if they were breastfed. The possibility of predicting severe course of acute community-acquired pneumonia based on the increase of blood
cotinine levels (> 25 ng/ml), increased IgE levels, CRP
(21.05±2.36 and 1.68±0.76, respectively) and the iden-
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tification of heterozygous and mutant forms of the
gene of the cytokine IL-4 (C-589T) — 76% and 89%,
respectively, and detection of heterozygous and mutant forms of a gene of a cytokine TNFa (G-308A)
— 80% and 83% respectively.

THE COMPARATIVE AND ANALYTICAL
STUDY OF GENERAL HEALTH, GROWTH
PARAMETERS AND FUNCTIONAL TESTING
OF ADOLESCENTS OF
INDIA AND UKRAINE
Navneet K., Oddi V. Bhardwaj
The Odessa National Medical University,
Odessa, Ukraine
Actuality. Per the World health organization childhood obesity is increasing at the alarming rate. Recent survey in 2013 estimated that over 42 million children are obese around the globe.
The aim was to analyze and compare the general
health and functional testing of adolescents from 10
to 18 years of India and Ukraine.
Materials and methods. The study was held on the
base of Child University Clinic No. 1, two schools of
Odessa region and two government schools of India.
It contains the results of clinical research of 100 Indian adolescents and 100 Ukrainian. Stage 1 includes
questionnaires and stage 2 — general examination:
anthropometry, blood pressure and pulse measurements, orthostatic test.
Results. On analyzing anthropometric data, we
revealed the prevalence of overweight children in Ukraine — 24%, 95% confidence interval (CI) (17.04;
33.86) whereas in India the prevalence of underweight children — 49%, 95% CI (39.53; 58.58) was
documented. The risk of prehypertension is more often seen in Indian subjects — 17%, 95% CI (11.46;
26.18) than Ukrainian — 10%, 95% CI (5.70; 17.95).
The results of resting pulse (Ps) analysis shows us the
prevalence of children with resting tachycardia in
India — 17%, 95% CI (10.67; 25.08) versus 11%,
95%CI (6.73; 19.95) in Ukraine. We didn’t reveal the
significant deviations in results of orthostatic test in
both groups. In Ukrainian children in orthostatic
test, the difference in number of beats between Ps1
and Ps3 was less than 10 bpm in 68%, 95% CI
(58. 34; 76. 33) between 10-20 bpm in 25%, 95% CI
(17.55; 34.30) and more than 20 bpm in 7%, 95% CI
(3.43; 13.75) while in Indian less than 10 bpm in 75%,
95% CI (66.32; 82.81), between 10-20 bpm in 17%,
95% CI (10.67; 25.08) and more than 20 bpm in 8%,
95% CI (4.03; 14.72).
Conclusion. Per our research, we revealed tendency to sedentary lifestyle, bad feeding culture and
changes in general health of adolescents, which can
be the predictor of adult morbidity. The future task
is to find out the strength of correlation between the
above mentioned factors.

THE SPECTRUM OF CHILDREN’S
MORBIDITY IN AFRICA: FROM RARE
DISEASES TO GROWTH DISORDERS
Anim Boateng Bismark
The Odessa National Medical University,
Odessa, Ukraine
Background. Contemporary Africa is a continent
consisting from 54 countries with a population of 1.2
billion people. The African population is the youngest among the continents in the world. Life expectancy in Africa averagely is 59 years for males and 62
for females. The infant mortality rate in Africa is declining year by year. The actual infant mortality rate
in Africa is about 61 deaths per 1,000 live births.
Aim of study. To evaluate the spectrum of current
children’s mortality and morbidity according to national registers of biggest African countries.
Results. The commonest diseases and pathological conditions of children in Africa currently are:
pneumonia, neonatal asphyxia, diarrhea of infectious
origin, malaria, malnutrition, tetanus and traumas.
Also African continent represents some relatively rare
diseases which are not seen in other continents. These
are: Alligator Skin Disease, Extreme Elephantiasis,
Aging Disease In Children, Noma Disease, Nodding
Disease.
These are also some problems affecting children in
Africa preventing them from achieving normal height,
weight and sexual maturity. Some of these disorders
are: pituitary nanism, rheumatoid arthritis, familial
short stature, genetic short stature, systemic diseases.
Conclusion. Despite the tremendous decline of infant mortality in many African countries, this continent still remains the mostly vulnerable in terms of
diseases affection and requires constant support from
the side of world medical community.
CIN IN WOMEN WITH
ABNORMAL PAP SMEAR RESULTS
Shah Aneri, Lovisa Kapena
The Odessa National Medical University,
Odessa, Ukraine
According to the WHO cervical cancer is ranked
as 4th cause of death in women. It is usually asymptomatic and progresses unnoticed to cervical cancer,
that’s why it is important to diagnose and treat it on
early stages.
Objective: to analyze the correspondence of CIN
(cervical intraepithelial neoplasia) to different grades
of abnormal pap smears.
Materials and methods. We analyzed 57 medical
histories of patients who had abnormal Pap smear or
oncocytological test. All patients were treated at the
University Clinic No 1 of the Odessa National Medical University. All women underwent full required
examination.
Results. The age of the patients was from 24–60
years, mean age was 28.9. 24 (42.10%) women were
between 24–35 years old, among them 12 (50%) were
normal, 9 (37.5%) had CIN 2, 3 (12%) had CIN 3.33
(57.89%) women were aged above 35, among them
only 6 (18.2%) were normal, 3 (9.1%) had CIN 1, 13
(39.4%) had CIN 2 and 11 (33%) had CIN 3. Women
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having more than 3 pregnancies were 30 (44%) and
having more than 2 abortions were 22 (32.35%), in 16
(53.3%) of them CIN 2 was found. Among 7 (12.28%)
women who had light squamous dysplasia 4 (57.1%)
had CIN 2 and 1 (14%) had CIN 1, and 2 (28%) were
normal. 10 (17.54%) women had moderate squamous
dysplasia, out of which 6 (60%) had CIN 2, 1 (10%)
had CIN 3, and 3 (30%) were normal. 1 (1.8%) woman who had severe squamous dysplasia had CIN 3.
Among 15 (26.3%) women who had light columnar
dysplasia, out of which 5 (33.3%) had CIN 1, 2
(13.3%) had CIN 2, 3 (20%) had CIN 3, and 5 (33.3%)
were normal. Among 20 (35%) women who had moderate columnar dysplasia 4 (20%) had CIN 1, 4 (20%)
had CIN 2, 6 (30%) had CIN 3, and 6 (30%) were normal. Among 4 (7%) patients who had severe columnar dysplasia 1 (25%) had CIN 1, 1 (25%) had CIN
2, 2 (50%) had CIN 3.
Conclusion. Women above 35 years were more likely have to CIN. Majority of women with CIN had moderate dysplasia in smears. Therefore all women who
have dysplasia grade 2, or have abnormal Pap smears
of any degree and are over 35 or had 3+ pregnancies
or 2+ abortions are recommended to undergo colposcopy.
ORTHOTICS IN THE COMPLEX
RESTORATIVE TREATMENT OF CHILDREN
WITH PATHOLOGY OF
THE MUSCULOSKELETAL SYSTEM
Korolkova A.
The Kharkiv National Medical University,
Kharkiv, Ukraine
The aim: to present the possibilities of using modern orthotics in the complex restorative treatment of
children with pathology of the musculoskeletal system.
Material and methods. Orthotics of the different
parts of the musculoskeletal system was introduced in
more than 120 children. Multiple mechanisms of orthotics were used: fixed, unloading (weight bearing),
corrective, combined.
Results. We used two areas in the orthotics. 1) Customized orthotics. 2) Orthoses using the developed sizes, which allows selection of the required orthosis in
almost any clinical situation in the shortest possible
time and with minimum costs.
Benefits of orthotics: individual and fast production; the possibility of repeated remodeling orthosis
in the treatment process; functionality and comfort of
the product, light weight; improvement of hygienic
care and the possibility of physical functional treatment; cost effectiveness; durability; aesthetics; ease and
convenience for patients to use. Also widely use polymeric bandages such as Scotch Сast and Soft Cast —
they are well adapted for any anatomical segment of
the body, are light weight, high strength and durability, radiolucent.
Conclusion. The use of orthoses of various designs
in children with diseases and injuries of the musculoskeletal system provides: the stability of the damaged
segment; favorable conditions for recovery processes;
the balance of the segment; is the prevention of de-

formations and displacements, and if necessary can
conduct a gradual, phased elimination of deformation
while maintaining satisfactory joint function. Analysis of the treatment of children with pathology of the
musculoskeletal system showed that the use of orthotic
devices significantly improves the results of treatment
of this challenging group of patients, and gives reason to recommend them for wide clinical use.
THE EFFECT OF ACUTE HYPOXIA
ON THE MORPHOFUNCTIONAL CONDITION
OF THE LIVER AT THE EARLY POSTNATAL
PERIOD (FIRST DAY OF EXPERIMENTAL
RESEARCH)
Sazonova T. M.
V. N. Karazin Kharkiv National University,
Kharkiv, Ukraine
Introduction. Hypoxia is one of the main causes of
fetal death at birth or at early postnatal period in
72,4% of cases. Morphological features of liver structure in newborn rats with acute deficiency of oxygen
(at the first day of postnatal period) have not been
described yet.
Purpose. To identify morphofunctional features of
rats’ liver, which were affected by acute hypoxia on
the 1st day of the postnatal period.
Materials and methods. Experiments were carried
out on the liver tissue of 10 newborn rats (day 1),
which was extracted for histologic and morphometric analysis. The obtained data were processed by the
methods of mathematical statistics.
Results. It was observed that in the liver of rats
that were influenced by acute hypoxia there was swelling of the walls of the portal vessels and expansion of
sinusoidal lumen, the size increase of hepatocytes and
their swelling, which leads to disruption of the typical structure of hepatic lobules. The gaps of bile capillaries were expanded. It was found that the cell area
of hepatocyte at the first day was 56.13±2.89 µm2, the
area of cell nucleus was 27.34±0.52 µm2, the area of
cytoplasm was 28.79±0.64 µm2, the nuclear-cytoplasmic ratio was 0.84±0,014, the density of cells per
1 mm2 was 9435.1±220.8.
Conclusions. The morphological study showed that
on the background of acute deficiency of oxygen the
damage of the structure of hepatic lobules was observed as well as dilatation of elements of the bloodstream, especially from venous vessels. This study confirms that acute deficiency of oxygen in the early postnatal period is a severe stress for the newborn’s liver.
MOLECULAR GENETIC CHARACTERISTICS
OF GASTRIC CANCERS FROM
THE SURGEON'S POINT OF VIEW
Nohson Lawrence Muh
The Odessa National Medical university,
Odessa, Ukraine
A study on the expression of oncoproteins in stomach’ carcinomas, has been turned into a real research
basically due to the abundance of results and their
comprehensive interpretations.
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Material and methods. The study carried out on the
abdominal onco-surgical department of Odessa Regional Oncology Center, included a study of 188 patients operated on for gastric cancer (GC) between
2007–2011. In all cases was performed the so-called
lymphadenectomy for the principal reason of extensive preventive biopsy of visually unchanged lymph
nodes.
Discussion. We spend a multivariate analysis of
interactions between the expression of oncoproteins
p53, VEGFR-3, erbB2, Ki67 and micro involvement
of tumor vasculature (ly, v), the local growth (T), the
presence of residual tumor tissue (the R), the degree
of tumor differentiation (the G) the degree of regional lymph nodes involvement (N) and type of infiltration (Inf α, β, Inf Y).
Conclusions. Those detected interactions between
noted oncological proteins are applicable in the clinical practice.

INFLUENCE OF THE AUTONOMIC
NERVOUS SYSTEM ON THE CLINICAL
COURSE OF OVERACTIVE BLADDER
Nishat Hafsa
The Odessa National Medical University,
Odessa, Ukraine
The purpose of research was to determine the characteristics of autonomic act of urination in OB, to
evaluate changes in heart rate variability indices during the natural filling bladder and to study a possibility of adaptation capabilities correction taking into
account autonomic regulation background.
The study involved 63 patients, all women with
symptoms of lower urinary tract that met diagnostic
criteria of the International Continence Society of
(ICS) for overactive bladder. Spectral analysis of heart
rate variability during natural formation of the first
and intense urge to urinate at night reveals features
of autonomic installations of urination in patients
with overactive bladder. The study revealed that response to physiological filling bladder with the gradual formation of urination is segmental parasympathetic activation in healthy somatic women. The OB
group of patients with cystalgia (78% of patients) has
a reduction in the activity of segmental mechanisms
in the regulation of detrusor tone with compensatory
suprasegmental stress. Providing adaptation to intense
urge to urinate is achieved by tension of the central
sympathetic influences. In 61% of OB patients with
urgency incontinence increased sympathetic activation
has been observed even with insignificant filling of the
bladder. When imperative urination mechanisms of
detrusor tone are realized by sympathetic segmental
level while preserving suprasegmental increase of sympathetic influences. This suggests that even slight filling of the bladder is perceived as a significant physiological stress, which is accompanied by an increase
in sympathetic influences.
Key words: overactive bladder, autonomic nervous
system, incontinence.

POST-OPERATIVE SEPTIC
COMPLICATIONS IN PATIENTS AFTER
BREAST AUGMENTATION:
A RETROSPECTIVE STUDY FROM UKRAINE
Khrapach O., Zakhartseva O.,
Zakharchenko M., Nikolaenko S.
Bogomolets National Medical University,
Kiev, Ukraine
Retrospective study: post-operative septic complications in patients after breast augmentation
Introduction. A little is known about postoperative complications and its treatment in Ukrainian patients after breast augmentation. The frequency of septic complications was 2.5% out of all complications.
Aim of the study was to evaluate the postoperative complications and optimize the treatment modalities for patients after the breast augmentation.
Materials and methods. 400 patients were operated on for septic complications after breast augmentation within the 10 year follow up period at other then
authors affiliation hospitals. Mean age was 30 (range
15–52). Following complications were diagnosed and
evaluated: ischemic lesions due to tissues over-tension,
wound suppuration, phlegmonas, mastitis, sepsis,
breast empyema.
Conclusions. Decreasing of traumatization of tissue dissection during formation of submuscular pockets as well as carrying out hemostasis improve outcomes and reduce the proportion of post-operative
complications secondary to breast augmentation.
This work was not supported by any direct or non
direct funding. It is under the author’s own responsibility.
VIRTUAL REALITY SIMULATION BASED
TRAINING FOR ENDOSCOPY AND
LAPAROSCOPIC SURGERY
Vozian Marin1, 2, Romancenco Andrei2,
Săratilă Iurie2, Chiper Diana2
1 Department of surgery nr. 1 “Nicolae Anestiadi”,
2 University Center for Simulation in Medical
Training, State University of Medicine and
Pharmacy “Nicolae Testemitanu”, Chişinău, Moldova
Introduction. University Center for Simulation in
Medical Training was created to promote patient safety through the use of simulation, develop new education technologies, identify best practices, and encourage research and interdepartmental and interdisciplinary collaboration.
Methods. University Center for Simulation in Medical Training is equipped with 2 virtual reality simulators for laparoscopic surgery and a simulator for
bronchoscopy, upper and lower endoscopy. The simulation-based training curricula are designed to fit the
needs of residents and specialists of any level of competence and facilitate the acquisition of endoscopic
and laparoscopic surgery skills during residency and
continuing medical education programs.
Results. The included modules starting from basic
and essential skills and going through complete anatomical settings of different laparoscopic interventions
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offer the acquisition of technical skills in a safe setting which could be translatable to the OR. The endoscopy modules include both diagnostic and therapeutic options for a variety of pathologies. The learning outcomes can be measured in different behavioral categories: economy of movement; performance
time; error rates, and global progress rating.
Conclusion. Simulation-based training can lead to
demonstrable benefits of surgical skills in the OR environment and clinical settings. The received feedback
suggests that simulation-based training is an effective
way to teach endoscopy and laparoscopic surgery skills,
increase translation of laparoscopic surgery skills to the
OR, and increase patient safety; however, more research
should be conducted to determine if and how simulation can become a part of surgical curriculum.

DOMAINS OF HUMAN SPERMATOZOA
HSPA2 PROTEIN
Venger A.1, Kolesnyk O.2, Zaitsev A.3
1 International Humanitarian University,
Odessa, Ukraine
2 The Plant breeding and genetics Institute —
National Center of Seed and Cultivar Investigation,
Odessa, Ukraine
3 The Odessa National Medical University,
Odessa, Ukraine
Hyaluronic acid (HA) is a glicosamineglycane
present in the extracellular matrix of cumulus oophorus around the oocyte that proves to play the important role in natural human fertilization. The principles of this essay are: (1) the expression of the protein
HspA2, which indicates sperm maturation; (2) cytoplasmic membrane remodeling, which is responsible
for the formation of sperm binding sites for the zona
pellucida of oocytes and for HA binding sites. HspA2
is a testis-enriched member of the 70 kDa heat shock
protein family that promotes the folding, transport,
and assembly of protein complexes and has been positively correlated with in vitro fertilization success. It
was suggested that immature spermatozoa present low
HspA2 levels, fail to undergo cytoplasmic membrane
remodeling and consequently are unable to bind to
HA. Structure and biochemical properties of HspA2protein are not fully explored. The aim of researching was to explore HspA2 biochemical properties and
to create the model of HspA2 structure using bioinformatics methods.
Protein domains and biochemical properties of
HspA2 were researched by delta-BLAST online program . HspA2 protein structure was calculated by
SWISS-MODEL web-server. According to deltaBLAST online program HspA2 consists of 4 domains:
1) Hsp70, 2) PRK00290, 3) Chaperone protein DnaK.
HspA2 protein structure was calculated by SWISSMODEL web-server. Coordinates which are conserved between the target and the template are copied from the template to the model. Insertions and
deletions are remodeled using a fragment library. Side
chains are then rebuilt. Finally, the geometry of the
resulting model is regularized by using a force field.
In case loop modeling with ProMod-II does not give

satisfactory results, an alternative model is built with
MODELLER.
TO STUDY THE COGNITIVE DISORDERS
IN PATIENTS OF YOUNG AGE
WHO SUFFERED FROM BRAIN STROKE
Vamsi Varahabhatla, Katnam Sahithi
Zaporizhzhya State Medical University,
Zaporizhzhya, Ukraine
Aim: to study the cognitive disorders in patients
of young age who suffered from brain stroke.
Objectives. 1. To assess the state of cognitive functions in young patients who have suffered from brain
stroke and patients with vascular disease without
stroke in anamnesis.
2. Identification of patients of cognitive decline at
earlier stages and their correction.
3. To identify cognitive deficits used short scale
mental status Mini Mental State Examination.
Materials and methods. Under our supervision
there were 2 groups of patients with 18 patients each:
group 1 — patients with a history of cerebral ischemic stroke under 50 years old and group 2 — patients
with vascular disorders without stroke. All patients
were examined neurological status and the status of
cognitive function on a scale MMSE (in the first group
twice: before the treatment with the use of Cerebrolysin and after).
Results. It is noted that the group of post-stroke patients had moderate (50%), medium (38.9%) and expressed
(11.1%) cognitive impairment 3 months after stroke to
27.6+1.4; in the second group rate of 29.1+1.0 (by the
scale MMSE). After the therapy (Cerebrolysin by
20.0 MLM intravenously for 20 days) indicators by the
scale MMSE increased on average by 1.7 points.
Conclusions. At persons of young age after suffering a stroke develop cognitive impairment of varying
severity; the use of drugs with metabolic and neurotrophic action improves the performance of neuropsychological status, thereby increasing the efficiency of
motor rehabilitation.
Insights:
1. Brain stroke — the cause of cognitive impairment in patients of the main group. The study of the
neuropsychological status of all patients with stroke
allows you to identify early cognitive impairment.
2. Early identification of cognitive impairment allows
you to apply a differentiated approach to therapy in the
recovery period. Inclusion in the treatment of the preparation with neurotrophic and metabolic action Cerebrolysin significantly reduces cognitive dysfunction, as
confirmed by the diagnostics by the scale MMSE.
THE INFLUENCE OF THE COMPLIMENTS
ON THE ACADEMIC PERFORMANCE OF
THE FOREIGN STUDENTS
IN MEDICAL UNIVERSITY
Maganty Virajitha, Katnam Sahithi,
Varahabhatla Vamsi
Zaporizhzhya State Medical University,
Zaporizhzhya, Ukraine
The character of the teacher communication with
students plays an important role not only in establish-
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ing of interpersonal contacts, but also in raising the
level of assimilation of knowledge and skills in the
subject. Сompliments and praise for the academic success of the student are an effective means of contributing to increase in motivation, concernment in the
subject and achieve educational excellence. The experiment at the Department of Language Training of
ZSMU had aim to find out the students attitude to
compliments from their teachers and determine the
effect of praise on further progress in learning.
A questionnaire was made, based on which a group
of 100 foreign students of the first, second and third
courses shared their experience on receiving a compliment from their teachers.
The results were based upon the students answering the questionnaire, out of 100 students 81 said that
they love getting compliments from their teachers, as
compliments helped them improve in their academics. 13 of them answered compliments make them lazier and overconfident. 6 students felt compliments
should be received only sometimes. It is interesting
that 1 student received a compliment even though he
didn’t performed well. 8 students answered they never received a compliment and 85 students answered
they like their teachers to compliment more than to
criticize, whereas 15 answered that both complimenting and criticizing must be done on an equal scale.
The most persuasive and strongest finding of the
study is that receiving compliment with a descriptive
feed back specific to individual work is critical to improvement, however if the students received a compliment for their work the negative effect was ameliorated. Overall students who received compliment
even though they had a bad performance, improved
their academics and showed a positive attitude and
behaviour.
To conclude, teachers’ compliments are an effective means in teaching and education, which can help
establish a harmonious teacher-student relationship,
create an agreeable teaching atmosphere and promote
students healthy growth.

PREVENTION OF FUNCTIONAL DISORDERS
OF THE LIVER IN EXPERIMENTAL
DIABETES IN RATS
Arkhipov M., Shewnia O.
National Pirogov Memorial Medical University,
Vinnytsya, Ukraine
Today there are about 347 million people with diabetes in the world. The liver is among the target organs that suffer the most. The number of patients increases every year. Ukraine is the first in the rate of
growth of diabetes in Europe. While is no radical remedies for diabetes liver.
Our goal was to explore the preventive effect of
traditional medicinal plants of the functional state of
the liver in diabetes type 2.
We used by the following materials and methods.
All experimental animals were divided into 3 groups:
1 — intact, 2 — rats which were simulated diabetes,
3 — rats which were exposed the preventive diabetes
herbal remedies in the form of decoction (2 ml dilu-

tion 1:10). Total 30 rats. 10 animals in each group.
The animals were taken out of experiment by decapitation under light ether anesthesia. The activity of
alanine aminotransferase (ALT) and aspartate aminotransferase (AST) were evaluated and standardized
by Raytman and Frencel methods. The activity of
gamma glutamyltransferase (GGT) shows us the state
of the endoplasmic reticulum of hepatocytes.
Results of our experiment showed that GGT activity, which grew 2 times in experimental diabetes,
decreased by 37% in the group with the prevention of
diabetes in compared untreated animals. ALT level
increased 1/5 times in the group with diabetes in compared intact animals, while prophylactic administration of herbal remedy reduced these indexes to 35%
in the group with the prevention of diabetes in compared the intact animals without correction. AST level
that was higher in diabetes by 18% in compared intact animal group decreased by 21% in the prophylactic group as compared to animals that are not administrated medicines. We considered that diabetes
significantly violated the function of the liver. The level of enzyme GGT, ALT, AST which grew significantly in modeling disease, highly decreased after the preventive using of herbal remedy.
LOW-FIDELITY SIMULATOR AS
AN ACCESSIBLE TOOL
IN SURGICAL EDUCATION
A. Kurando, I. Beskrovnyi, M. Pervak
The Odessa National Medical University,
Odessa, Ukraine
Today simulation mannequins are used in world
practice for training of specialists in various areas, including laparoscopic surgery. In many universities in
developed countries simulation training is already
mandatory in the curriculum among students, residents and doctors confirming their qualifications. This
ensures a high safety in training, both for the patient
and the physician.
Aim: to develop a simulator (low-fidelity) that allows to fulfill the necessary skills in laparoscopic surgery at minimal costs.
Methods. In May 2016 at the “Educational-innovation center for physicians’ practical training” of
ONMedU the simulator was created and tested by
30 physicians-general surgeons with experience in
laparoscopic surgery, and the 36 general surgery residents who had no experience in performing such operations, but passed the theoretical part.
Results. At first the simulator was tested by surgeons, and then was used for practical skills training.
Residents had several surveys, which showed actual level of their practical skills.
Conclusions. Simulator surveys show that our work
was highly evaluated by physicians, the mannequin
requires further testing. It’s useful for practicing doctors and residents as well.
The advantages of this simulator:
— accessibility;
— clear visualization;
— the ability to perform a training of laparoscopic skills (cholecystectomy, appendectomy).
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