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Друкується за рішенням Вченої ради Одеського державного медичного університету
Протокол № 4 від 25.12.2006 р.
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Проблема

Зважаючи на стрімке зро-
стання захворюваності на ту-
беркульоз і смертності від
нього в усьому світі, поширен-
ня медикаментозної резистент-
ності мікобактерій туберкульо-
зу до основних протитуберку-
льозних препаратів із початку
90-х рр. XX ст., ВООЗ у 1993 р.
проголосила глобальну небез-
пеку з туберкульозу.

Україна — друга після Росії
країна в європейському регіоні
ВООЗ за кількістю випадків
туберкульозу. В 1995 р. ВООЗ
зафіксувала в Україні епідемію
туберкульозу, оскільки кіль-
кість хворих перевищила 1 %
населення. Епідемія невпинно
прогресує і набуває загрозли-
вих масштабів. Статистика
свідчить, що в Україні щодня
реєструється 82 нових хворих
на туберкульоз, а 30 хворих по-
мирає. Захворюваність на всі
форми туберкульозу в 2005 р.
становила 84,1 випадки на
100 тис. населення (в 2002 р.
— 75,6).

Як відомо, туберкульоз є
складною медико-соціальною
проблемою для держави. За
радянського періоду спеціалі-
зована протитуберкульозна
служба мала вертикальну
структуру і централізовану
підтримку, включаючи фінан-
сування. Незалежна Україна
успадкувала складну радян-
ську систему діагностики і лі-
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кування туберкульозу, і стало
очевидним, що утримувати
таку систему — надто дорого.
Беручи до уваги, що на охоро-
ну здоров’я, в тому числі про-
титуберкульозну службу, виді-
ляються обмежені кошти, до-
цільність даної системи було
поставлено під сумнів.

За ініціативою ВООЗ роз-
роблена стратегія контролю
над туберкульозом, яка гаран-
тує найкращий спосіб застосу-
вання існуючих протитуберку-
льозних препаратів — корот-
кострокове лікування під без-
посереднім наглядом — DOTS
(Directly Observed Treatment
Short-course) [1]. Стратегія DOTS
(далі — ДОТС) складається з
5 компонентів:

1. Постійна підтримка про-
грами боротьби з туберкульо-
зом із боку уряду і регіональ-
них органів управління охоро-
ною здоров’я.

2. Виявлення випадків за-
хворювання на туберкульоз за
допомогою мікроскопічного
дослідження мокротиння всіх
хворих, які звернулися в ме-
дичну установу з підозрою на
туберкульоз.

3. Проведення стандарт-
ного режиму лікування від 6
до 8 міс у всіх хворих із по-
зитивним мазком мокротиння
під безпосереднім спостере-
женням  медичних  праців-
ників.

4. Регулярне, безупинне за-
безпечення всіма необхідни-
ми протитуберкульозними пре-
паратами.

5. Стандартна система реє-
страції та звітності для прове-
дення оцінки результатів ліку-
вання і програми боротьби з
туберкульозом.

Оскільки епідемія туберку-
льозу спостерігалася переваж-
но в бідних країнах світу, в
яких були відсутні Національні
програми боротьби з туберку-
льозом, провідною ідеєю ДОТС-
стратегії було насамперед за-
лучення найекономічніших за-
ходів із виявлення та лікуван-
ня туберкульозу, які б забезпе-
чили контроль над епідемією.
Тому в класичний варіант
ДОТС-стратегії не включені
бактеріологічні та рентгено-
логічні методи діагностики ту-
беркульозу та моніторингу ре-
зультатів лікування, які потре-
бують значних коштів, а також
відсутній компонент первинної
та вторинної профілактики ту-
беркульозу.

За десятиріччя проголошен-
ня ДОТС-стратегії як основи
Національних програм бороть-
би з туберкульозом накопиче-
но позитивний і негативний
досвід її впровадження в різних
країнах світу. Сьогодні ДОТС-
стратегія, основана на полі-
тичній волі країни, спрямована
на забезпечення достатніх,
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безперервних, довготривалих
кадрових, фінансових ресурсів
для того, щоб зупинити тубер-
кульоз. Програма включає не
тільки лікування туберкульозу,
але і його розширену профілак-
тику в усіх службах громадсь-
кої охорони здоров’я відповід-
но до стандартів.

На 52-й сесії Європейсько-
го регіонального комітету
ВООЗ у вересні 2002 р. дер-
жави, які є членами євро-
пейського регіону ВООЗ, під-
тримали глобальний план по-
ширення ДОТС. Європейсь-
кий план є своєрідним зразком
і керівництвом для мобілізації
та координації людських і
фінансових ресурсів, необхід-
них для поширення належного
контролю за туберкульозом і
боротьби з ним у європейсь-
кому регіоні, щоб досягти гло-
бальних цілей ВООЗ у бо-
ротьбі з туберкульозом [2].

ДОТС-стратегія в Україні
адаптована до національної
розвиненої системи охорони
здоров’я й передбачає не тіль-
ки виявлення та лікування ту-
беркульозу, але і його профі-
лактику. Виявлення захворю-
вання спрямоване на діагнос-
тику не тільки заразних форм
туберкульозу методом мікро-
скопії мазка, а й малозаразних
форм бактеріологічним і рент-
генологічними методами та
незаразних форм туберкульо-
зу у дітей та ВІЛ-інфікованих
за допомогою туберкулінодіа-
гностики.

ДОТС-стратегія спрямова-
на на лікування вперше діа-
гностованого туберкульозу із
застосуванням протитуберку-
льозних препаратів І ряду,
який не ускладнений мульти-
резистентністю мікобактерій
туберкульозу. Для лікування
випадків мультирезистентного
туберкульозу передбачена
стратегія ДОТС-плюс, яка ха-
рактеризується додатковим
обсягом обстежень пацієнтів
і режимами хіміотерапії, у яких
використовують переважно
протитуберкульозні препарати
ІІ ряду. Усі принципи ДОТС

суворо дотримуються в ДОТС-
плюс програмі.

В Україні, де реєструється
високий рівень медикаментоз-
ної резистентності, у тому чис-
лі мультирезистентності (пер-
винної — від 1 до 10 %, вто-
ринної — від 20 до 50 %),
ДОТС-стратегія буде впро-
ваджуватись у розширеному
вигляді ДОТС і ДОТС-плюс
одночасно.

В Україні розроблена кон-
цепція нової Національної
програми контролю за тубер-
кульозом, яка базується на
ДОТС-стратегії. Її мета — зни-
ження смертності, захворюва-
ності, передачі інфекції та за-
побігання розвитку медика-
ментозної резистентності шля-
хом своєчасного виявлення
туберкульозу з пріоритетним
виявленням бактеріальних
форм туберкульозу, стандар-
тизованого лікування під без-
посереднім наглядом, ефек-
тивного інфекційного контро-
лю, первинної (БЦЖ-вакцина-
ція) та вторинної профілакти-
ки (лікування латентної інфек-
ції). З метою забезпечення
громадян України якісною ме-
дичною допомогою при захво-
рюванні на туберкульоз ство-
рено галузевий стандарт «Про-
токол ведення хворих: “Тубер-
кульоз”» [3].

Національна політика щодо
контролю за туберкульозом
проводиться на урядовому рів-
ні Міністерством охорони здо-
ров’я: МОЗ України при кон-
сультативній допомозі Інсти-
туту фтизіатрії і пульмонології
ім. Ф. Г. Яновського АМН Ук-
раїни розробляють стратегію
та організаційну мережу для
реалізації Національної програ-
ми контролю за туберкульо-
зом (далі НТП). Ця мережа
передбачає вертикальну під-
порядкованість і міжрівневий
взаємозв’язок органів управ-
ління різних рівнів. Тільки за
умови міжрівневої кооперації
стратегія контролю за тубер-
кульозом досягне поставленої
мети. Система протитуберку-
льозної допомоги в Україні

складається з центрального,
обласного, районного рівнів й
установ загальної лікарняної
мережі. Кожна з цих установ
виконує функції, встановлені
Наказом МОЗ України № 318
від 24.05.2006 р.

Згідно з ним, виявлення хво-
рих на туберкульоз проводить-
ся в лікувальних установах
загальної медичної мережі пер-
соналом цих установ. Діагноз
туберкульозу підтверджуєть-
ся в спеціалізованих протиту-
беркульозних установах.

Виявлення хворих на активні
форми туберкульозу здійсню-
ється як за зверненням у ліку-
вально-профілактичні закла-
ди (ЛПЗ) за методом мікро-
скопії мазка та рентгенофлюо-
рографії, так і шляхом прове-
дення туберкулінодіагностики
серед дітей та скринінгової
флюорографії або мікроскопії
мазка серед дорослих.

Діагностику туберкульозу
здійснюють шляхом проведен-
ня мікроскопії мазка, посіву
мокротиння і визначення чут-
ливості мікобактерій туберку-
льозу до антимікобактеріаль-
них препаратів, рентгенологіч-
ної діагностики та використан-
ня інших лабораторних й інст-
рументальних методів дослі-
дження (за показаннями).

Лікування розпочинають од-
разу ж після встановлення діа-
гнозу «туберкульоз». Усі випад-
ки туберкульозу за ДОТС-про-
грамою лікуються тільки проти-
туберкульозними препаратами
І ряду — ізоніазидом, рифампі-
цином, стрептоміцином, етам-
бутолом, піразинамідом. Ліку-
вання за ДОТС-плюс програ-
мою здійснюється шляхом про-
ведення стандартизованого п’я-
ти-, шестикомпонентного режи-
му антимікобактеріальної те-
рапії хворим на мультирезис-
тентний туберкульоз (туберку-
льоз із множинною медикамен-
тозною стійкістю за попередні-
ми дослідженнями) до отри-
мання тесту лікарської чутли-
вості, а у подальшому — при-
значення індивідуальних схем
лікування. Протягом інтенсивної
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фази лікування хворий перебу-
ває в стаціонарі.

Амбулаторне лікування здійс-
нюється під час фази продов-
ження (4 міс для нових хворих
на туберкульоз і 5 міс для по-
вторних хворих) лікування під
безпосереднім спостережен-
ням медичного працівника (лі-
каря, фельдшера чи мед-
сестри). Можливі такі варіанти
амбулаторного контрольова-
ного лікування: ДОТ-кабінет,
санаторій, у дільничного тера-
певта за місцем проживання, у
сімейного лікаря за місцем
проживання, в сільській амбу-
латорії, фельдшерсько-аку-
шерському пункті або фельд-
шерському пункті, вдома під
наглядом медичного працівни-
ка або члена сім’ї. Відпові-
дальність за проведення ам-
булаторного лікування несе
районний фтизіатр. ДОТ-кабі-
нет — кабінет контрольовано-
го лікування — створюється в
містах і районних центрах за
рішенням обласного управлін-
ня охорони здоров’я. Його роз-
ташування та кількість кабі-
нетів визначається рішенням
обласного відділу НТП залеж-
но від кількості випадків ту-
беркульозу в області, наяв-
ності місцевих санаторіїв то-

що. Він може бути розташова-
ний як у протитуберкульозно-
му диспансері, так і в полі-
клініці загально-лікарняної ме-
режі. Основний критерій щодо
визначення місця розташуван-
ня кабінету — територіальна
зручність із наявністю бюд-
жетної транспортної мережі.

Інфекційний контроль, тоб-
то запобігання передачі тубер-
кульозної інфекції та заражен-
ня здорових осіб, а також су-
перінфекції хворих на туберку-
льоз, досягається шляхом ад-
міністративного контролю (ра-
ціональне розміщення відді-
лень у протитуберкульозному
закладі, ізоляція заразних хво-
рих до припинення бактеріови-
ділення методом мікроскопії,
регулювання потоків хворих),
інженерного контролю (систе-
ма вентиляції, лампи ультра-
фіолетового опромінювання),
особистого захисту (гігієна каш-
лю хворих, хірургічні маски у
хворих-бактеріовиділювачів,
респіратори з гепафільтрами у
медичного персоналу, що пра-
цює з хворими, у яких визна-
чають позитивний мазок).

Вакциною БЦЖ здійсню-
ється первинна профілактика у
новонароджених і ревакцинація
в 7 та 14 років після туберкулі-

нодіагностики. Вторинну профі-
лактику проводять особам, які
мали контакт із хворими на ту-
беркульоз бактеріовиділювача-
ми та для лікування встановле-
ної латентної туберкульозної
інфекції в медичних і соціаль-
них групах ризику, в яких про-
водять туберкулінодіагностику.
Лікування проводять протягом
6 міс ізоніазидом або двокомпо-
нентним режимом хіміотерапії
(ізоніазид з етамбутолом) про-
тягом 3 міс.

Робота програми вважати-
меться ефективною, якщо всі
100 % хворих будуть забезпе-
чені протитуберкульозними пре-
паратами і не менше 85 % упер-
ше діагностованих хворих на
туберкульоз буде вилікувано.
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Сьогодні в Україні склалася
вкрай несприятлива епідеміо-
логічна ситуація з ВІЛ-інфекції
на фоні глобального її розпов-
сюдження. Особливо непо-
коїть зростання кількості ВІЛ-
інфікованих серед жінок ре-
продуктивного віку. Передача
ВІЛ від матері до дитини може
відбуватися на антенатально-
му етапі (через плаценту), під
час пологів і постнатально,
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однак вертикальний шлях пе-
редачі останніми роками пре-
валює. На сучасному етапі рі-
вень вертикальної трансмісії
дорівнює, за різними даними,
від 21 до 40 % [3; 5] у вагітних,
які не отримували специфічної
антиретровірусної терапії (АРТ).
Застосування АРТ значно зни-
жує цей показник — до 1–10 %
[1; 2]. Прийом ВІЛ-інфікованою
жінкою заборонених препа-

ратів погіршує перебіг вагіт-
ності та пологів, а також підви-
щує ризик інфікування плода
[4].

На шляху передачі ВІЛ від
матері до плода стає плацен-
та, яка може відігравати за-
хисну роль при збереженні її
бар’єрної функції, тому що па-
ралелізм між тяжкістю інфек-
ційного процесу в матері та
плода відсутній [6–8]. Отже,
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стає зрозумілою актуальність
нашого дослідження, що ба-
зується на відсутності у віт-
чизняній літературі даних з
морфології плаценти при ВІЛ-
інфекції, особливо у комбінації
з наркоманією. Інформація
про зміни, що відбуваються в
плаценті, необхідна для де-
тальнішого вивчення патогене-
зу плацентарної недостатнос-
ті, яка розвивається при даній
патології, та застосування адек-
ватної терапії.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктами дослідження бу-
ли історії вагітності й пологів,
історії розвитку немовлят, тка-
нини плацент, оболонок і пу-
повини (45 спостережень).

При дослідженні використо-
вувалися такі методи:

1. Морфологічні:
— макроскопічне дослі-

дження: вимір розмірів, маси,
площі, об’єму і товщини пла-
цент, довжини і діаметра пуп-
кового канатика;

— мікроскопічні методи: за-
барвлення і вивчення гістоло-
гічних препаратів (гематокси-
ліном і еозином, аргірофільні
волокна за Футом, колагенові
волокна за ван Гізон і Малорі,
фібрин за Шуєніновим). Для
цього попередньо шматочки
тканини плацент вирізали з
крайової, середньої та цент-
ральної частин, а також із па-
тологічно змінених ділянок. У
пуповинах брали шматочки з
материнського та плодового
кінців, з оболонок вирізали тон-
кі стрічки 0,5×5 см. Матеріал

додатково фіксували в суміші
Ліллі, 10%-му нейтральному
формаліні та заливали в па-
рафін.

2. Гістохімічні: забарвлення
і вивчення гістологічних препа-
ратів (PAS-реакція за А. Л.
Шабадашем з використанням
найпоширеніших методик конт-
ролю, забарвлення толуїдино-
вим і альціановим синім на
кислі глікозаміноглікани з конт-
ролем шляхом постановки ре-
акції м’якого та жорсткого ме-
тилування та деметилування з
послідуючою реакцією ме-
тахромазії, кальцій за Косса)
[9]. Оцінку ступеня інтенсив-
ності гістохімічних реакцій про-
водили візуально та порівню-
вали з контролем.

При цьому зібраний мате-
ріал розподілили на такі групи:

1. Контрольна група (10 по-
слідів).

2. Посліди від жінок із ВІЛ-
інфекцією (ін’єкційний спосіб
зараження під час прийому за-
боронених препаратів), що не
отримували специфічного про-
тивірусного лікування (20 по-
слідів), — 2-га група.

3. Посліди від жінок із ВІЛ-
інфекцією (ін’єкційний спосіб
зараження під час прийому за-
боронених препаратів), що от-
римували специфічне противі-
русне лікування (15 послідів),
— 3-тя група.

Результати дослідження
та їх обговорення

Всі вагітні піддослідних груп
перебували в активному ре-
продуктивному віці — в серед-
ньому (23,7±2,3) року.

Перебіг вагітності у жінок
другої та третьої груп усклад-
нювався раннім токсикозом у
13 (37,1 %) випадках, загро-
зою переривання в різні тер-
міни — в 6 (17,1 %) випадках.
Анемію різного ступеня тяжкості
було діагностовано в 100 % ви-
падків. Патологію навколо-
плідних вод діагностовано в 8
(22,8 %) випадках, серед яких
було порівну — по 4 (11,4 %)
спостереження — маловоддя
та багатоводдя. Несвоєчас-
ний розрив плодових оболо-
нок відбувся в 8 (22,8 %) ви-
падках, у 5 (14,2 %) випадках
— раннє відходження навко-
лоплідних вод, а в 2 (11,4 %)
— передчасне. Жінки із другої
та третьої груп нерегулярно
вживали заборонені препарати
протягом більше ніж 1 рік.

Вагітність і пологи у жінок
контрольної групи не усклад-
нювалися.

У жінок усіх груп пологи від-
булися природними пологови-
ми шляхами.

Результати, отримані при
макроскопічному дослідженні
тканини послідів, подано в
таблиці.

У другій групі зміни поляга-
ли в такому: незначне збіль-
шення маси, об’єму і товщини
плаценти; у всіх спостережен-
нях привертали увагу різко ви-
ражені гемодинамічні розлади.
Насамперед у 100 % випадків
виявлена дифузна гіперемія
тканини плацент у поєднанні з
масивними ретроплацентар-
ними гематомами — 6 (30 %)
спостережень, ішемічними ін-
фарктами — 7 (35 %) спосте-

Таблиця
Макроскопічна характеристика послідів

Групи вагітних
Плацента Пуповина

Маса, г Об’єм, см3 Товщина, см
Плодово-

Довжина, см
Товщина

плацентарний центр.
коефіцієнт частини, см

Здорові 592,7±8,1 558,0±16,2 2,13±0,14 16,8±0,6 53,20±1,99 1,57±0,01
ВІЛ-інфіковані (ін’єкційний 601,3±9,2 574,7±15,8 3,07±0,15 16,6±0,6 54,2±2,01 1,63±0,01
спосіб зараження)
без лікування
ВІЛ-інфіковані (ін’єкційний
спосіб зараження), 595,5±8,3 563,0±14,7 2,92±0,14 15,9±0,5 54,60±1,93 1,58+0,01
що отримали лікування
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режень, причому гемодинаміч-
ні розлади мали множинний і
поєднаний характер. При ог-
ляді плодових оболонок спо-
стерігалося їх ущільнення, ко-
лір сірувато-білуватий, в поло-
вині випадків — жовтуватий.
Відзначався слабо виражений
набряк. Пуповина у 16 (80 %)
випадках мала центральне
прикріплення, в решті випадків
— прикріплювалася парацен-
трально. У 100 % був наявний
набряк пуповини.

У третій групі також спосте-
рігалося незначне збільшення
маси, об’єму і товщини пла-
центи. В усіх випадках ткани-
на плаценти помірно повно-
кровна, в деяких спостережен-
нях — осередково. Ішемічні
інфаркти спостерігалися в 4
(26,6 %) випадках, невеликі
ретроплацентарні гематоми —
в 3 (20 %). Плодові оболонки
незначно ущільнені, біло-сіру-
ватого кольору, а в 3 (20 %)
випадках — жовтого, наявний
незначний їх набряк. Пупови-
на в 5 (33,3 %) випадках при-
кріплювалася центрально, в
10 (66,7 %) — парацентраль-
но. В усіх випадках наявний
набряк пуповини.

У тканині плацент другої та
третьої груп спостерігалися
поодинокі невеликі щільні від-
кладання білуватого кольору,
які можна ідентифікувати як
петрифікати.

При мікроскопічному дослі-
дженні матеріалу насамперед
треба відзначити деякий сту-
пінь порушення дозрівання
ворсинок плаценти, частіше з
осередковою дисоціацією їх
розвитку. Спостерігалися гру-
пи незрілих ворсинок, частко-
во зі скупченням клітин Гоф-
бауера у набряклій стромі. У
деяких випадках мікроскопічні
зміни можна трактувати як ва-
ріант проміжних незрілих вор-
синок, коли в тканинах пла-
цент домінують ворсинки ве-
ликого та середнього калібру
з великою кількістю бокових
гілок (рис. 1). У стромі цих вор-
синок достатньо великі суди-
ни різного типу, чітка продоль-

на система стромальних ка-
налів із вільними клітинами
Гофбауера в їх просвітах. Такі
зміни найбільш виражені в тка-
нині плацент другої групи, як
при передчасних пологах, так
і пологах у строк.

Серед інших змін у тканині
плацент другої групи привер-
тали увагу різко виражені гемо-
динамічні розлади у вигляді
значного повнокров’я судин
термінальних і стовбурових
ворсинок зі стазом у них як у
крайовій, так і центральній зо-
нах плаценти (100 % випад-
ків). Вказані зміни поєднували-
ся з великоосередковими кро-
вовиливами у міжворсинчас-
тий простір — 16 (80 %) спос-
тережень, масивними скупчен-
нями фібриноїду в міжворсин-
частому просторі, крововили-
вами у строму ворсинок — 7
(35 %), тромбозами міжворсин-
частого простору — 4 (20 %),
крововиливами в пуповину —
1 (5 %) спостереження та в
оболонки — 1 (5 %) спостере-
ження. В усіх випадках наяв-
ний дифузний набряк варто-
нових драглів пуповини у по-
єднанні з осередковим набря-
ком оболонок.

Ступінь вираженості та ча-
стота зустрічальності вказа-
них гемодинамічних розладів у
тканині послідів третьої під-
дослідної групи значно нижчий
порівняно з другою групою, що
може бути спричинено засто-
суванням АРТ до, а також під
час вагітності. Гіперемія судин
термінальних і стовбурових
ворсинок виражена помірно,
крововиливи у міжворсинчас-
тий простір зустрічалися в 3

(20 %) випадках, наявні осе-
редкові скупчення фібриноїду
в міжворсинчастому просторі, а
в 2 (13,3 %) випадках — тром-
боз міжворсинчастого просто-
ру. В усіх випадках спостері-
гався дифузний набряк варто-
нових драглів пуповини у по-
єднанні з осередковим набря-
ком оболонок.

Компенсаторно-пристосу-
вальні процеси в плацентах
другої та третьої груп мали
низку спільних рис і виявляли-
ся гіперплазією термінальних
ворсинок у крайовій і цент-
ральній зонах плацент. Однак
гіперплазія мала осередковий
характер, а кількість судин, які
формують синцитіокапілярні
мембрани у ворсинках, украй
недостатня. Гіперплазія син-
цитію термінальних ворсинок
також осередкова, причому
синцитіальні вузлики, що ут-
ворювалися при цьому, зде-
більшого функціонально не
активні. Ці зміни більш виражені
в другій групі спостережень.

Всупереч вищезазначеному,
інволютивно-дистрофічні зміни
у плацентах другої та третьої
груп мали значний ступінь ви-
раженості та виявлялися у ви-
гляді гіпераргірії, нерівномірно-
го стовщення і фрагментації ар-
гірофільних волокон у стромі
термінальних ворсинок (рис. 2).
Спостерігавсь осередковий
фіброз строми термінальних і
стовбурових ворсинок у крайо-
вій і центральній зонах пла-
цент. Поодинокі великоосе-
редкові та множинні дрібноосе-
редкові петрифікати зустріча-

Рис. 1. Незріла проміжна вор-
синка у тканині плаценти. Забарв-
лення: гематоксилін-еозин. х 400

Рис. 2. Гіпераргірія, нерівномір-
не стовщення та фрагментація ар-
гірофільних волокон у стромі тер-
мінальних ворсинок. Імпрегнація
солями срібла за Футом. х 400
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лися переважно в крайовій зоні
плацент. Такі процеси більш
виражені в другій групі спосте-
режень.

Частота зустрічальності за-
пальних процесів у тканині
послідів другої та третьої груп
істотно відрізнялася. У другій
групі спостерігалися: амніоніт
— 8 (40 %) спостережень, ба-
зальний децидуїт — 1 (5 %),
інтервілузит — 1 (5 %), фуні-
куліт — 1 (5 %) спостережен-
ня. У третій групі амніоніт був
наявний лише в 3 (20 %) спо-
стереженнях. Запальний ін-
фільтрат здебільшого скла-
дався з лімфоцитів і плазма-
тичних клітин.

Результати гістохімічного
дослідження в послідах другої
та третьої груп особливо не
відрізнялися. У синцитії, стро-
мі термінальних ворсинок і в
функціонально активних син-
цитіальних вузликах цент-
ральної та крайової зон ви-
являвся незначний ступінь ін-
тенсивності забарвлення ди-
фузно розташованих PAS-по-
зитивних речовин. Значно
більший ступінь інтенсивності
PAS-реакції спостерігався в
стінках кровоносних судин і
навколо них, особливо в стов-
бурових ворсинках. Глибчасті
PAS-позитивні речовини ви-
значалися в окремих дециду-
альних клітинах базальної
пластини плаценти. Помірний
ступінь інтенсивності забарв-

лення дифузно розташованих
PAS-позитивних речовин ви-
значався в сполучнотканинній
стромі оболонок. У стромі тер-
мінальних і особливо стовбу-
рових ворсинок спостерігався
незначний ступінь метахрома-
тичного забарвлення, кислі
глікозаміноглікани визначали-
ся переважно у волокнистих
структурах, цитоплазмі фібро-
бластів, навколо кровоносних
судин строми.

Вищевказані зміни негатив-
но позначалися на стані пло-
да. Судячи з історій вагітності
й пологів, немовлята народжу-
вались у стані гіпоксії легкого
чи середнього ступенів тяж-
кості за шкалою Апгар.

Висновки

1. Виявлені множинні по-
єднані гемодинамічні, інволю-
тивно-дистрофічні зміни, не-
достатньо виражені компенса-
торно-пристосувальні проце-
си, порушення плацентарного
метаболізму сприяли розвитку
вторинної хронічної відносної
недостатності плаценти в усіх
спостереженнях.

2. Запальні ураження (амніо-
ніт, базальний децидуїт, інтер-
вілузит, фунікуліт) діагносто-
вано в 40 % випадків, що знач-
но підвищувало ризик верти-
кальної трансмісії ВІЛ.

3. Морфогістохімічні зміни в
послідах є як причиною, так і
наслідком ускладнень перебігу

гестаційного процесу у ВІЛ-
інфікованих вагітних; такі зміни
шкідливо впливають на стан
плода та новонародженого.
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Однією з найпоширеніших
аномалій плаценти є так зва-
на екстрахоріальна плацента.
Частота цієї патології колива-
ється у межах 6,3–32,1 % [2;
6]. До неї зараховують плацен-
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ту, оточену обідком, — placen-
ta сіrcummarginata — і плацен-
ту, оточену валиком, — pla-
centa сіrcumvallata. Перша ха-
рактеризується тим, що пло-
дова оболонка прикріплюється

не до краю плаценти, а на пев-
ній відстані, у середньому на 1–
3 см від краю [6]. Частина тка-
нини плаценти, що перебуває
ззовні за межами прикріплен-
ня плодових оболонок, є екст-
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рахоріальною. Placenta сіrcum-
vallata відрізняється від pla-
centa сіrcummarginata тим, що
екстрахоріальна частина пла-
центарної тканини має збіль-
шений вміст фібриноїду, за ра-
хунок чого вона виступає над
поверхнею органа, що макро-
скопічно виглядає як валик.
Існує думка, що екстрахорі-
альна плацента виникає у
зв’язку з круговим короткочас-
ним відшаруванням плаценти
по периферії органа з наступ-
ною самоліквідацією відшару-
вання [8]. У наших досліджен-
нях [5] показано, що екстрахо-
ріальні плаценти мають ха-
рактерні органометричні озна-
ки, а саме: при збереженні в
середньому загального об’єму
органа, проте, істотно зменшу-
ється площа його найбільшо-
го перетину, але зростає се-
редня товщина. Такі макро-
скопічні особливості будови ек-
страхоріальних плацент спону-
кають до спроб виявлення мор-
фогенетичних причин їхнього
розвитку, для чого в даному
дослідженні були застосовані
методи вивчення локальної ре-
гуляції чисельності клітин, на-
самперед — процесів клітинної
проліферації й апоптозу.

Мета даної роботи — іму-
ногістохімічними методами
встановити особливості про-
цесів проліферації й апоптозу
епітеліальних і стромальних
клітин хоріальних ворсинок
екстрахоріальних плацент.

Матеріали та методи
дослідження

У синцитіотрофобласті (СТ)
та стромальних клітинах (СК)
хоріальних ворсинок 14 екстра-
хоріальних плацент (дослідна
група) і 16 плацент типової
дископодібної форми при фі-
зіологічній вагітності й пологах
(контрольна група) імуногісто-
хімічними методами вивчено
відсоток апоптотичних ядер
(апоптотичний індекс), вміст і
розподіл проапоптотичного
цитозольно-мітохондріального
протеїну Bax (Bcl-2 асоційова-
ний протеїн Х) і протиапопто-

тичного мітохондріального про-
теїну Bcl-2 (onkoprotein B-cell
lymphoma-2), які належать до
сімейства Bcl-2 протеїнів [7].
Для ідентифікації апоптотич-
них клітин (з характерними
для апоптозу міжнуклеосо-
мальними розривами ДНК) ви-
користали метод TUNEL із за-
стосуванням тест-системи
TACS XL™ (R&D Systems,
Inc., USA) з наступним доза-
барвленням клітинних ядер
(ядерної ДНК) метиловим зе-
леним. Для імуногістохімічної
ідентифікації протеїнів Bax і
Bcl-2 використали первинні
антитіла до цих антигенів і
стрептавідинбіотинову систе-
му візуалізації LSAB2 (перок-
сидазна мітка + діамінобензи-
дин) виробника DakoCyto-
mation (Denmark — USA). До-
забарвлення ядер виконували
гематоксиліном Майера. Для
ідентифікації проліферуючих
клітин застосували імуногісто-
хімічний метод виявлення про-
ліферативно-клітинного нук-
леарного антигену (PCNA —
від англ. “Proliferating Cell Nu-
clear Antigen”) [3].

Максимально дотримува-
лися стандартизації протоко-
лів методик для всіх гістоло-
гічних зрізів. Кількісні дослі-
дження проводили у такий спо-
сіб. Спочатку одержували циф-
рові копії (з роздільною здат-
ністю 1600х1200 пікселів) оп-
тичного зображення фраг-
ментів хоріальних ворсинок
при використанні цифрової ка-
мери Olympus C740UZ та
об’єктива мікроскопа х70 (вод-
на імерсія). Потім цифрові
копії зображення аналізували
за допомогою ліцензійної копії
комп’ютерної програми «Ви-
деотест — Размер 5.0» (ООО
Видеотест, Россия), а саме:
проводили комп’ютерну мікро-
денситометрію місць специ-
фічного забарвлення й підра-
хунок апоптотичних і PCNA-
позитивних клітин. Мікроден-
ситометричний аналіз здій-
снювали на підставі зондових
замірів за площею зрізу цито-
плазми за двома показниками:

«середня яскравість» (в умов-
них одиницях) «відхилення
яскравості» (в умовних одини-
цях) [4]. При виконанні морфо-
метричних досліджень дотри-
мувалися принципу кількісної
та якісної репрезентативності
структур [1]. Статистичне по-
рівняння середніх величин
здійснювали за допомогою не-
парного критерію Стьюдента з
попередньою перевіркою ви-
бірок щодо нормального роз-
поділу за допомогою критерію
Уїлкі — Хана — Шапіро.

Результати дослідження
та їх обговорення

У плацентах контрольної
групи роздільно досліджували
котиледони центрально-пара-
центральних і периферійних
відділів органа. В екстрахорі-
альних плацентах окремо ви-
вчали котиледони екстрахорі-
альної (з точки зору локалізації
— периферійної) частини орга-
на та котиледони центрально-
парацентральних відділів.

У результаті проведених
досліджень отримано такі ре-
зультати. У гістологічних пре-
паратах різних відділів плацен-
ти домінували термінальні,
проміжні зрілі та стовбурові хо-
ріальні ворсинки. Проліфера-
тивна активність відмічалася
майже виключно у цитотро-
фобласті, що було видно за
позитивним забарвленням при
імуногістохімічному визначенні
антигену PCNA. Дуже рідко
PCNA-позитивні ядра визнача-
лися серед ендотеліоцитів, пе-
рицитів і фібробластів. Їх не-
значна кількість не дозволила
провести статистичну обробку
даних щодо проліферації цих
клітин, тому основні результа-
ти стосуються проліфератив-
ної активності цитотрофоблас-
та. Дані про середню кількість
PCNA-позитивних ядер цито-
трофобласта в розрахунку на
один поперечний зріз ворсинки
залежно від типу ворсинки та
локалізації котиледону подано
у таблиці. З наведених даних
видно, що у центрально-пара-
центральних відділах статис-



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË10

тично значущої різниці між екс-
трахоріальними плацентами і
плацентами контрольної групи
немає, хоч вірогідності, близькі
до Р=0,1, в статистиці прийня-
то вважати проявом тенденції.
Тобто наведені дані дозволя-
ють зробити висновок про тен-
денцію до збільшення про-
ліферативної активності цито-
трофобласта хоріальних вор-
синок, які розташовані у цент-
рально-парацентральних від-
ділах екстрахоріальних пла-
цент, порівняно з фізіологічною
вагітністю. У периферійних від-
ділах виявлено вже не тенден-
цію, а високовірогідну відмін-
ність між групами дослідження,
яка дозволяє констатувати 2–
5-разове (залежно від типу вор-
синки) зменшення проліфера-
тивної активності цитотрофо-
бласта хоріальних ворсинок в
екстрахоріальних плацентах
порівняно з плацентами зви-
чайної будови. Описані відмін-
ності ілюструє рис. 1.

Апоптотичний індекс (згідно
до методики TUNEL) у СТ цент-
рально-парацентральних ко-
тиледонів екстрахоріальних
плацент становив: (1,10±0,03)
(у контролі — (1,20±0,04;
Р=0,055), периферійних коти-
ледонів — (6,4±0,9) (у конт-
ролі — (2,40±0,06); Р=0,004).
Аналогічна закономірність від-

мічалась і щодо СК, зокрема
величина апоптотичного індек-
су в них у центрально-пара-
центральних котиледонах екс-
трахоріальних плацент стано-
вила (2,50±0,07) (у контролі —
(2,70±0,09); Р=0,089), у пери-
ферійних котиледонах —
(7,0±1,2) (у контролі — (3,30±
±0,08); Р=0,005). Вказані се-
редні цифри стосуються всіх
типів хоріальних ворсинок,
адже різниці в апоптотичній

Таблиця
Середня кількість PCNA-позитивних ядер цитотрофобласта

на один поперечний зріз ворсинки залежно
від типу ворсинки та локалізації котиледону, М±m

Центрально- Центрально- Периферійні Екстрахоріальні
парацентральні парацентральні котиледони (периферійні)

котиледони плацент котиледони плацент котиледони
контрольної  групи, екстрахоріальних контрольної екстрахоріальних

n=16 плацент, n=14   групи, n=16    плацент, n=14

               Проміжні зрілі ворсинки
6,40±0,18 6,80±0,19 2,70±0,08 0,90±0,02

Р=0,144 Р<0,001
                Термінальні ворсинки

2,40±0,19 2,90±0,22 1,60±0,10 0,80±0,13
Р=0,096 Р=0,003

                 Стовбурові ворсинки
2,20±0,14 2,60±0,18 2,00±0,09 0,40±0,05

Р=0,090 Р<0,001
Примітка. Розбіжності між групами дослідження обраховані за кри-

терієм Стьюдента.

Рис. 1.  Проліферативна активність у термінальних хоріальних вор-
синках: а — контроль (котиледон з периферійного відділу); б — екст-
рахоріальна плацента (екстрахоріальний котиледон). Стрілками позна-
чені PCNA-позитивні ядра. Імуногістохімічна методика з первинними ан-
титілами до антигену PCNA та візуалізацією первинних антитіл стрептаві-
дин-біотиновим методом із використанням діамінобензидину. Дозабарвлен-
ня клітинних ядер гематоксиліном Майєра. Мікрофотографії. Об. 70х (вод-
на імерсія). Ок. 7х.

а б

активності серед різних типів
ворсинок не виявлено. Наве-
дені дані свідчать про посиле-
ний апоптоз в епітеліальних і
стромальних клітинах хоріаль-
них ворсинок у периферійних
котиледонах екстрахоріаль-
них плацент порівняно з пла-
центами звичайної будови, але
виявляють і протилежну тен-
денцію щодо центрально-па-
рацентральних котиледонів.

Аналіз отриманих фактів
здійснювали за допомогою
імуногістохімічної оцінки вмісту
та стану тих про- і протиапоп-
тотичних факторів, яким згідно
до сучасних поглядів нале-
жить провідна роль у апоптозі
клітин хоріальних ворсинок —
протеїнів Вах та Bcl-2. Так, при
імуногістохімічному виявленні
протеїну Вах величина показ-
ника «середня яскравість» у
цитоплазмі СТ центрально-
парацентральних відділів екс-
трахоріальних плацент стано-
вила (91,0±4,9) ум.од. (у конт-
ролі — (104,0±6,2) ум.од.;
Р=0,110), а в периферійних
відділах — (71,0±1,9) ум.од. (у
контролі — (102,0±4,8) ум.од.;
P=0,002). У СК хоріальних вор-
синок центрально-парацент-
ральних відділів екстрахорі-
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альних плацент величина по-
казника «середня яскравість»
дорівнювала (78,0±2,9) ум.од.
(у контролі — (86,0±3,9) ум. од.;
P=0,112), а у периферійних
відділах — (61,0±1,7) ум. од. (у
контролі — (82,0±5,3) ум. од.;
P=0,007). Оскільки величина
показника «середня яскра-
вість» є протилежною інтен-
сивності забарвлення, наве-
дені цифрові значення вказу-
ють на більшу концентрацію
протеїну Вах у цитоплазмі СТ
і СК у периферійних котиледо-
нах екстрахоріальних плацент
порівняно з плацентами зви-
чайної будови. Окрім змін у
середньому вмісті протеїну
Вах виявлено і морфологічні
ознаки його активації (гомоолі-
гомеризації та підсиленої
транслокації у органели), про
що судили за збільшенням
показника «відхилення яскра-
вості» у названих клітинах хо-
ріальних ворсинок периферій-
них відділів екстрахоріальних
плацент порівняно з плацен-
тами звичайної будови. Опи-
сані зміни у середньому вмісті
та розподілі протеїну Вах у
клітинах хоріальних ворсинок
подано на рис. 2.

Щодо протиапоптотичного
протеїну Bcl-2, то згідно з іму-
ногістохімічними даними його

вміст визначався тільки у СТ.
Величина показника «середня
яскравість» у СТ хоріальних
ворсинок центрально-пара-
центральних відділів екстра-
хоріальних плацент становила
(108,0±2,6) ум. од. (у контролі
— (106,0±4,2) ум. од.; Р=0,689),
а в периферійних відділах —
(157,0±3,1) ум. од. (у контролі
— (107,0±2,8) ум. од.; Р<0,001).
Наведені значення вказують
на суттєве зниження концент-
рації протеїну Bcl-2 у СТ хорі-
альних ворсинок у периферій-
них відділах екстрахоріальних
плацент порівняно з плацен-
тами звичайної будови.

Висновки

1. В екстрахоріальних (пе-
риферійних) котиледонах екс-
трахоріальних плацент порів-
няно з периферійними котиле-
донами плацент звичайної бу-
дови є знижена проліфератив-
на активність цитотрофоблас-
та хоріальних ворсинок, при-
чому вона виражена в різному
ступені залежно від їх типу:
стовбурові, проміжні зрілі й
термінальні ворсинки.

2. В екстрахоріальних коти-
ледонах екстрахоріальних
плацент порівняно з перифе-
рійними котиледонами пла-
цент звичайної будови вияв-

лено підвищений рівень апоп-
тозу синцитіотрофобласта і
стромальних клітин хоріаль-
них ворсинок, що пояснюєть-
ся підвищеним вмістом і зро-
станням активності проапоп-
тотичного протеїну Вах у син-
цитіотрофобласті та у стро-
мальних клітинах ворсинок, а
також зниженням вмісту проти-
апоптотичного протеїну Bcl-2 у
синцитіотрофобласті.

Перспектива подальших
досліджень

У подальшому, окрім вияв-
леного в даному дослідженні
горизонтального гетеромор-
фізму проліферативної та апоп-
тотичної активності клітин хо-
ріальних ворсинок екстрахо-
ріальних плацент, планується
дослідити вертикальний гете-
роморфізм цих процесів.
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Рис. 2. Вміст проапоптотичного протеїну Вах у проміжних зрілих і
термінальних ворсинках: а — контроль (котиледон з периферійного
відділу); б — екстрахоріальна плацента (екстрахоріальний котиледон).
Імуногістохімічна методика з первинними антитілами до протеїну Вах та
візуалізацією первинних антитіл стрептавідин-біотиновим методом із ви-
користанням діамінобензидину. Дозабарвлення клітинних ядер гемато-
ксиліном Майєра. Мікрофотографії. Об. 70х (водна імерсія). Ок. 7х.
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В етіології та патогенезі ток-
сичних нефропатій важливе
місце посідають лікарські пре-
парати. Незважаючи на впро-
вадження в практику нових за-
собів антибіотикотерапії, роз-
виток ренальних дисфункцій
як прояв побічної дії хіміоте-
рапії залишається однією з ак-
туальних проблем сучасної
медицини [1; 3; 6; 8; 10]. Амі-
ноглікозиди (АГ) широко вико-
ристовуються у різних сферах
медичної практики [1; 2; 4; 6; 8;
10; 11; 13] і є потенційно неф-
ротоксичними, оскільки здатні
спричинити розвиток реналь-
них дисфункцій, обумовлених
некрозом клітин канальцевого
епітелію [2; 6; 10; 11; 13]. Ген-
таміцин (Г) — антибіотик із
групи АГ, що широко викорис-
товується у клініці внутрішніх
хвороб як препарат вибору
при лікуванні тяжких форм
інфекційно-запальних захво-
рювань, спричинених чутли-
вими до нього мікроорганізма-
ми [2; 6; 10; 12]. Препарат
може спричинити розвиток го-
строї ниркової недостатності,
зумовленої некрозом епітелію
проксимальних канальців ни-
рок [4–6; 13]. Дані прояви, як
правило, оборотні [4; 12; 13],
але можлива хронізація про-
цесу з наступним переходом у
хронічну ниркову недостат-
ність [11; 12]. Нефротоксич-
ність Г спостерігається не тіль-
ки у разі, коли в крові містять-
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ся надтерапевтичні концент-
рації препарату, а й при відпо-
відних терапевтичних концен-
траціях [4; 5; 12]. За даними
деяких авторів, токсичні ефек-
ти можуть виникати через тиж-
день і більше від початку ліку-
вання [4; 11; 12].

Однак до сьогодні залиша-
ються не уточненими діагнос-
тичні критерії нефротоксичних
проявів гентаміцину і механізм
їхнього розвитку при курсово-
му введенні препарату.

Мета роботи — виявлення
дисфункцій нирок і вивчення
механізмів їх розвитку при кур-
совому введенні протягом
7 днів білим щурам гентаміци-
ну терапевтичною дозою за
умов водного навантаження.

Матеріали та методи
дослідження

Експеримент проводили на
20 нелінійних білих щурах-
самцях масою 80–90 г за умов
індукованого водного діурезу.
Піддослідним тваринам Г вво-
дили внутрішньоочеревинно
один раз на добу дозою 10 мг/кг
маси тіла, що відповідає тера-
певтичній дозі препарату [12;
13], впродовж 7 днів. За дани-
ми літератури, введення Г 1 раз
на добу має менш виражений
токсичний ефект щодо нирок
унаслідок зменшення його ку-
муляції в кірковому шарі при
збереженні антибактеріальної

дії [4; 12]. Контрольній групі
щурів (n=10) внутрішньоочере-
винно вводили воду для ін‘єк-
цій. Функцію нирок вивчали на
7-му добу після введення тва-
ринам у шлунок дистильова-
ної води кількістю 5 % від маси
тіла за допомогою металевого
зонда з подальшим збиран-
ням сечі у метаболічних кліти-
нах протягом 2 год, після чого
проводили декапітацію тварин
під ефірним наркозом і взяття
крові. Визначали кількість от-
риманої сечі, вміст білка у се-
чі, креатинін плазми крові та
сечі, осмоляльність плазми
крові та сечі; розраховували
екскрецію осмотично активних
речовин (ОАР), загальну кіль-
кість та інтенсивність реаб-
сорбції, фільтраційну фракцію,
відносну реабсорбцію ОАР і
кліренс осмотично вільної во-
ди, клубочкову фільтрацію
(КФ) за кліренсом ендогенно-
го креатиніну [7; 9]. Статистич-
ну обробку даних проводили
за допомогою комп’ютерної
програми “Exсel 7.0”. У табли-
цях ступінь вірогідності вказа-
ний тільки для статистично
значущої різниці отриманих
показників (Р≤0,05).

Результати дослідження
та їх обговорення

Проведені дослідження
(табл. 1) довели, що у щурів
через 7 діб після одноразово-
го введення Г терапевтичною
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дозою спостерігається вірогід-
не (Р<0,001) зменшення діуре-
зу у 3,5 разу порівняно з конт-
ролем у абсолютних і віднос-
них величинах, а також при
розрахунку на 100 г маси тіла
щурів. Відмічено різке вірогід-
не (Р<0,001) підвищення кон-
центрації білка у сечі (в 5,2
разу) та його екскреції (у 14 ра-
зів) відносно контролю. Віро-
гідно знижувався (P<0,001) по-
казник концентрації креатиніну
в сечі.

Слід відмітити, що одночас-
не збільшення концентрацій-
ного індексу креатиніну (Ucr/
Pcr) свідчить про деяке підви-
щення реабсорбції на рівні ди-
стальних звивистих канальців
або збиральних трубочок.

Водночас спостерігалося знач-
не порушення на рівні клубоч-
ків нирок, про що свідчить різке,
суттєве, вірогідне (Р<0,001) зни-
ження показників КФ (табл. 2)
за кліренсом ендогенного креа-
тиніну більш ніж у 11 разів від-
носно контролю. Екскреція креа-
тиніну значно знижувалася
(більш ніж у 4 рази) порівняно
з контролем, а це, в свою чер-
гу, спричинило суттєве (у 2,7 ра-
зу) збільшення показників кон-
центрації креатиніну в плазмі
крові.

Слід відмітити, що кожен
функціонуючий нефрон втра-
чав велику кількість білка, ви-
ходячи з розрахунку показ-
ників протеїнурії на одиницю
екскретованого креатиніну та
1 мл КФ (у 56 і 161 разів відпо-
відно) порівняно з контролем.
Ці дані свідчать про глибоке,
значне ушкодження епітелію
проксимальних канальців, у
яких відбувається реабсорб-
ція профільтрованого білка.

Також вірогідно (Р<0,001)
знижувалася реабсорбція во-
ди, що вказує на затримку час-
тини введеної води в організмі
щурів.

Отже, виявлено зміни ос-
новних ниркових процесів —
клубочкової фільтрації та ка-
нальцевої реабсорбції, що
свідчить про глибокі порушен-
ня на рівні клубочків і каналь-

ців, здебільшого проксималь-
них.

Подальше вивчення функ-
ціонального стану нирок ви-
явило значні зміни осморегу-
лювальної функції, яка є най-
більш чутливою до дії токсич-
них речовин. Про це свідчить
суттєве зменшення осмотич-

ного розведення сечі, виходя-
чи з вірогідного підвищення
осмоляльності сечі в 1,6 разу
(табл. 3). Між тим, показники
осмоляльності плазми крові
майже не відрізнялися від конт-
рольних величин, хоча мали
тенденцію до зниження (299,40
та 295,10 мосмоль/л відповід-

Таблиця 1
Показники функції нирок у щурів через 7 діб

після введення гентаміцину дозою 10 мг/100 г маси тіла
1 раз на добу за умов індукованого водного діурезу, M±m

Показники Контроль,
Гентаміцин дозою

n=10
 10 мг/100 г маси тіла

через 7 діб після введення
1 раз на добу, n=10

Маса, г 87,00±2,00 83,00±1,53
Р<0,001

Діурез, мл/2 год 3,36±0,16 0,89±0,04
Р<0,001

Діурез, мл/1 год/100 г 1,92±0,09 0,54±0,03
Р<0,001

Діурез, % 77,36±3,67 21,64±1,21
Р<0,001

Концентрація білка, мг/л 10,000±0,007 52,01±0,07
Р<0,001

Екскреція білка, мг/год 0,02±0,01 0,28±0,02
Р<0,001

Креатинін сечі, мкмоль/л 1135,90±31,25 934,25±19,46
Р<0,001

Ucr/Pcr 16,39±0,72 5,03±0,11
Р<0,001

Примітки. У табл. 1–3: Р — показник вірогідності відносно контролю;
n — кількість спостережень; Ucr — креатинін сечі; Pcr — креатинін плазми.

Таблиця 2
Показники функції нирок у щурів через 7 діб

після введення гентаміцину дозою 10 мг/100 г маси тіла
1 раз на добу за умов індукованого водного діурезу, M±m

Показники Контроль,
Гентаміцин дозою

n=10
 10 мг/100 г маси тіла

через 7 діб після введення
1 раз на добу, n=10

Креатинін плазми, 69,80±1,37 185,10±1,13
мкмоль/л Р<0,001
Кліренс креатиніну, 31,08±0,80 2,46±0,34
мл/год Р<0,001
Кліренс креатиніну, 518,00±13,31 45,20±2,44
мкл/(хв·100 г) Р<0,001
Екскреція креатиніну, 2,16±0,05 0,50±0,03
мкмоль/год Р<0,001
Екскреція білка/екскреція 0,010±0,001 0,56±0,02
креатиніну, мг/мкмоль Р<0,001
Екскреція білка/КФ, (0,62±0,04)10-3 0,100±0,002
мг/1 мл КФ Р<0,001
Реабсорбція H2O, % 93,79±0,29 80,08±0,43

Р<0,001
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но), що свідчить про затримку
частини введеної води в ор-
ганізмі щурів. Дане припущен-
ня підтверджується некомпен-
сованим зменшенням діурезу,
вірогідним (Р<0,001) знижен-
ням екскретованої фракції во-
ди порівняно з контрольною
групою тварин. Можливо, це є
наслідком ушкодження епіте-
лію дистальних канальців і
зростання реабсорбції води у
них.

Також значно знижувалась
екскреція ОАР (у 2,2 разу) по-
рівняно з контролем, що є за-
кономірним наслідком вірогід-
ного (Р<0,001) значного зни-
ження показників фільтрацій-
ної фракції та загальної кіль-
кості реабсорбованих ОАР (у
11,9 та 13,35 разу відповідно).
Водночас вірогідно (Р<0,001)
знижувалась інтенсивність ре-
абсорбції ОАР і підвищували-
ся показники екскретованої
фракції ОАР, що супроводжу-
валося значним (удвічі) змен-
шенням кліренсу ОАР. Зазна-

чимо, що виведення ОАР на
одиницю КФ збільшувалось
удвічі відносно контролю на
фоні зниження у 5,7 разу екск-
реції ОАР на одиницю екск-
реції креатиніну.

Відзначалося також значне
зменшення проксимальної (у
14 разів) і дистальної (у 7 разів)
реабсорбції ОАР відносно кон-
трольної групи щурів. Також
зменшувавсь утричі індекс ос-
мотичного концентрування се-
чі (Uosm/Posm) у тварин обох
груп, що відповідає зменшен-
ню реабсорбції води у прокси-
мальних і дистальних каналь-
цях. Вірогідне (Р<0,001) знач-
не зниження у 5 разів віднос-
но контролю показника Ucr/Pcr
/Uosm/Posm свідчить про зни-
ження реабсорбції у прокси-
мальних канальцях.

У свою чергу, про затримку
частини випитої води в орга-
нізмі щурів свідчить значне
зменшення (у 6,3 разу) клірен-
су осмотично вільної води та
її фракції (у 1,8 разу) порівня-

Таблиця 3
Показники осморегулювальної функції нирок щурів

через 7 діб після введення гентаміцину дозою 10 мг/100 г
маси тіла один раз на добу за умов
індукованого водного діурезу, M±m

Показники Контроль,
Гентаміцин дозою

n=10
 10 мг/100 г маси тіла

через 7 діб після введення
1 раз на добу, n=10

Осмоляльність сечі, 115,20±3,47 183,38±3,46
мосмоль/л Р<0,001
Екскреція ОАР, 0,220±0,005 0,100±0,005
мосмоль/год Р<0,001
Фільтраційна фракція, 9,30±0,23 0,78±0,04
мосмоль/(хв·л) Р<0,001
Загальна кількість 9,08±0,22 0,68±0,04
реабсорбованих ОАР, Р<0,001
мосмоль/год
Інтенсивність 97,64±0,06 87,06±0,43
реабсорбції ОАР, % Р<0,001
Екскретована фракція 2,36±0,06 12,94±0,43
ОАР, % Р<0,001
Кліренс ОАР, мл/год 0,73±0,02 0,35±0,02

Р<0,001
Екскреція ОАР/екскреція 0,100±0,001 0,200±0,006
креатиніну, Р<0,001
мосмоль/мкмоль
Екскреція ОАР/клубочко- (7,07±0,18)10-3 0,040±0,001
ва фільтрація, Р<0,001
мосмоль/1 мл КФ

но з контрольною групою тва-
рин.

Отже, виявлені значні пору-
шення осморегувальної функ-
ції нирок, спричинені гентамі-
цином, можуть бути зумовлені
як ушкодженням на рівні про-
ксимальних (переважно), так і
дистальних канальців.

Загалом, отримані нами да-
ні свідчать про те, що при кур-
совому введенні гентаміцину
протягом 7 діб реєструються
глибокі, значні ушкодження на
рівні клубочків і канальців ни-
рок, що виявляється значним
порушенням КФ, процесів ре-
абсорбції з протеїнурією, зни-
женням діурезу та зменшен-
ням осмотичного розведення
сечі у щурів.

Висновки

1. Введення гентаміцину
1 раз на добу дозою 10 мг/кг
маси тіла у білих щурів чинить
нефротоксичну дію.

2. Нефротоксична дія пре-
парату виявляється зменшен-
ням швидкості КФ і порушен-
ням функції канальцевого від-
ділу нефрону.

3. Введення щурам гента-
міцину суттєво порушує осмо-
регулювальну функцію нирок,
зменшує здатність до осмо-
тичного розведення сечі та,
загалом, виведення води й
ОАР з організму щурів.
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До тяжкого виду травми,
особливо актуального для
промислового регіону Донбасу
та достатньо складного у па-
тогенетичному плані, належить
синдром тривалого розчавлю-
вання (СТР) м’яких тканин,
що, в першу чергу, обумовле-
но його тяжким клінічним пе-
ребігом і високою летальні-
стю. За даними [1], ця травма
становить у середньому 30 %,
а при розвитку гострої нирко-
вої недостатності — 70 %. Ви-
сока летальність при СТР
спричинена, перш за все, від-
сутністю високоефективних
засобів лікування цього не-
відкладного стану на дошпи-
тальному етапі, тобто у ранньо-
му посткомпресійному періоді,
які б впливали одночасно на
більшість ланок патогенезу
цієї патології. Це особливо
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важливо в плані запобігання
формуванню поліорганної не-
достатності та травматичного
шоку на фоні ендогенної інток-
сикації.

Тому пошук і розробка ви-
сокоефективних і безпечних
засобів детоксикації СТР —
пріоритетний напрямок сучас-
ної фармакології.

Сьогодні синтезовано вели-
ку кількість германійорганіч-
них сполук різної хімічної струк-
тури з широким спектром фар-
макологічної активності. Так,
численні координаційні сполу-
ки германію чинять нейротроп-
ну, аналгезуючу, гіпотензивну,
гепатопротекторну, противі-
русну, антималярійну, антира-
діаційну, антиоксидантну, про-
тизапальну дію. Відомі також
детоксикаційні властивості
цих сполук при отруєннях

ртуттю, кадмієм та іншими
важкими металами [2]. Тому
великий інтерес становить по-
дальше вивчення детоксика-
ційних властивостей коорди-
наційних сполук германію з
біолігандами, що і стало тео-
ретичною підставою для про-
ведення скринінгових дослі-
джень цих сполук за умов СТР.

Мета роботи — скринінг і
порівняльна оцінка ефектив-
ності засобів детоксикації се-
ред координаційних сполук
германію з біолігандами на екс-
периментальній моделі ендо-
токсикозу посттравматичного
генезу.

Матеріали та методи
дослідження

Досліди виконано на 80 бі-
лих безпородних щурах обох
статей масою 180–200 г, яких
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утримували в умовах віварію
ЛугДМУ, згідно з методичними
рекомендаціями ДФЦ МОЗ
України [3].

Експериментальною мо-
деллю ендотоксикозу посттрав-
матичного генезу слугував па-
тологічний процес, який розви-
вавсь у тварин у результаті
розчавлювання м’яких тканин
задніх кінцівок протягом 5 год
у спеціальному приладі з ма-
нометричним контролем тиску
(15 кг/см2), сконструйованому на
кафедрі фармакології ЛугДМУ
[1]. У скринінговій серії вивча-
ли координаційні сполуки гер-
манію з різними біолігандами,
а саме: комплекс тетрахлори-
ду германію з нікотиновою кис-
лотою (МІГУ-1), комплекс тет-
рахлориду германію з нікоти-
намідом (МІГУ-2), германій-
бурштинова кислота (МІГУ-3),
координаційна сполука на ос-
нові германію, нікотинової та ок-
сіетилідендифосфонової кис-
лот (МІГУ-4), координаційна
сполука на основі германію, ні-
котинаміду й оксіетиліденди-
фосфонової кислоти (МІГУ-5),
комплексна сполука на основі
германію, магнію та оксіетилі-
дендифосфонової кислоти
(МІГУ-6), координаційна спо-
лука на основі германію, ніко-
тинової та лимонної кислот
(МІГУ-8), координаційна спо-
лука на основі германію, ніко-
тинаміду та лимонної кислоти
(МІГУ-9), координаційна спо-
лука на основі германію та
винної кислоти з нікотинамі-
дом (ОК-4) і комплексна спо-
лука на основі германію, яб-
лучної та нікотинової кислот
(ОК-5), синтезованих на ка-
федрі загальної хімії та по-
лімерів Одеського національ-
ного університету ім. І. І. Меч-
никова.

Усі досліджувані сполуки,
вводили щурам дозою 100 мг/кг
у вигляді 1%-го водного розчи-
ну внутрішньоочеревинно за
30 хв до початку компресії та
через 6 год після неї. При ви-
борі режиму дозування коор-
динаційних сполук германію
виходили з особливостей їх

фармакокінетики [4]. Твари-
нам контрольної групи в анало-
гічному режимі вводили екві-
валентний об’єм ізотонічного
розчину хлориду натрію. Пре-
паратом порівняння був тіо-
триазолін (АТ «Галичфарм»,
Україна), який вводили щурам
встановленою раніше оптималь-
ною дозою 117,4 мг/кг за 30 хв
до компресії та через 6 год піс-
ля неї [5]. Кількісними крите-
ріями детоксикаційної ефек-
тивності досліджуваних спо-
лук в умовах ендотоксикозу на
фоні СТР слугували показни-
ки концентрації кінцевих про-
дуктів перекисного окиснення
ліпідів (ПОЛ) у гомогенаті пе-
чінки щурів, які надають мож-
ливість встановити ступінь
ушкодження клітинних і суб-
клітинних мембран [6] та рі-
вень молекул середньої маси
(МСМ) у сироватці крові щурів
— загальновідомий універ-
сальний маркер ендогенної
інтоксикації [7]. Рівень МСМ
визначали за методом [8] че-
рез 14 год після компресії (ра-
ніше встановлений нами пік
концентрації МСМ у контроль-
них тварин), концентрацію
ТБК-реактантів досліджували
за допомогою методу [9]. Для
детальнішої оцінки детоксика-
ційної активності досліджу-
ваних сполук оцінювали пе-
ребіг клінічної картини пост-
компресійного періоду.

Отримані в експерименті
дані статистично обробляли
за допомогою t-критерію Стью-
дента [10].

Результати дослідження
та їх обговорення

Отримані в експерименті дані
(табл. 1) свідчать, що всі дослі-
джувані сполуки виявляють де-
токсикаційну активність різного
ступеня, на що вказує зменшен-
ня МСМ у сироватці крові.

Результати визначення рів-
ня МСМ у сироватці крові щу-
рів на фоні ендотоксикозу при
СТР доводять, що максималь-
ний детоксикаційний ефект ви-
являє комплексна сполука на
основі германію, магнію й ок-

сіетилідендифосфонової кис-
лоти (МІГУ-6). Про це свідчить
її здатність значно (на 49,13 %)
знижувати концентрацію МСМ
порівняно з контролем, що на-
віть перевищує досліджуваний
показник при застосуванні ре-
ферентного препарату (тіотри-
азоліну).

У групах щурів, яким вводи-
ли МІГУ-4, МІГУ-5 і ОК-4, спо-
стерігається менш виражений
детоксикаційний ефект, який
реалізується зменшенням рів-
ня МСМ у сироватці крові щу-
рів на 40,83–44,64 % порівня-
но з контрольною групою тва-
рин (див. табл. 1).

Подальший аналіз отрима-
них в експерименті даних свід-
чить, що доволі незначний де-
токсикаційний ефект виявля-
ють координаційні сполуки
МІГУ-8 і МІГУ-9, при застосу-
ванні яких рівень МСМ у сиро-
ватці крові щурів знижується
на 37,02 %.

Ще менший детоксикацій-
ний ефект спричинюють такі
координаційні сполуки, як
МІГУ-1 і МІГУ-3, на фоні за-
стосування яких концентрація
МСМ у сироватці крові щурів
вірогідно (P<0,01–0,001) зни-
жується на 32,53–33,56 % по-
рівняно з контролем.

Найменшу детоксикаційну
активність виявила координа-
ційна сполука МІГУ-2, при за-
стосування якої вміст МСМ у
сироватці крові щурів знижу-
ється лише на 14,53 %. Сполу-
ка ОК-5 майже не чинить де-
токсикаційного ефекту і не
впливає на рівень МСМ.

Наступним етапом дослі-
дження було вивчення впливу
координаційних сполук герма-
нію на концентрацію ТБК-реак-
тантів у гомогенаті печінки щу-
рів за умов ендотоксикозу при
СТР. Аналіз даних у табл. 2
дає підставу стверджувати,
що максимальну здатність
знижувати концентрацію ТБК-
реактантів порівняно з конт-
рольною групою виявляє також
сполука МІГУ-6 (на 77,10 %).

У групі щурів, яким попе-
редньо вводили МІГУ-5, від-
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мічається зниження концентрації
ТБК-реактантів на 75,50 % по-
рівняно з контролем (P<0,001).

Досить помітний ефект що-
до зниження концентрації
ТБК-реактантів у печінці щурів
також спостерігається на фоні
введення МІГУ-1, МІГУ-4 та
ОК-4 на 70,6–73,2 % порівня-
но з контрольною групою тва-
рин (P<0,001).

На фоні ж застосування ко-
ординаційних сполук МІГУ-3,
МІГУ-8 і МІГУ-9 відмічається
лише помірне зниження рівня
ТБК-реактантів у гомогенаті
печінки щурів — на 64,10–
69,96 % порівняно з контро-
лем.

Аналіз отриманих резуль-
татів доводить, що дуже низь-
ку детоксикаційну активність
має сполука МІГУ-2, що під-
тверджується зниженням кон-
центрації ТБК-реактантів при її
введенні лише на 46,5 %.

Найменшу протекторну ак-
тивність щодо зниження кінце-
вих продуктів ПОЛ в умовах
даного експерименту реалізує
сполука ОК-5.

Слід підкреслити, що тіо-
триазолін (препарат порівнян-
ня) знижує рівень ТБК-реак-
тантів на 74,84 %, це дещо
нижче, ніж при застосуванні
МІГУ-6.

Отримані дані дістали пов-
не підтвердження і при аналізі
клінічної картини СТР за умов
застосування досліджуваних
координаційних сполук герма-
нію.

На фоні застосування МІГУ-6
спостерігається найбільш
сприятливий перебіг клінічної
картини даного екстремаль-
ного стану порівняно не лише
з контролем, а й з групами тва-
рин, яким вводили інші дослі-
джувані сполуки германію. Це
виявляється відносно ран-
ньою (через 1 год) нормаліза-
цією дихання у тварин, яким
вводили МІГУ-6, а також до-
волі швидким відновленням
рухової активності. Так, уже
через 2 год після декомпресії
щури вільно пересувалися по
клітці, вживали їжу, пили воду,

Таблиця 1
Вплив сполук, що вивчаються, на рівень молекул

середньої маси у сироватці крові щурів
у посткомпресійному періоді СТР, М±m, n=6–10

Групи тварин Рівень МСМ,
Зменшення Збільшення рівня

ум. од.
 рівня МСМ  МСМ порівняно
порівняно з інтактними

з контролем, % тваринами, %

Інтактна 0,108±0,006 62,63 —

Контрольна 0,289±0,010 — 62,60
P1<0,001

Тіотриазолін 0,159±0,004 44,98 62,63
(препарат P1<0,001
порівняння) P2>0,001

МІГУ-1 0,192±0,008 33,56 70,60
P1<0,001
P2<0,001
P3<0,001

МІГУ-2 0,247±0,010 14,53 46,50
P1<0,001
P2<0,01
P3<0,001

МІГУ-3 0,195±0,002 32,53 64,10
P1<0,001
P2<0,001
P3<0,001

МІГУ-4 0,160±0,004 44,64 73,20
P1<0,001
P2<0,001
P3<0,05

МІГУ-5 0,171±0,007 40,83 75,50
P1<0,001
P2<0,001
P3>0,05

МІГУ-6 0,142±0,008 49,13 77,10
P1<0,01
P2<0,001
P3>0,05

МІГУ-8 0,182±0,008 37,02 68,96
P1<0,001
P2<0,001
P3<0,01

МІГУ-9 0,182±0,018 37,02 66,01
P1<0,01
P2<0,01
P3>0,05

ОК-4 0,160±0,005 44,64 73,21
P1<0,01
P2<0,01
P3>0,05

ОК-5 0,287±0,003 1,50 27,47
P1<0,001
P2>0,05
P3<0,001

Примітка. У табл. 1 і 2: P1 — порівняно з інтактною групою; P2 — по-
рівняно з контрольною групою; P3 — порівняно з тіотриазоліном.
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адекватно реагували на так-
тильні й звукові подразники, а
через 4 год тварини ставали
на задні лапки. При цьому про-
тягом усього посткомпресійно-
го періоду відмічається від-
сутність носової кровотечі,
значне зменшення набряку
задніх кінцівок, а також си-
нюшності ротової порожнини,
що спостерігалися в конт-
рольній серії.

Аналізуючи отримані ре-
зультати, можна дійти виснов-
ку, що найвищу детоксикацій-
ну активність в умовах ендо-
токсикозу посттравматичного
генезу при СТР виявляє спо-
лука під лабораторним шиф-
ром МІГУ-6, введення якої з
лікувально-профілактичною
метою характеризується знач-
ним зниженням рівня МСМ і
ТБК-реактантів і сприятливі-
шим перебігом клінічних симп-
томів посткомпресійного пе-
ріоду СТР. Усе це спонукає до
подальшого поглибленого ви-
вчення більш тонких детокси-
каційних механізмів МІГУ-6.
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Таблиця 2
Вплив сполук, що вивчаються, на рівень ТБК-реактантів

у гомогенаті печінки щурів, М±m, n=6–10

Групи тварин
Рівень

Зменшення Збільшення рівня

ТБК-реактантів,
рівня ТБК- ТБК-реактантів

нмоль/л
 реактантів порівняно
порівняно з інтактними

з контролем, %  тваринами, %

Інтактні 64,10±3,31 80,40 —

Контроль 327,00±18,00 — 80,40

Тіотриазолін 82,26±8,34 74,84 22,08
(препарат P1>0,05
порівняння) P2<0,01
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P1<0,01

P2<0,001
P3>0,05
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МІГУ-4 87,60±10,02 73,20 26,83
P1>0,05

P2<0,001
P3>0,05

МІГУ-5 80,13±5,90 75,50 20,00
P1>0,05

P2<0,001
P3>0,05
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P2<0,001
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P2<0,001
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P1>0,05

P2<0,001
P3>0,05

ОК-5 237,18±7,22 27,47 72,97
P1<0,001
P2<0,001
P3<0,001
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Арсенал застосовуваних
літичних ферментів у біотехно-
логії, генній інженерії, медичній
практиці оснований на їх безпо-
середній дії на клітинну стінку
мікроорганізмів як антимікроб-
них препаратів [1–4], обмежений
переважно лізоцимом. Тому по-
шук ефективних літичних фер-
ментів, перш за все, мікробно-
го походження, цілеспрямоване
отримання їх стабільних, закрі-
плених на носії форм, є акту-
альною проблемою.

Літичний ферментний комп-
лекс (ЛФК) Streptomyces reci-
fensis var. lyticus 2435 (cтери-
лаза), який є препаратом ши-
рокого спектра дії, здатний руй-
нувати клітинні стінки бага-
тьох грампозитивних коків і
паличок, грамнегативних бак-
терій і дріжджів із максималь-
ним її проявом щодо мікроор-
ганізмів родів Staphyllococcus,
Streptococcus, Bacillus, Lacto-
bacillus, Pseudomonas, Сan-
dida. У складі комплексу іден-
тифіковані літичні ендопепти-
дази, α-амілази, нелітичні про-
теїнази, дезоксирибонуклеази
[5]. Ці властивості ЛФК дозволя-
ють використовувати його як по-
тенційний антибактеріальний
засіб для ранової, опікової терапії
та в інших сферах медицини.
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Мета даного дослідження
— створення іммобілізованих
форм літичного ферментного
комплексу Streptomyces reci-
fensis var. lyticus на перев’язу-
вальних засобах, у плівках
полівінілового спирту, а також
вивчення біохімічних особли-
востей їх функціонування і по-
тенційних можливостей вико-
ристання в медицині.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі використовували
літичний ферментний комп-
лекс Streptomyces recifensis
var. lyticus 2435 у ліофілізо-
ваній формі з вихідною літич-
ною активністю 207 700 ОД/г
препарату по відношенню до
клітин Lactobacillus bulgaricus
(виробництво НВО «Ензим»,
Ладижин), наданий НТУУ «КПІ»
(канд. біол. наук Л. М. Шинка-
ренко), лужну протеазу (НВО
«Ензим», Ладижин) з питомою
активністю 5,54 ОД/мг білка
відповідно.

Кількість білка у вільних й
іммобілізованих препаратах
визначали за методом Лоурі в
модифікації Хартрі [6], бакте-
ріолітичну активність — тур-
бідиметрично за величиною
оптичної густини інкубаційної

суміші [7]. Як субстрат викори-
стовували суспензію клітин
Lactobacillus bulgaricus з D540
— 0,8–0,9. Протеолітичну ак-
тивність визначали за моди-
фікованим методом Ансона [8]
(субстрат — казеїн за Гаммер-
стейном).

Іммобілізацію проводили з
використанням полімерів: по-
лівінілового спирту (ПВС), по-
ліетиленоксиду (ПЕО), ПВС,
зшитого бурою [9]: марлю про-
сочували 1%-м розчином бури,
висушували при 20 °С, потім
повторювали просочування
розчином стерилази (або сте-
рилази і лужної протеази) у
10%-му розчині ПВС (виготов-
леному на 0,01 моль/дм3 Na-
фосфатному буферному роз-
чині, рН 6,4 ) і висушували. Ди-
мексид вносили у вигляді
4%-го водного розчину в про-
цесі іммобілізації.

Препарати запаювали в по-
ліетиленову плівку, піддавали
γ-опроміненню дозою 15 кГр (Біл-
город-Дністровське ВАТ «Ге-
мопласт») і зберігали при 4 °С.

Полімерні плівки з викорис-
танням ПВС готували за та-
кою методикою: до 28 см3

10%-го розчину ПВС додава-
ли стерилазу в концентрації
10 мг/см3, гліцерин як пласти-
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фікатор, суміш розливали на
скляні основи, висушували на
повітрі, висікали однорідні
еластичні непересихаючі плів-
ки, запаювали їх у поліетиле-
нові пакети і зберігали при тем-
пературі 4 °С в сухому, захи-
щеному від світла місці.

Визначення рН- і термоза-
лежності активності вільного та
іммобілізованих препаратів
проводили в буферних розчи-
нах при рН 4,5–8,5, темпера-
турі 20–90 °С; кислотостійкості
— протягом 30–180 хв у бу-
ферному розчині при рН 5,5.
Термостабільність літичної ак-
тивності визначали після попе-
редньої інкубації препаратів
при 60 °С і рН 6,4 протягом 5–
90 хв. Константи термоінакти-
вації розраховували за рівнян-
ням реакції першого порядку з
тангенсу кута нахилу лінійного
графіка залежності натураль-
ного логарифма величини за-
лишкової активності від часу
методом лінійної регресії.

Кінетику лізису вільним та
іммобілізованим препаратом
визначали за початковими
швидкостями лізису субстра-
ту. На основі отриманих даних
про початкові швидкості лізи-
су субстрату будували графік
у координатах Хейнса (S/V від
S), де S — концентрація суб-
страту, V — початкова швид-
кість реакції. Методом най-
менших квадратів були визна-
чені тангенс кута нахилу, який
чисельно дорівнює 1/Vmax; точ-
ка перетину екстрапольованої
прямої з віссю Y відповідає
значенню Кm/ Vmax; точка пере-
тину з віссю Х — Кm. Вірогід-
ність отриманих даних стано-
вила >0,990. Дані експеримен-
ту піддавали математичній
обробці за програмами стати-
стичної залежності, які вклю-
чають обчислення значень
середнього арифметичного,
середнього квадратичного
відхилення, стандартної се-
редньої похибки експеримен-
ту та критерію Стьюдента [10].

Первинна апробація стери-
лази, іммобілізованої на марлі
за допомогою ПВС, зшитого

бурою, на 72 хворих-добро-
вольцях (50 чоловіків, 22 жі-
нок, вік — 18–60 років), які про-
ходили курс лікування з приво-
ду захворювань ЛОР-органів,
була проведена в Одеській об-
ласній клінічній лікарні асис-
тентом кафедри оторинола-
рингології Одеського державно-
го медичного університету
канд. мед. наук І. К. Тагуновою.

Препарат іммобілізованої
стерилази у вигляді очної лі-
карської плівки (ОЛП) пере-
вірений у лікуванні експери-
ментального лужного опіку ро-
гівки очей 16 кроликів породи
шиншила, масою 2 кг, у НДІ
очних хвороб і тканинної те-
рапії ім. В. П. Філатова (канд.
мед. наук Р. І. Чаланова). Мо-
дельований тяжкий лужний опік
рогівки спричинювали 10%-м
розчином NaOH при експозиції
10 с спеціальним аплікацій-
ним штампом після триразової
епібульбарної анестезії 0,5%-м
розчином дикаїну.

Після операції кон’юнкти-
вальна порожнина промивала-
ся 10 см3 фізіологічного роз-
чину. У подальшому у конт-
рольній групі тварин (8 кролів)
в обидва ока проводили інсти-
ляції 30%-го сульфацилату
натрію, а в дослідній — іммо-
білізований препарат стерила-
зи у вигляді ОЛП закладали
за повіки, починаючи з 4-ї
доби опікового процесу, протя-
гом 10 днів.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати досліджень із
включення літичних фермент-

них комплексів у розчини гід-
рофільних полімерів [9; 11],
використання методу закріп-
лення ферментів на марлі за
допомогою гідрофільних по-
лімерів, ПВС, зшитого бурою
[11; 12], використали для роз-
робки потенційного бактеріо-
літичного препарату — іммо-
білізованої стерилази. При
цьому брали до уваги доступ-
ність і низьку вартість ПВС,
поряд із його здатністю погли-
нати кров, лімфу, ексудат із
гнійних ран, низьку токсич-
ність і поєднання переваг мар-
лі (велика питома поверхня,
пористість) і антисептичних
властивостей бури.

При іммобілізії стерилази на
марлі з використанням 10%-х
розчинів ПВС і ПЕО-400, ПВС,
зшитого бурою, при додатко-
вому включенні димексиду
(табл. 1), максимальний вихід
літичної активності — 85,7 %
— показав препарат № 3; до-
даткове включення димекси-
ду призвело до зниження ак-
тивності до 69,5 %. При іммо-
білізації на марлі стерилази в
розчинах ПВС і ПЕО виходи
були невисокими — 41,2 і
44,6 % відповідно.

Після піврічного і річного збе-
рігання іммобілізований препа-
рат стерилази на марлі за допо-
могою ПВС, зшитого бурою, який
не піддавався γ-опроміненню,
мав 95,2 і 95,3 % початкової
літичної активності, відповідно
γ-опромінений (15 кГр) — 95,0 і
92,5 % (табл. 2).

Вивчення рН- і термозалеж-
ностей літичної активності
вільного й іммобілізованого

Таблиця 1
Іммобілізація стерилази на перев’язувальних засобах

Іммобілізовані на марлі
              Літична активність

  
препарати стерилази  (M±m)·102 ОД/г Від вихідної, %

За допомогою ПВС 1027,9±95,6 41,2
За допомогою ПЕО-400 1112,7±78,3 44,6
За допомогою ПВС, зшитого бурою 2138,0±69,9 85,7
За допомогою ПВС, зшитого 1734,0±148,1 69,5
бурою, з додаванням димексиду

Примітка. Вихідна літична активність становила (2994,0±171,6)·102 ОД/г.
У табл. 1, 3–5: Р<0,001; n=7.
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Таблиця 2
Збереження активності стерилази, іммобілізованої
на марлі за допомогою полівінілового спирту,

зшитого бурою, після γγγγγ-опромінення

Час зберігання, Літична активність, % від вихідної

         міс До γ-опромінення Після γ-опромінення
0 85,7 100,0 72,5 100,0
1 85,0 100,0 72,9 100,0
3 85,0 100,0 73,0 100,0
6 83,5 95,2 69,5 95,0
9 81,6 95,0 69,1 94,4
12 80,0 93,3 67,7 92,5
18 80,0 93,3 64,5 89,0

препаратів довело, що їх рН- і
термооптимуми не зазнають
значних змін, відмічено невели-
ке розширення термопрофілю
літичної активності в область
високих температур (рис. 1а,
б). Це свідчить про «м’якість»
методу іммобілізації, що не за-
чіпає активного центра фер-
менту. Кінетичні параметри ре-
акції Km і Vmax вільного й іммо-
білізованого препаратів не за-
знають істотних змін (табл. 3).

При дослідженні стійкості
іммобілізованої на марлі сте-

Таблиця 3
Кінетичні параметри вільної
стерилази й іммобілізованої

на марлі за допомогою
полівінілового спирту,

зшитого бурою

  Стери- Кm, мг/дм3 Vmax, ОД/мг   лаза
Вільна  642,1±22,1 1255,5±100,3
Іммобі-  684,0±18,9 886,5±56,7
лізована

рилази в кислому середовищі
(рН 5,5), що відповідає рН ра-
нового вмісту, глибина лізису
клітин Lactobacillus bulgaricus
іммобілізованим препаратом
через 1 год перевищувала та-
ку для вільного ферменту
(рис. 2).

Іммобілізована стерилаза
виявила більшу стабільність
при вивченні температурної
інактивації; при цьому кон-

станти термоінактивації для
вільного й іммобілізованого
ЛФК становили 1,01 · 10-3 і
0,79 · 10-3 хв-1 відповідно.

Результати проведених до-
сліджень є непрямим доказом
отримання модифікованої ста-
білізованої форми ЛФК стери-
лази, головним чином за раху-
нок утворення водневих зв’яз-
ків між макромолекулами ПВС
і ферменту, а також додатко-
вого його включення у сітку
зшитого бурою полімера.

Раніше нами було показано
істотне збільшення літичної
активності стерилази при су-
місному включенні з протео-
літичними ферментами (лужна
протеаза і протеаза С) у роз-
чини гідрофільних полімерів
[9; 10]. Для іммобілізації на
марлі з ЛФК обрали лужну про-
теазу в співвідношенні 1 : 3.

При сумісній іммобілізації
лужної протеази і стерилази
на марлі за допомогою ПВС,
зшитого бурою, іммобілізовані
препарати зберігали до 86,1 %
вихідної літичної активності та
до 78,0 % протеолітичної ак-
тивності. Отже, літична актив-
ність після сумісної іммобілі-
зації стерилази з лужною про-
теазою перевищувала таку для
вільного ферменту на 73,3 %
(табл. 4). Таке активування
літичного ферментного комп-
лексу, можливо, зумовлене
специфічністю протеази сто-
совно пептидоглікану стінок
бактеріальних клітин.

Останнім часом в офтальмо-
логічній практиці все ширше за-
стосовується ензимотерапія;
використання ферментів відо-
ме при 33 патологіях очей: для
розсмоктування помутнінь рогів-
ки при лікуванні тяжких хімічних
опіків, при гемофтальмі, за-
пальних процесах, катаракті й
лікуванні більм [13]. Поряд із
широким спектром використо-
вуваних протеолітичних фер-
ментів: трипсину, хімотрипсину,
папаїну, лекозиму, терилітину
[13] та ін. — слід зауважити
перспективність використання
бактеріолітичних ферментів,
що здійснюють лізис клітин
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Рис. 2. Залежність глибини лі-
зису клітин Lactobacillus bulgaricus
від часу вільною та іммобілізо-
ваною стерилазою при рН 5,5
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Рис. 1. Залежність літичної активності вільної й іммобілізованої на
марлі за допомогою полівінілового спирту, зшитого бурою, стерилази
від рН (а) і температури (б) інкубаційного середовища
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мікроорганізмів при запальних
процесах [1; 4]. Враховуючи по-
зитивні результати опікової те-
рапії розчинами стерилази у
ПВС [10], нами були виготов-
лені плівки на основі 10%-х
розчинів ПВС, із кількісним
включенням стерилази, ста-
більні при зберіганні, власти-
вості яких подано в табл. 5.

Слід зауважити, що включен-
ня стерилази в структуру очної
лікарської плівки на основі ПВС
суттєво не змінило рН- і термо-
оптимум дії стерилази.

Первинна апробація іммо-
білізованої на марлі стерилази
засвідчила, що при загостренні
хронічного отиту (мезотим-
паніті), з перфорацією барабан-
ної перетинки і виділенням ве-
ликої кількості гнійного ексуда-
ту, застосування препарату до-
зволило скоротити строки ліку-
вання 30 хворих удвічі порівня-
но з традиційним методом (про-
мивання барабанної порожнини
антисептичними засобами), за-
стосованим до пацієнтів конт-
рольної групи (табл. 6).

Після радикальної операції
вуха при хронічному епітим-
паніті у 10 спостережуваних
хворих застосування іммобі-
лізованого препарату приско-
рили епідермізацію трепана-
ційної порожнини, що дозволи-
ло скоротити терміни стаціо-
нарного лікування на 10 днів
порівняно з пацієнтами конт-
рольної групи.

Доведено, що використання
іммобілізованої стерилази про-
тягом трьох діб привело до
одужання хворих (32 особи) із
зовнішніми отитами грибкової
етіології, тимчасом як при тра-
диційних методах лікування
хворих контрольної групи (об-
робка ністатином, клотримазо-
лом) позитивні результати до-
сягалися після 8 діб лікування
(див. табл. 6).

При застосуванні іммобілі-
зованого препарату сумісно з
активованим вуглецево-во-
локнистим матеріалом від-
мічено припинення гноєтечі
при зовнішніх отитах уже через
3–4 доби, тоді як у контроль-

Таблиця 4
Сумісна іммобілізація стерилази з лужною протеазою

на марлі за допомогою полівінілового спирту, зшитого бурою

Препарат

Літична активність

(М±m)·102,
Від вихідної

Від вільної
ОД/г

іммобілізованого
стерилази, %препарату, %

Вільна стерилаза 2574,3±61,7 — 100,0
Стерилаза : лужна 4942,1±117,2 100,0 192,0
протеаза (1:3),
включені в 10%-й
розчин ПВС
Іммобілізована 3654,4±105,8 86,1 173,3
стерилаза + лужна
протеаза (1:3)

Таблиця 5
Характеристики очної лікарської плівки

на основі полівінілового спирту з включеною стерилазою, М±m

Властивості Показники
Літична активність препарату, ОД/ г 2675,1±80,4
Літична активність після 1 року зберігання, % 97,2±3,5
Площа, см2 0,64±0,02
Товщина, мм 0,35±0,01
Середня маса, мг 12,9±0,5
Колір Кремовий
Розчинність у воді, хв 15,0±0,9
Розчинність у фізіологічному розчині, хв 16,0±1,1

Таблиця 6
Іммобілізована на марлі стерилаза

при лікуванні оториноларингологічних захворювань

Захворювання
Час, діб

РКонтрольна група Основна група

Хронічний отит 11,5±0,5 5,5±0,4 <0,05
(мезотимпаніт)
Хронічний епітимпаніт 60,0±2,5 50,0±3,1 <0,05
Отит грибкової етіології 8,3±0,3 3,2±0,2 <0,05

ній групі хворих (лікування фу-
рациліном у поєднанні з анти-
біотикотерапією і НВЧ) —
тільки через 8–10 діб.

Через 6–7 діб від моменту
опіку в контрольній групі тварин
спостерігали інтенсивний на-
бряк повік із частковим виворо-
том, виражену гіперемію кон’юнк-
тиви повік і очного яблука, силь-
ні слизисто-гнійні виділення з

кон’юнктивальної порожнини.
Використання ОЛП при цьому
терміні спостереження привело
до скорочення термінів проявів
запалення у півтора рази; в ко-
н’юнктивальній порожнині від-
мічено дворазове зменшення
виділення, що містить гнійний
компонент, при цьому його ха-
рактер змінився з переважно
гнійного на слизовий (табл. 7).

Таблиця 7
Динаміка основних ознак опікової хвороби

з використанням очних лікарських плівок із стерилазою

Ознака опікової хвороби
Час, діб

РКонтрольна група Основна група

Запалення 6,5±0,3 4,0±0,2 <0,05
Гнійні виділення 6,5±0,3 3,2±0,1 <0,05
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Висновки

1. Розроблені методи іммо-
білізації літичного ферментно-
го комплексу Streptomyces
recifensis var. lyticus на пере-
в’язувальних засобах із вико-
ристанням гідрофільних полі-
мерів у плівки полівінілового
спирту дозволяють отримува-
ти препарати з високим вихо-
дом літичної активності, ста-
більні при зберіганні й γ-опро-
міненні.

2. Підвищення термоста-
більності, стійкості літичної ак-
тивності іммобілізованої на
марлі стерилази при кислих
значеннях рН свідчить не
тільки про факт стабілізуваль-
ного впливу процесу іммобілі-
зації, але й про активацію ім-
мобілізованого ЛФК при рано-
вих процесах.

3. Сумісна іммобілізація
ЛФК із лужною протеазою на
марлі за допомогою ПВС, зши-
того бурою, дозволяє в 1,7 ра-
зу збільшити бактеріолітичну
активність при високому збе-
реженні протеолітичної.

4. Первинна апробація ім-
мобілізованих препаратів сте-
рилази на марлі за допомогою
ПВС, зшитого бурою, в струк-
туру полімерних плівок дове-

ла перспективність їх викори-
стання при лікуванні захворю-
вань ЛОР-органів: хронічних
отитах (мезотимпанітах, епі-
тимпанітах), отитах грибкової
етіології, а також в офтальмо-
логії в опіковій терапії.
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тальністю хворих із даним не-
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відкладним станом. За даними
Української асоціації кардіо-
логів, кожен другий із таких
пацієнтів помирає протягом
чотирьох років, а хворі з тяж-
кою формою хронічної серце-
вої недостатності (ХСН) —
протягом року [1].

Відомо, що високоефектив-
на фармакотерапія будь-якого
патологічного стану можлива
за умов досконалого вивчення
патогенетичних ланок його
формування. Під ХСН сьо-
годні розуміють патофізіоло-
гічний стан, при якому серце,
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внаслідок порушення насосної
функції, не може забезпечити
адекватний метаболізм тка-
нин. Водночас особливу увагу
при вивченні патогенезу ХСН
дослідники приділяють стану
окиснювального гомеостазу
організму. Саме хімічні реакції,
здатні до прискорення після їх
ініціації, відіграють першоряд-
ну роль у пошкодженні клітин-
них і субклітинних мембран.
До таких реакцій належить,
передусім, вільнорадикальне
автоокиснення фосфоліпідів
[2–7; 11; 12].

Б іохем ілюм інесценц ія
(БХЛ) — один із багатьох існу-
ючих сьогодні методів дослі-
дження, що дозволяє швидко
й адекватно оцінити інтенсив-
ність процесів ліпідпереокис-
нення і окиснювального гомео-
стазу організму в цілому. Ви-
користання методу БХЛ має
ряд переваг порівняно з інши-
ми, що існують у практичній
медицині. Як відомо, надслаб-
ке світіння біосубстратів вини-
кає при взаємодії вільних ра-
дикалів, тому їх низька стаціо-
нарна концентрація менше по-
значається на чутливості ме-
тоду. Крім того, для реєстрації
світіння не потрібні спеціальні
й тривалі процедури підготов-
ки біологічного матеріалу до
дослідження, а низьку інтен-
сивність надслабкого світіння
біологічного матеріалу можна
підвищити додаванням пере-
кису водню [8; 9].

У зв’язку з цим представля-
ло інтерес провести в дина-
міці порівняльну хемілюміно-
метрію сироватки крові й тка-
нини серця тварин при ХСН
на фоні курсового застосуван-
ня ліпофлавону з ацелізином,
що і стало метою нинішнього
дослідження.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проведені на
50 білих нелінійних щурах ма-
сою 200–250 г відповідно до
методичних рекомендацій ДФЦ
МОЗ України. Експеримен-

тальною моделлю ХСН слугу-
вав патологічний процес, що
розвивається у тварин після
внутрішньоочеревинного вве-
дення доксорубіцину дозою
5 мг/кг 1 раз на тиждень про-
тягом 5 тиж [13].

Тварини були поділені на
п’ять груп по 10 щурів у кожній.
Перша група — інтактні твари-
ни. Друга і третя групи (конт-
роль) — тварини з модельо-
ваною формою ХСН, що не
отримували лікування. Чет-
верта і п’ята групи — тварини,
яким протягом 7 днів внутріш-
ньоочеревинно вводили ліпо-
флавон у комбінації з ацелізи-
ном дозами 100 і 50 мг/кг від-
повідно.

Інтенсивність перебігу віль-
норадикальних процесів на
моделі екстремального стану,
що вивчається, оцінювали ме-
тодом БХЛ на приладі Emilite-
1105 фірми «Біо Хім Мак» ав-
стро-німецько-російського ви-
робництва. Спектральний діа-
пазон приладу — 350–950 нм,
діапазон вимірювань — 103–
1010 фотон/с. Для індукції віль-
норадикальних процесів вико-
ристовували 3%-й розчин пе-
рекису водню за методом,
описаним Е. П. Сидоріком і
співавт. [9] із застосуванням
запропонованих співробітни-
ками кафедри фармакології
ЛДМУ удосконалень [8]. Оці-
нювали такі параметри БХЛ:
амплітуду швидкого спалаху
(I1); константу К1 інтенсивнос-
ті хемілюмінесценції через
5 хв після введення перекису
водню в кювету (Iк) та світло-
суму реакції (S). Розрахунок
показників проводили за допо-
могою спеціально розробле-
них програм для комп’ютера
на базі процесора Intel Pen-
tium-II-450 MHz.

Для проведення комплекс-
них досліджень у рамках вико-
нання поставлених у роботі
завдань використовували си-
роватку, кров і гомогенат сер-
ця, зразки яких готували на
льоду з додаванням охоло-
дженого (4 °С) ізотонічного
розчину натрію хлориду. Всі

дослідження виконували в ди-
наміці: на 7-му і 14-ту добу від
моменту розвитку серцевої
недостатності.

Отримані результати об-
робляли статистично на пер-
сональному комп’ютері з вико-
ристанням стандартного паке-
ту програм “Mathematica V.5.0”,
“SigmaStat”, оцінюючи вірогід-
ність при рівні значущості не
менше 95 % (Р<0,05) з викори-
станням критерію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Аналіз отриманих хемілю-
мінограм (таблиця) довів, що
при розвитку у лабораторних
тварин серцевої недостат-
ності до 7-ї доби спостережен-
ня відмічається досить вира-
жене підвищення інтенсив-
ності генерації вільних ради-
калів, що чітко відображає по-
казник амплітуди швидкого
спалаху БХЛ (I1). Так, у сиро-
ватці крові тварин контрольної
групи амплітуда I1 на 54 %
вище порівняно з показниками
у інтактних тварин. У групі ж
щурів, які отримували протя-
гом 7 днів внутрішньоочере-
винно ліпофлавон з ацелізи-
ном, вказаний показник у до-
сліджуваний строк спостере-
ження на 49 % нижчий порівня-
но з контрольною групою щу-
рів і не має вірогідних відмінно-
стей від показників у інтактних
тварин.

Подальший аналіз I1 довів,
що до 14-ї доби від моменту
розвитку ХСН амплітуда швид-
кого спалаху БХЛ (I1) у сиро-
ватці крові щурів контрольної
та дослідної груп практично
не відрізнялася від такої у
інтактних тварин, хоча на
фоні застосування ліпофла-
вону в комбінації з ацелізином
цей показник залишався на
стабільно низькому рівні й був
на 24 % нижчим, ніж у контролі.

У тканині серця відмічала-
ся дещо інша динаміка зміни
показників амплітуди швидко-
го спалаху світіння. Так, до
7-ї доби розвитку ХСН даний
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показник у контрольній групі
щурів на 30 % перевищував
показники у інтактних тварин.
Проте вже до 14-ї доби роз-
витку даного невідкладного
стану спостерігається прогре-
сування виявлених змін, коли
I1 на 63 % вища за показники
щурів інтактної групи. Така ди-
наміка показників хемілюмі-
несценції в сироватці крові й
тканини серця може свідчити
про перехід токсикогенної фа-
зи модельованого стану в со-
матогенну, отже, про прогресу-
вання серцевої недостатності.

Курсове використання ліпо-
флавону з ацелізином дозво-
лило стабілізувати показники
амплітуди швидкого спалаху в
тканині серця у всі терміни (7-ма
і 14-та доба) дослідження на
рівні, що практично не має
вірогідних відмінностей від та-
ких у інтактних щурів (див.

таблицю). При цьому показник
I1 на фоні запропонованої фар-
макотерапії до 14-ї доби роз-
витку ХСН був на 29 % ниж-
чим (Р<0,05), ніж у контролі.

Отримані дані дозволили
говорити про активацію про-
цесів ліпідпереокиснення при
ХСН, з одного боку, і про ви-
ражені, насамперед, антиради-
кальні властивості ліпофлаво-
ну в комбінації з ацелізином —
з другого.

Підтвердженням вищеска-
заного став подальший аналіз
отриманих хемілюмінограм.
Доведено, що константа К1 у
сироватці крові контрольних
тварин із модельованою фор-
мою ХСН до 7-ї та 14-ї діб до-
слідження на 32 і 65 % відпо-
відно більше, ніж у інтактних
щурів. На фоні ж застосуван-
ня ліпофлавону з ацелізином
указаний параметр суттєво (на

46–74 %) знижується, набли-
жаючись до показників у інтакт-
них тварин. Більше того, в
ранні терміни спостереження
(7-ма доба) К1 вірогідно нижча
за показники у здорових тва-
рин. При вивченні константи
К1 у тканині серця виявлена
схожа динаміка зміни в усі тер-
міни дослідження, що свідчить
про однонаправленість вияв-
лених змін.

Найбільш виражені зміни
окиснювального статусу ор-
ганізму демонструються при
вивченні світлосуми як інте-
грального показника БХЛ си-
роватки крові й тканини серця
в умовах експерименту. З таб-
лиці видно, що вже до 7-ї доби
дослідження цей показник у
тварин контрольної групи на
88 % перевищує такий у 1-й
групі (інтактні щури). Проте
вже до 14-ї доби спостережен-

Таблиця
Вплив комбінованого застосування ліпофлавону з ацелізином

на динаміку біохемілюмінесценції сироватки крові
і гомогенату серця щурів із хронічною серцевою недостатністю, n=6, M±m

Група тварин

Терміни дослідження, доба

Сироватка крові Гомогенат серця

7 14 7 14

Амплітуда швидкого спалаху I1, імп/с

Інтактні 466,00±26,01 391,50±27,95
Контроль 715,25±76,68 496,66±101,37 510,20±19,56 640,00±50,42

Р1<0,05 Р1>0,05 Р1<0,05 Р1<0,05

Дослід 366,25±47,53 379,20±61,82 354,20±40,50 454,40±50,61
Р1>0,05 Р1>0,05 Р1>0,05 Р1>0,05
Р2<0,05 Р2>0,05 Р2>0,05 Р2<0,05

Константа К1

Інтактні 8,50±2,18 3,57±0,64
Контроль 11,15±3,50 14,00±0,26 1,79±0,31 6,66±3,52

Р1>0,05 Р1<0,05 Р1>0,05 Р1>0,05

Дослід 2,95±0,72 7,52±1,91 1,91±0,43 4,00±0,58
Р1<0,05 Р1>0,05 Р1>0,05 Р1>0,05
Р2>0,05 Р2<0,05 Р2>0,05 Р2>0,05

Світлосума, імп/с

Інтактні 28 260,80±2833,70 37 211,60±3496,10
Контроль 53 222,00±742,20 28 314,50±9397,08 4722,30±160,00 5782,25±348,00

Р1<0,05 Р1>0,05 Р1<0,05 Р1<0,05

Дослід 19 258,33±191,42 25 835,20±4118,00 4527,60±104,72 4404,20±452,72
Р1<0,05 Р1>0,05 Р1<0,05 Р1<0,05
Р2<0,05 Р2>0,05 Р2>0,05 Р2<0,05

Примітка. Р1 — вірогідність відмінностей порівняно з інтактними тваринами; Р2 — вірогідність відмінностей по-
рівняно з контролем.
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ня показник світлосуми БХЛ у
сироватці крові контрольних
тварин не має вірогідних від-
мінностей від показника у ін-
тактних щурів, що ще раз під-
тверджує припущення про про-
гресування патологічного про-
цесу і розвиток соматогенної
фази невідкладного стану.

Фармакокорекція серцевої
недостатності ліпофлавоном у
комбінації з ацелізином до 7-ї
доби дослідження дозволяє
знизити показник світлосуми в
сироватці крові тварин віднос-
но такого у інтактних і конт-
рольних щурів на 32 і 64 %
відповідно (Р<0,05). До 14-ї ж
доби спостереження показни-
ки світлосуми БХЛ не мають
вірогідних відмінностей від ін-
тактних щурів.

Дослідження показника S у
тканині серця експеримен-
тальних тварин засвідчило,
що найбільш виражені зміни
відмічаються до 14-ї доби спо-
стереження, коли світлосума
БХЛ у контролі на 55 % пере-
вищує таку в групі інтактних
тварин. Водночас через 7 діб
спостереження цей показник
перевищує такий в інтактній
серії лише на 26 %.

У тканині серця внутрішньо-
очеревинне введення ліпо-
флавону з ацелізином дозво-
ляє стабілізувати виявлені
зміни показника світлосуми на
рівні, що не має відмінностей
від показника у інтактних тва-
рин в усі терміни спостережен-
ня (див. таблицю). При цьому
відносно контролю показник S
до 14-ї доби дослідження зни-
жується на 24 % і відмінності
мають вірогідний характер.

Висновки

Узагальнюючи отримані ре-
зультати, можна впевнено
стверджувати, що при модельо-
ваній формі ХСН відмічається
зрушення окиснювально-анти-
оксидантної рівноваги у бік
інтенсифікації утворення і на-
громадження продуктів пере-
кисної деградації фосфолі-
підів біомембран.

Важливо підкреслити, що в
ранні терміни спостереження
(через 7 діб) найбільш вира-
жені зміни відмічаються в си-
роватці крові. Надалі (через
14 діб) переважають органо-
специфічні зміни (у тканині
серця), що потребує відповід-
ної фармакологічної корекції.

На особливу увагу заслуго-
вують результати вивчення
фармакотерапевтичної ефек-
тивності ліпофлавону з аце-
лізином при серцевій недо-
статності, які досить перекон-
ливо свідчать про здатність
даної комбінації ЛЗ пригнічува-
ти процеси генерації вільних
радикалів, запобігаючи, таким
чином, окиснювальному стре-
су в цілому, що зрештою реа-
лізується здатністю препа-
ратів попереджати прогресу-
ванню модельованого патоло-
гічного стану.
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Серед анксіолітичних, сно-
дійних, протисудомних за-
собів похідні 1,4-бенздіазепіну
займають домінуюче положен-
ня. Вони є найбільш розпов-
сюдженими препаратами у клі-
нічній та амбулаторній прак-
тиці,  використовуються прак-
тично в усіх галузях медицини
(психіатрія, неврологія, хірур-
гія, дерматологія, педіатрія, ге-
ронтологія, онкологія, акушер-
ство і гінекологія та ін.). У пси-
хіатричній практиці анксіоліти-
ки ефективні при різних не-
вротичних, неврозоподібних,
психопатичних і психопатопо-
дібних станах, що супрово-
джуються тривогою, страхом,
підвищеною дратівливістю,
емоційною лабільністю, без-
сонням, збудженням, напруже-
ністю. Деякі анксіолітики ефек-
тивні при емоційному стресі,
фобіях, іпохондричних синд-
ромах, неглибоких депресив-
них станах, психогенних психо-
зах, панічних станах [1; 2].

Анксіолітики постійно вжи-
ваються хворими з хронічною
тривогою, для яких вони є жит-
тєво необхідними препарата-
ми.

Застосування проліків 1,4-
бенздіазепіну дозволяє знач-
но підвищити ефективність
терапії, тому розробка і ви-
вчення ліків-попередників на
основі похідних 1,4-бенздіазе-
піну — актуальна проблема
сучасної фармацевтичної хімії
[3; 4].

Метою даної роботи було
вивчення фармакологічних
характеристик нового похідно-
го 1,4-бенздіазепіну, який є
складним ефіром 3-гідрокси-
феназепаму й енантової кис-
лоти, на моделях поведінки
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тварин, що нагадують прояви
депресії у людини і є селек-
тивно чутливими до здійснен-
ня ефективного антидепре-
сивного лікування [5].

Матеріали та методи
дослідження

Досліди проводили на 50
безпородних білих мишах-
самцях масою 18–30 г.

У кожній групі було по 5 екс-
периментальних тварин. Усім
тваринам енантоат 3-гідрокси-
феназепаму вводили перораль-
но одноразово дозою 1 мг/кг. Ця
доза може вважатись опти-
мальною за коразоловим тес-
том, на підставі проведеного
нами вивчення залежності
«доза–ефект» при перораль-
ному одноразовому введенні
енантоату 3-гідроксифеназе-
паму [6]. При цьому було до-
ведено, що подальше під-
вищення дози не змінює фар-
макологічного ефекту препа-
рату, що може бути пов’язано
з насиченням бенздіазепіно-
вих рецепторів.

Контролем була група тва-
рин, які не одержували препа-
рат.

Седативну дію даної речо-
вини оцінювали за методикою
відкритого поля, з реєстрацією
кількості перетнутих тварина-
ми квадратів (рухова актив-
ність), кількості стійок тварин
на задніх лапах (вертикальна
активність) і кількості зазирань
у отвори (дослідницька актив-
ність) (10 груп тварин для всіх
трьох параметрів тесту від-
критого поля). Спостереження
проводилося протягом 3 хв.

Анксіолітична дія енантоату
3-гідроксифеназепаму на орієн-

товно-дослідницькі реакції
експериментальних тварин в
умовах стресу вивчалася за
допомогою тесту чорно-білої
камери [7]. Реєструвався час
перебування миші в темному
відсіку (рефлекс нори) та кіль-
кість виходів і виглядань в ос-
вітлений відсік. Відомо, що
анксіолітики збільшують кіль-
кість виходів і час перебуван-
ня в світлому відсіку камери,
контрольні ж тварини вважали
за краще перебувати в темно-
му відсіку [8].

Депресивну активність у
піддослідних тварин вивчали
за тестом вимушеного плаван-
ня Порсолта [9]. Реєстрував-
ся час іммобільності (зависан-
ня), що інтерпретується як
прояв відчаю (депресивна дія),
латентність і сумарна три-
валість якого можуть зміню-
ватися під дією введеного пре-
парату.

Експериментальні результа-
ти були оброблені загально-
прийнятими методами з обчис-
люванням середньої ариф-
метичної величини, середньо-
го відхилення середньої ариф-
метичної, критерію Стьюдента
та коефіцієнта вірогідності.

Результати дослідження
та їх обговорення

Визначення рухової актив-
ності (за кількістю перетнутих
квадратів і стійок) експери-
ментальних тварин після пе-
рорального одноразового вве-
дення енантоату 3-гідрокси-
феназепаму дозою 1 мг/кг в
інтервалі 0,5–94 год довело,
що в цьому інтервалі часу спо-
стерігається зниження рухової
активності порівняно з контро-
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Рис. 2. Спонтанна рухова активність тварин (горизонтальні пере-
міщення) при пероральному одноразовому введенні енантоату 3-гідро-
ксифеназепаму (1 мг/кг) за тестом «відкрите поле»
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Рис. 1. Спонтанна рухова активність тварин (вертикальні переміщен-
ня) при пероральному одноразовому введенні енантоату 3-гідроксифе-
назепаму (1 мг/кг) за тестом «відкрите поле»
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Рис. 3. Дослідницька активність тварин при пероральному однора-
зовому введенні енантоату 3-гідроксифеназепаму (1 мг/кг) за тестом
«відкрите поле»

лем (рис. 1, 2), яке свідчить
про пролонгацію седативної дії
досліджуваного препарату.
Отримані результати значною
мірою співпадають із впливом
феназепаму на організм екс-
периментальних тварин при
однаковій дозі й умовах вве-
дення [10].

Вивчення дослідницької ак-
тивності тварин показало, що
в інтервалі часу від 18 до 48 год
після введення препарату
спостерігалося певне зростан-
ня вказаної активності  по-
рівняно з повною відсутністю її
на початку експерименту (рис.
3). Проте до 94-ї години після

введення спостерігалося знач-
не зростання дослідницької
активності порівняно з контро-
лем, що свідчить про змен-
шення вмісту активної речо-
вині в біофазі дії. Відомо, що
похідні 1,4-бенздіазепіну низь-
кими дозами (0,1–0,2 мг/кг)
викликають зростання дослід-
ницької активності [11].

В інтервалі від 0,5 до 94 год
після перорального введення
енантоату 3-гідроксифеназе-
паму був відсутній ефект міо-
релаксації в експерименталь-
них тварин, на фоні прояву ви-
ражених седативних власти-
востей, на відміну від інших
препаратів бенздіазепінового
ряду (уксепам, діазепам, фе-
назепам) при їх пероральному
одноразовому введенні [12].

За результатами тесту ви-
мушеного плавання Порсолта
(табл. 1) було встановлено,
що енантоат 3-гідроксифена-
зепаму досліджуваною дозою
(1 мг/кг) виявляє депресивну
активність. В інтервалі від 0,5
до 72 год після його введення
рухова активність значно зни-
жена, а термін іммобільності
експериментальних тварин
утричі перевищує контрольні
значення. Тільки через 94 год
після введення термін іммо-
більності дорівнює контроль-
ним значенням. Поведінковий
тест «відчаю», проведений в
аналогічних умовах для фена-
зепаму при пероральному од-
норазовому введенні дозою
4 мг/кг (в 4 рази більшою за
досліджувану) показує, що час
іммобільності дорівнює конт-
рольним значенням уже через
48 год після введення препа-
рату [10]. Можна дійти виснов-
ку, що енантоат 3-гідроксифе-
назепаму досліджуваною до-
зою виявляє пролонговану
депресивну активність.

Однією з найчутливіших
моделей для вивчення анксіо-
літичної активності препарату
є чорно-біла камера [13].

Дані, наведені в табл. 2,
свідчать про наявність у дос-
ліджуваного препарату анксіо-
літичної активності, що вияв-
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лялося збільшенням часу пе-
ребування експерименталь-
них тварин у світлому відсіку.
Отримані дані корелюють із
результатами для феназепа-
му [10].

Висновки

У результаті проведеного
дослідження було доведено,
що енантоат 3-гідроксифена-
зепаму при пероральному од-
норазовому введенні дослі-
джуваною дозою 1 мг/кг чи-
нить седативну, анксіолітичну
і депресивну активність при
повній відсутності міорелак-
сації.
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Несмотря на значительные
достижения последних 50 лет
в фармакотерапии многих за-
болеваний ЦНС, существен-
ного прогресса в лечении эпи-
лепсии достичь не удалось. У
20–30 % больных припадки
эпилепсии не поддаются те-
рапии существующими лекар-
ственными средствами (ЛС)
или развиваются тяжелые по-
бочные эффекты вследствие
применения противоэпилепти-
ческих препаратов (ПЭП) [1;
2]. В связи с этим разработка
новых, более эффективных
ПЭП, обладающих меньшей
токсичностью, — весьма акту-
альная задача. Ранее прове-
денные нами исследования
показали, что новое координа-
ционное соединение дифос-
фоната германия с никотина-
мидом МИГУ-5 оказывает вы-
раженное противосудорожное
действие в условиях химичес-
ки-индуцированных, а также
максимально-электрошоко-
вых (МЭШ) судорог [3; 4]. Пре-
имущество МИГУ-5 заключа-
ется в том, что в дозе, превы-
шающей в 10–20 раз дозу, не-
обходимую для получения
противосудорожного действия
на модели МЭШ судорог, он
оказывал лишь незначитель-
ное седативное и миорелак-
сантное действие. Учитывая
то, что новые ПЭП использу-
ются лишь в качестве допол-
нительных препаратов к про-
водимой противосудорожной
терапии, а также то, что у 30–
40 % пациентов с эпилепсией
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применяется комбинирован-
ная политерапия несколькими
препаратами, существенный
интерес представляло изуче-
ние взаимодействия МИГУ-5 с
другими ПЭП. Одним из наи-
более адекватных подходов к
исследованию взаимодей-
ствия ПЭП является изобо-
лографический метод, кото-
рый позволяет оптимально
определить такие типы взаи-
модействия, как суммация,
синергизм или антагонизм [5;
6].

Целью настоящей работы
явилось исследование с по-
мощью изоболографическо-
го метода взаимодействия
МИГУ-5 как с традиционными
ПЭП (фенитоин, карбамазе-
пин, вальпроевая кислота),
так и с новыми (ламотриджи-
ном, габапентином, топирама-
том) на модели 6-Гц судорог у
мышей — одной из новых мо-
делей фармакорезистентной
эпилепсии [7].

Материалы и методы
исследования

Эксперименты проводи-
лись на мышах-самцах линии
СВА массой 20–25 г. Живот-
ные содержались в индивиду-
альных боксах со свободным
доступом к пище и воде, с ес-
тественной сменой света и
темноты. Модель 6-Гц судорог
формировали путем транс-
корнеальной стимуляции элект-
рическим током (частота 6 Гц,
сила 32 мА, продолжитель-
ность 0,2 мс прямоугольными

стимулами в течение 3 с). В
качестве генерирующего сти-
мулятора использовали
“Grass S48”, предварительно
нанося на роговицу 0,2%-й рас-
твор лидокаина и 0,9%-й рас-
твор NaCl. Регистрировали
число мышей с наличием
либо отсутствием судорог, за-
мираний, клонусов передних
конечностей, дрожанием виб-
рисс или тонуса хвоста и об-
щую продолжительность су-
дорог.

В работе использовали
МИГУ-5, фенитоин, карбама-
зепин, вальпроевую кислоту,
ламотриджин, топирамат и га-
бапентин. Все препараты рас-
творяли в 0,5%-м растворе ме-
тилцеллюлозы и вводили внут-
рибрюшинно в объеме 0,2 мл
на 20 г массы тела (карбама-
зепин и вальпроевую кислоту
за 15 мин, ламотриджин — за
30 мин, габапентин — за 60 мин,
фенитоин и топирамат — за
120 мин до тестирования). Оп-
ределение времени тестирова-
ния основывалось на данных о
пике их противосудорожной
активности, описанной в
литературе [6; 7]. Животным
контрольной группы внутри-
брюшинно вводили аналогич-
ный объем физиологического
раствора. Контрольная группа
включала не менее 10 живот-
ных.

С помощью компьютерной
программы пробит-анализа
(Litchfield, Wilcoxon, 1949) вы-
числяли ED50. Изобологра-
фический анализ взаимодей-
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ствия МИГУ-5 с ПЭП осущест-
вляли в соответствии с мето-
дикой, описанной Tаllaridа [8],
Porrecca et al. [9], Luszczki et
al. [6]. Для выяснения типа
взаимодействия использова-
ли 3 фиксированных соотно-
шения доз компонентов 1:3,
1:1 и 3:1 на модели 6-Гц инду-
цированных судорог.

Для графического пред-
ставления типа взаимодей-
ствия МИГУ-5 с ПЭП приме-
няли метод изобольных диа-
грамм, который заключается в
следующем: по осям коорди-
нат, в одинаковом масштабе,
откладываются равные доли
веществ X и Y, дающие соот-
ветствующий регистрируемый
эффект, принимаемый за 100 %.
Линия, соединяющая 50%-е
эффекты каждой из пар ис-
следуемых препаратов, отра-
жает эффекты в условиях их
раздельного введения на мо-
дели 6-Гц вызванных судорог.
Если экспериментально уста-
новленные точки, отражаю-
щие комбинированное дей-
ствие двух веществ в фикси-
рованных соотношениях, рас-
полагаются на этой линии, то
это соответствует суммации
их действия, если существен-
но ниже или выше этой линии,
то они отражают соответст-
венно потенцирование или ан-
тагонизм. Кроме того, опре-
деляли индекс взаимодейст-
вия для различных фиксиро-
ванных соотношений между
двумя веществами, который
представлял соотношение
ЕD50 эксп / ЕD50 теорет. Данный
индекс отражает степень и си-
лу взаимодействия двух ве-
ществ. Если он менее 0,7, то
это указывает на потенциро-
вание, если равен 1,0 — на
суммацию их действия, а если
более 1,3, то вещества X и Y
проявляют антагонистическое
взаимодействие [6; 8; 9].

Одновременно рассчитыва-
ли ЕD50 теорет и его стандарт-
ную ошибку среднего (SEM). Из
уравнений, описанных Tallarida
et al. [21], ЕD50 теорет можно вы-
разить следующим образом:

(ЕD50) теорет = f1 · (ЕD50) препарат 1 +

+ f2 · (ЕD50) препарат 2,

где f1 — соотношение препара-
та 1 в общем количестве смеси;

f2 — соответственно соот-
ношение препарата 2.

Для соотношений смеси
должно выполняться условие:
f1 + f2 =1.

Соотношения могут быть
выражены в процентах, тогда,
например, для соотношения
1:3 уравнение будет иметь
следующий вид:

25 % от (ЕD50) препарата 1 + 75 %
от (ЕD50) препарата 2 = 100 %

(ЕD50) теорет.

Очевидно, что f1 = 1/4 ↔ 0,25
и f2 = 3/4 ↔ 0,75. Следуя урав-
нениям Tallarida et al. [21], мож-
но рассчитать:

V(ЕD50) теорет =

= (f1)2 · V(ЕD50) препарат 1 +

+ (1-f1)2 · V(ЕD50) препарат 2,

где V — соответственно сред-
неквадратичное отклонение
(СКО) каждого препарата.

Из СКО можно определить
SEM соответственно:

[SEM(ЕD50) теорет]2 =
= V(ЕD50) теорет

или иначе, записав:

SEM(ЕD50) теорет =
= sqrt[V(ЕD50) теорет],

где SEM — стандартная ошиб-
ка среднего соответствующе-
го значения ЕD50;

sqrt — квадратный корень
выражения в скобках.

Зависимость SEM(ЕD50) от
ЕD50 можно описать следую-
щим уравнением:

SEM(ЕD50) = 2,3 ×
× (ЕD50) · SEM[log10(ЕD50)].

Нарушение координации
движения у мышей изучали с
помощью методики «вращаю-
щегося стержня» [10]. Диа-
метр стержня равнялся 3 см,
скорость вращения 6 об/мин.
В этом тесте определяли чис-
ло мышей, не способных
удержаться на «вращающем-
ся стержне» в течение 120 с,
что отражает острые невроло-
гические деффекты, являю-
щиеся следствием побочных
эффектов ПЭП.

Результаты исследования
и их обсуждение

Влияние МИГУ-5 и обще-
принятых ПЭП на 6-Гц вы-
званные судороги представле-
но в табл. 1. Приведенные
данные свидетельствуют о
том, что МИГУ-5, также как и
большинство ПЭП, предотвра-
щал развитие 6-Гц индуциро-
ванных судорожных реакций в
дозах, которые значительно
превышали соответствующие
дозы ПЭП в условиях МЭШ
судорог. Изоболографический
анализ взаимодействия проде-
монстрировал простое сумми-
рование противосудорожных
эффектов в условиях сочетан-
ного применения МИГУ-5 с
вальпроевой кислотой, топи-

Таблица 1
Влияние МИГУ-5 и противоэпилептических препаратов
на 6-Гц вызванные судорожные реакции и координацию
движений в тесте «вращающегося стержня» у мышей

Препараты ЕD50, мг/кг, в/бр ТD50, мг/кг, в/бр ЗИ

МИГУ-5 114,7 (78,3–169,4) 154,3 (138–172) 1,3
Фенитоин 65,0 (39,6–101,4) 59,0 (39,4–61,8) —
Карбамазепин 49,2 (26,5–79,3) 58,3 (46,2–64,0) 1,2
Вальпроевая кислота 124,0 (88,7–201,8) 371 (346–391) 3,0
Ламотриджин 85,6 (46,5–152,6) 32,3 (23,7–42,6) —
Топирамат 276,7 (149,3–490,0) 328 (275–377) 1,2
Габапентин 231,3 (107,2–426,0) 214 (207–234) —

Примечание. ЗИ — защитный (противосудорожный) индекс, представ-
ляющий соотношение TD50 : ED50.
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раматом и габапентином (рис. 1,
в, д, е; табл. 2). Индекс взаи-
модействия в указанных ком-
бинациях варьировал в раз-
личных соотношениях от 0,72
до 1,26, что подтверждает сум-
мацию эффектов МИГУ-5 и
вальпроевой кислоты, топира-
мата и габапентина. Исключе-
нием является комбинация

МИГУ-5 с топираматом в соот-
ношении 1:3. Индекс взаимо-
действия составляет в этом
случае 0,72, что свидетель-
ствует о синергизме действия.
Комбинированное применение
МИГУ-5 с фенитоином, карба-
мазепином и ламотриджином
сопровождалось значитель-
ным потенцированием их про-

тивосудорожных эффектов
(см. табл. 2, рис. 1, a, в, е,). Ин-
декс взаимодействия варьиро-
вал от 0,59 до 0,73 в разных
соотношениях доз двух препа-
ратов, что также свидетель-
ствует о выраженном синергиз-
ме их действия.

Результаты исследования
влияния МИГУ-5 на нейроток-
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Рисунок. Изоболограммы взаимодействия МИГУ-5 с другими противоэпилептическими препаратами в
различных комбинациях (1:1, 1:3, 3:1): а — синергичное взаимодействие МИГУ-5 и фенитоина; б — синер-
гичное взаимодействие МИГУ-5 и карбамазепина; в — суммирование эффектов МИГУ-5 и вальпроевой кис-
лоты; г — синергичное взаимодействие МИГУ-5 и ламотриджина; д — суммирование эффектов МИГУ-5 и
топирамата; е — суммирование эффектов МИГУ-5 и габапентина

 По оси абсцисс — дозы МИГУ-5, по оси ординат — дозы ПЭП.
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сические эффекты ПЭП в те-
сте «вращающегося стержня»
представлены в табл. 3. Они
свидетельствуют о том, что в
соотношении доз 1:1 ни в од-
ной из комбинаций препара-
тов под влиянием МИГУ-5 не
наблюдалось ухудшения ко-
ординации мышечной дея-
тельности.

Таким образом, проведен-
ные исследования показали,
что МИГУ-5 оказывает проти-
восудорожное действие на
модели 6-Гц вызванных судо-
рог у мышей. Эти данные со-
гласуются с ранее полученны-
ми результатами о противосу-
дорожных эффектах МИГУ-5
на моделях МЭШ судорог и
химически вызванных судо-
рожных реакций [3; 4]. Осо-
бенностью противосудорож-
ного действия МИГУ-5 в усло-
виях 6-Гц вызванных судорог
было то, что достижение про-
тивосудорожного действия
было возможно только лишь
при введении больших доз
МИГУ-5. Общепринятые ПЭП
(фенитоин, карбамазепин,
вальпроевая кислота), а также
новые ПЭП (ламотриджин, то-
пирамат и габапентин) оказы-
вали противосудорожное дей-
ствие на модели 6-Гц вызван-
ных судорог в значительно
больших дозах, чем на моде-
ли МЭШ судорог. Эти данные,
в целом, согласуются с ре-
зультатами других исследова-
ний [7] и свидетельствуют о
том, что модель 6-Гц вызван-
ных судорог — наиболее
адекватная модель фармако-
резистентных судорог.

Изоболографический ана-
лиз взаимодействия МИГУ-5 с
ПЭП показал, что комбинации
МИГУ-5 с фенитоином, карба-
мазепином и ламотриджином
проявляют синергизм в проти-
восудорожном действии во
всех исследуемых соотноше-
ниях доз препаратов (1:3, 1:1,
3:1). Подтверждением синер-
гизма противосудорожного
действия МИГУ-5 и других
ПЭП служит соответсвующее
значение индекса взаимодей-

ствия и расположение точек
на изоболограмме (см. рис. 1).
Кроме того, было показано,
что в условиях сочетанного при-
менения МИГУ-5 и вальпрое-
вой кислоты, топирамата и га-
бапентина отмечается про-
стое суммирование их проти-
восудорожных эффектов (см.
табл. 2) во всех исследуемых
соотношениях доз ЛС. Исклю-

Таблица 2
Влияние МИГУ-5 на противосудорожные эффекты

противоэпилептических препаратов
на модели 6-Гц вызванных судорог у мышей

Комбинации Соотно- ЕД50 теорет ЕД50 экспер α препаратов шения

МИГУ-5 + фенитоин 1:3 77,4 ± 15,6 51,8 ± 10,9 0,67
1:1 89,8 ± 17,7 57,5 ± 11,8 0,64
3:1 102,3 ± 16,9 70,6 ± 13,9 0,69

МИГУ-5 + 1:3 65,6 ± 14,6 44,6 ± 8,7 0,68
карбамазепин 1:1 81,9 ± 13,3 48,3 ± 10,1 0,59

3:1 98,3 ± 18,4 61,9 ± 12,6 0,63

МИГУ-5 + вальпроевая 1:3 121,7 ± 16,5 120,5 ± 17,8 0,99
кислота 1:1 119,4 ± 17,9 111,0 ± 18,9 0,93

3:1 117,0 ± 13,1 108,8 ± 18,4 0,93

МИГУ-5 + 1:3 92,9 ± 16,3 62,2 ± 12,2 0,67
ламотриджин 1:1 100,2 ± 19,6 64,1 ± 10,9 0,64

3:1 107,4 ± 11,1 78,4 ± 14,3 0,73

МИГУ-5 + топирамат 1:3 236,3 ± 29,7 170,1 ± 34,5 0,72
1:1 195,7 ± 23,8 176,1 ± 32,9 0,90
3:1 155,2 ± 24,5 142,8 ± 24,2 0,92

МИГУ-5 + габапентин 1:3 202,2 ± 22,9 222,4 ± 42,2 1,10
1:1 173,0 ± 29,3 218,0 ± 35,9 1,26
3:1 143,8 ± 18,2 165,4 ± 31,3 1,15

Таблица 3
Влияние различных противоэпилептических препаратов
и их комбинаций с МИГУ-5 на мышечную координацию

в тесте «вращающегося стержня» у мышей

Препараты, мг/кг, в/бр Число мышей с нару-
шением координации, %

МИГУ-5 (50,0) 0
Фенитоин (32,0) 30
МИГУ-5 + фенитоин (50,0+32,0) 30
Карбамазепин (25,0) 20
МИГУ-5 + карбамазепин (50,0+25,0) 25
Вальпроевая кислота (62,0) 0
МИГУ-5 + вальпроевая кислота (50,0+10,0) 10
Ламотриджин (42,0) 35
МИГУ-5 + ламотриджин (50,0+42,0) 40
Топирамат (138,0) 0
МИГУ-5 + топирамат (50,0+138,0) 0
Габапентин (115,0) 20
МИГУ-5 + габапентин (50,0+115,0) 20

чением является комбинация
МИГУ-5 с топираматом в со-
отношениии доз 1:3. В этом
случае индекс взаимодей-
ствия составил всего 0,7, что
свидетельствует о синергизе
действия.

Представляет существен-
ный интерес тот факт, что ни
в одной комбинации МИГУ-5 с
ПЭП не отмечалось взаимо-
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действия по антагонистичес-
кому типу, а также усиления
нейротоксического действия
ПЭП в тесте «вращающегося
стержня» (см. табл. 3). Послед-
нее имеет особое значение
для характеристики нового
БАВ, так как показывает, что
в условиях сочетанного при-
менения МИГУ-5 и классичес-
ких ПЭП можно уменьшить
дозу ПЭП без существенного
снижения выраженности их
противосудорожных эффек-
тов, что позволит значитель-
но уменьшить побочное дей-
ствие ПЭП. Общепринято, что
механизм противосудорожного
действия фенитоина, карба-
мазепина и ламотриджина свя-
зан, главным образом, с их
блокирующим действием на
потенциал-зависимые натрие-
вые каналы нейронных мемб-
ран [15–17], хотя и имеются
некоторые дополнительные
особенности механизма дей-
ствия этих препаратов и, со-
ответственно, особенности их
назначения в клинической
практике [5; 18]. Общим в ме-
ханизме противосудорожного
действия вальпроевой кисло-
ты и габапентина является
активация механизма ГАМК-
эргического торможения [18].

Таким образом, можно за-
ключить, что различные меха-
низмы действия ПЭП обус-
лавливают природу суммаци-
онного или синергичного типа
взаимодействия между МИГУ-
5 и исследуемыми ПЭП. В со-
ответствии с данными Deckers
et al. [5], синергизм во взаимо-
действии встречается, как
правило, в условиях их комби-
нированного применения, при
этом ведущую роль играют
существенные различия в ме-
ханизмах их действия. Сумма-
ция эффектов или аддитив-
ное действие, как правило,
наблюдается в том случае,
когда препараты обладают
сходными механизмами дей-
ствия. Поскольку молекуляр-
ные механизмы противосудо-
рожного действия МИГУ-5
пока остаются недостаточно

выясненными, то, исходя из
полученных результатов и
данных литературы [11–14],
можно предположить, что ан-
тиэпилептические эффекты
МИГУ-5 обусловлены его взаи-
модействием с системой
ГАМК-бензодиазепин-рецеп-
торного комплекса.

Кроме того, исследования
показали, что соотношение
доз исследуемых препаратов
также влияет на тип их взаи-
модействия. Например, МИГУ-5
в комбинации с топираматом
в соотношении 1:3 оказывает
потенцирующее действие, а
при соотношениях доз 1:1 и
3:1 отмечается простое сум-
мирование эффектов. Ре-
зультаты исследований дру-
гих авторов также подтверж-
дают наши данные [6; 19; 20].
Так, Borowicz et al. [19], ис-
пользуя модель МЭШ показа-
ли, что в условиях комбина-
ции габапентина с карбамазе-
пином в соотношении доз 1:1
отмечается суммация, а во
всех остальных соотношени-
ях доз — значительное потен-
цирование их противосудо-
рожных эффектов. Эти дан-
ные необходимо учитывать в
клинике при выборе рациональ-
ной политерапии эпилепсии.

Теоретически, суммация
противосудорожного действия
препаратов в условиях их
комбинированного примене-
ния и отсутствия (или миними-
зации) побочных эффектов
— весьма важная проблема, с
клинической точки зрения ре-
левантная [6], так как отража-
ет возможность двух ПЭП ока-
зывать такое же противосудо-
рожное действие в более низ-
ких дозах, чем в условиях раз-
дельного введения препара-
тов. Результаты данного ис-
следования получены в усло-
виях однократного введения
ПЭП и МИГУ-5 в острых опы-
тах. Результаты свидетель-
ствуют о необходимости даль-
нейшего выяснения механиз-
мов противосудорожного дей-
ствия МИГУ-5 на моделях
хронической эпилепсии*.
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Введение

По данным литературы,
нитриты и нитраты эндогенно-
го происхождения постоянно
присутствуют в плазме крови
человека и животных, являясь
основным метаболитом моле-
кулы оксида азота и субстра-
том в процессах ресинтеза
молекулы NO по нитрит-ре-
дуктазному пути [1]. Установ-
лено, что скорость образова-
ния нитратов и нитритов в
организме объективно отража-
ет темпы продукции оксида
азота [2]. Также показано, что
почки принимают участие в
поддержании постоянного
уровня нитритов и нитратов во
внеклеточной жидкости [3; 4].
Между тем, влияние малых
доз экзогенных нитритов, наи-
более физиологически актив-
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ных метаболитов NО, на со-
стояние органов и функцио-
нальных систем человека и
животных изучено недоста-
точно.

Целью данной работы бы-
ло изучение влияния блокато-
ра ангиотензин-I-превращаю-
щего фермента на деятель-
ность почек белых крыс в ус-
ловиях продолжительного по-
требления нитрита натрия.

Материалы и методы
исследования

Работа выполнена на бес-
породных белых крысах-сам-
цах. Поступление нитрита на-
трия осуществляли выпаива-
нием животных (масса тела
190–260 г) водным раствором
нитрита натрия (50 мг/л) в те-
чение 7 сут (n=10). Кроме
того, была проведена серия

экспериментов с одновремен-
ным выпаиванием водным
раствором нитрита натрия
(50 мг/л) и каптоприла (10 мг/л)
в течение 7 сут (n=20). Полу-
ченные результаты сравнива-
ли с соответствующим воз-
растным контролем — по 15
крыс в каждой группе. Функ-
цию почек исследовали в ус-
ловиях 5%-й водной нагрузки.
Мочу собирали в течение 2 ч.
Из эксперимента крыс выво-
дили путем декапитации под
легкой эфирной анестезией.
Кровь стабилизировали гепа-
рином, центрифугировали при
3000 об/мин 15 мин. В полу-
ченных образцах мочи и плаз-
мы определяли следующие
показатели: осмоляльность
криоскопическим методом на
осмометре модели 3D3 (США),
концентрацию креатинина фо-
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тометрическим методом в ре-
акции с пикриновой кислотой
на спектрофотометре СФ-46
(Россия), концентрацию нит-
ритов и нитратов в реакции с
реактивом Грисса фотометри-
ческим методом, концентра-
цию белка в моче — фото-
метрическим методом в реак-
ции с сульфосалициловой
кислотой. Величины почечной
экскреции анализируемых ве-
ществ и результаты клиренс-
методов исследований рас-
считывали на 100 г массы
тела [5]. Статистический ана-
лиз полученных результатов
проводили общепринятым ме-
тодом с использованием кри-
терия Стьюдента.

Результаты  исследования
и их обсуждение

Установлено, что выпаива-
ние крыс раствором нитрита
натрия (50 мг/л) в течение
7 сут сопровождается сниже-
нием клиренса креатинина в
1,8 раза, повышением концен-
трации мочевины и нитритов в
плазме крови в 2 раза, увели-
чением экскреции белка, нит-
ритов и нитратов соответ-
ственно в 2, 10 и 2,6 раза. В
свою очередь, назначение
каптоприла на фоне хроничес-
кого поступления нитритов
сопровождается достоверным
повышением объема диуреза
в 1,7 раза и усилением проте-
инурии. Величина клиренса
креатинина остается снижен-
ной, а уровни мочевины и нит-
ритов в плазме крови имеют
тенденцию к нормализации,
однако достоверно превыша-
ют контрольные значения.
Отметим, что использование
каптоприла сопровождается
ростом концентрации нитра-
тов в моче и плазме, а также
усилением их выделения поч-
ками (таблица).

По данным литературы, по-
чечная экскреция эндогенных
нитратов и нитритов является
основным каналом выделения
данных соединений [6]. Пока-
зано, что почечная экскреция
нитритов и нитратов тесно

связана с состоянием почеч-
ного кровотока и канальцево-
го транспорта натрия [7]. При
этом снижение темпов сис-
темной продукции оксида азо-
та приводит к уменьшению по-
чечного клиренса нитритов и
нитратов, в том числе за счет
усиления их канальцевой ре-
абсорбции [8]. Корреляцион-
ный анализ между концентра-
цией нитратов и нитритов в
плазме крови человека и па-
раметров их почечного транс-
порта свидетельствует о том,
что почкам принадлежит важ-
ная роль в поддержании по-
стоянного уровня этих соеди-
нений во внеклеточной жидко-
сти организма человека в нор-
ме и при патологии [9]. Сооб-
щается о тесной положитель-
ной корреляции между содер-
жанием нитритов и креатинина

в плазме крови [10; 11]. Уро-
вень эндогенных нитритов и
нитратов в плазме крови ко-
леблется в достаточно узких
пределах и изменение его ве-
личины может использовать-
ся в качестве диагностическо-
го показателя при патологи-
ческих состояниях сердечно-
сосудистой системы [6], нару-
шениях обменных процессов
[12] и в травматологии [13].

Таким образом, эндогенные
нитраты и нитриты — это хи-
мически стабильные произ-
водные оксида азота. Доста-
точно постоянная величина их
концентрации во внеклеточ-
ной жидкости организма обес-
печивается, с одной стороны,
состоянием продукции оксида
азота NO-синтазами, а с дру-
гой — темпами почечного кли-
ренса.

Таблица
Показатели деятельности почек

при хроническом поступлении нитрита натрия, M ± m

  
 Изучаемые показатели Контроль, Нитрит Нитрит натрия+

n=15 натрия,  каптоприл,
n=10 n=20

Диурез, мл/ч 1,5±0,2 1,9±0,3 2,5±0,3
Р1<0,01

Экскреция креатинина, 2,4±0,2 2,7±0,3 2,9±0,3
мкмоль/ч

Клиренс креатинина, 658±24 365±19 393±17
мкл/мин Р1<0,01 Р1<0,01

Концентрация мочевины 3,8±0,2 8,4±0,3 6,2±0,2
в плазме крови, ммоль/л Р1<0,01 Р1<0,01

Р2<0,05

Экскреция белка, мг/ч 0,039±0,005 0,078±0,009 0,146±0,017
Р1<0,01 Р1<0,01

Р2<0,01

Концентрация нитритов 5,9±0,4 12,6±0,2 8,7±0,3
в плазме крови, мкмоль/л Р1<0,01 Р1<0,01

Р2<0,05

Концентрация нитратов 5,1±0,3 5,3±0,5 7,3±0,4
в плазме крови, мкмоль/л Р1<0,05

Р2<0,05

Экскреция нитритов, 0,003±0,001 0,030±0,004 0,008±0,001
мкмоль/ч Р1<0,01 Р1<0,01

Р2<0,01

Экскреция нитратов, 0,009±0,001 0,023±0,002 0,037±0,040
мкмоль/ч Р1<0,01 Р1<0,01

Р2<0,01

Примечание. n — число наблюдений; P1 — показатель достоверности
отличий в сравнении с контрольной группой; P2 — показатель достоверности
отличий между группами животных, получавших нитрит натрия.
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Установлено также, что ряд
патологических процессов со-
провождается чаще всего по-
вышением содержания нитра-
тов и нитритов в плазме кро-
ви. Между тем, патофизиоло-
гические механизмы, иниции-
руемые избыточным уровнем
нитритов и нитратов в орга-
низме, изучены недостаточно.
Напомним, что потребление
животными нитрита натрия
приводит к достоверному по-
вышению аниона в плазме
крови. К тому же реакция по-
чек на экзогенный нитрит сви-
детельствует о достаточно
высокой чувствительности
гомеостатических ренальных
процессов к данному соеди-
нению. Вместе с тем темпы
поступления нитрита натрия в
организм крыс ниже количе-
ства, необходимого для ин-
дукции легкой формы геми-
ческой гипоксии [1; 14; 15].

Такие рассуждения позво-
лили нам высказать мнение о
том, что обнаруженные откло-
нения деятельности почек в
меньшей степени обусловле-
ны токсическим эффектом
почечной паренхимы, а вызва-
ны, главным образом, пере-
стройкой гуморальных меха-
низмов внутриорганной ауто-
регуляции. Действительно,
согласно ранее полученным
нами результатам, инъекция
нитрита натрия приводит к за-
кономерному увеличению ак-
тивности ренин-ангиотензино-
вой системы [14; 15]. Нельзя
исключить, что физиологи-
ческие уровни нитратов и нит-
ритов способны напрямую ре-
гулировать уровень активнос-
ти ренин-ангиотензиновой си-
стемы [16]. Кроме того, сооб-
щается о тесном взаимодей-
ствии параметров активности
ренин-ангиотензин-альдосте-
роновой системы и цикла ок-
сида азота в регуляции функ-
ции почек [17].

Приведенные выше аргу-
менты позволяют предполо-
жить, что устойчивое повыше-
ние концентрации нитритов в
плазме крови, сопровождаю-

щее течение некоторых пато-
логических процессов, целе-
сообразно рассматривать в
качестве самостоятельного
патогенетического механизма,
оказывающего влияние на
функциональное состояние
почек и ренальный транспорт
нитратов и нитритов. Резуль-
таты собственных исследова-
ний демонстрируют, что сте-
пень накопления нитритов и
нитратов в плазме крови жи-
вотных имеет умеренный ха-
рактер и не превышает значе-
ний, характеризующих уро-
вень ретенции эндогенных
нитритов при патологии [6; 12;
13].

Между тем установлено,
что избыточное содержание в
плазме крови нитритов сопро-
вождается отчетливыми изме-
нениями функции почек. В част-
ности, наблюдается снижение
клиренса креатинина и повы-
шение экскреции белка, а так-
же увеличение экскреции нит-
ратов и нитритов. Вместе с
тем, назначение каптоприла
— блокатора ангиотензин-I-
превращающего фермента
(АПФ) — в сочетании с нит-
ритной нагрузкой не оказыва-
ло существенного влияния на
величину клиренса креатини-
на, а протеинурия даже усили-
валась.

Анализируя влияние кап-
топрила на кинетику нитритов,
отметим, что использование
блокатора АПФ приводило к
некоторому уменьшению со-
держания нитритов в плазме
крови на фоне отчетливого
роста уровня нитратов. В
свою очередь, темпы выделе-
ния почками нитратов на фоне
блокатора АПФ возрастали, а
значения экскреции нитритов
снижались. Таким образом,
снижение клиренса креатини-
на и усиление протеинурии в
ответ на поступление малых
доз экзогенных нитритов, по
нашему мнению, в меньшей
степени обусловлены актива-
цией ренин-ангиотензиновой
системы. Однако усиление
протеинурии и достаточно низ-

кие параметры клиренса креа-
тинина под влиянием капто-
прила не исключают прямого
нефротоксического эффекта
нитрита натрия. Полученные
результаты также позволяют
выдвинуть предположение о
том, что ренин-ангиотензино-
вая система тесно вовлечена
в регуляцию почечного транс-
порта нитритов и нитратов, а
также цикла оксида азота.

Выводы

1. Продолжительное по-
ступление в организм нитрита
натрия сопровождается на-
коплением нитритов во вне-
клеточной жидкости организ-
ма.

2. Сочетанное введение
блокатора АПФ и нитрита на-
трия способствует дальней-
шему повышению выделения
белка почками на фоне пони-
женных значений клиренса
креатинина.

3. Блокада АПФ каптопри-
лом оказывает влияние на по-
чечный транспорт экзогенных
нитритов и нитратов.
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Клінічна практика

Вступ

Відомо, що гіпертонічна хво-
роба (ГХ) може бути причиною
відносної вінцевої недостат-
ності [1]. Поєднання ГХ із хро-
нічною ішемічною хворобою
серця (ХІХС) сприяєпотенцію-
ванню виразності «ішемічно-
го» та реперфузійного синд-
ромів [2].

Метою дослідження було
визначення зв’язку між цир-
кадними проявами «ішемічно-
го» синдрому й артеріального
тиску у хворих на хронічну
ішемічну хворобу серця та
гіпертонічну хворобу.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктом дослідження були
34 хворих на ХІХС в поєд-
нанні з ГХ (основна група).
Клінічна характеристика цих
хворих: 24 із них мали ста-
більну стенокардію напруги ІІ–
ІІІ функціональних класів (ФК),
у 10 пацієнтів ІХС мала вигляд
атеросклеротичного кардіо-
склерозу з порушенням ритму
і міокардіальною недостатніс-
тю, у 22 — ГХ ІІ ст., у 12 — ГХ
ІІІ ст., постінфарктний кардіо-
склероз визначили у 12 хворих
із 34. Порушення ритму і про-
відності діагностовано у 11 осіб,
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у тому числі пароксизмальна
фібриляція передсердь — у 4
із 34, фібриляція передсердь
постійної форми — у 1, над-
шлуночкова екстрасистолія —
у 2, шлуночкова екстрасисто-
лія — у 3, серцева недостат-
ність (СН) була ускладненням
у 26 хворих із 34, у тому числі
СН І, ФК ІІ — 14; СН ІІ А, ФК
ІІІ — у 11; СН ІІ Б, ФК ІV — у
1 хворого із 34. Вік досліджу-
ваних основної групи — 45–
75 років, контрольної — 43–
72 роки. За статтю хворі на
ХІХС у поєднанні з ГХ розпо-
ділилися так: 20 — чоловіки,
14 — жінки; у контрольній групі
— 18 і 16 осіб відповідно.

Комплексне ультразвукове
обстеження серця проводили
з використанням  апарату
“Sim-5000 plus” із механічним
датчиком 3,5 МГц у положеннi
хворого на л iвому боц i за
загальноприйнятою методи-
кою [3–5]. Визначали кiнцево-
дiастолiчний і кінцево-систол-
ічний об’єми ЛШ (мл) за фор-
мулою L. Teichholz [6], фрак-
цiю викиду (%), ударний об’єм
ЛШ (мл) [7], масу міокарда
ЛШ (г) за формулою L. Teich-
holz [6] у модифікації Ю. Н.
Беленкова [8] і Devereux [3].
Використовували велоерго-
метрію для визначення класу
стенокардії.

Цілодобове моніторування
електрокардіограми й арте-
ріального тиску (АТ) проводи-
лося за допомогою амбула-
торного моніторування за сис-
темою «Кардіотехніка 4000АТ».
Аналіз результатів монітору-
вання полягав у визначенні:
середньої частоти серцевих
скорочень (ЧСС) удень і вно-
чі, циркадного індексу ЧСС
(відношення середньої денної
до нічної ЧСС), денного та
нічного хронотропного резер-
ву, середнього денного та ніч-
ного діастолічного АТ, серед-
нього денного та нічного сис-
толічного АТ, «ішемічних» змін
сегмента ST удень і вночі
(підйом або зниження сегмен-
та ST на 1,5–2,5 мм і більше).

Статистичний аналіз містив
двовибірковий t-критерій Стью-
дента для двох незалежних ви-
бірок варіабельностей і непара-
метричний альтернативний тест
Маnn — Whithey (за програмою
SPSS for Windows Release 8.00,
SPSS Inc., 1989–1997). Зв’язок
мiж циркадними проявами «іше-
мічних» змін сегмента ST та ар-
теріального тиску встановлюва-
ли параметричним (за Pearson)
і непараметричним (за Spear-
man) кореляційними методоми
аналізу (за програмою SPSS for
Windows Release 8.00, SPSS
Inc., 1989–1997).
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Результати дослідження
та їх обговорення

У хворих на ХІХС у поєд-
нанні з ГХ встановлено збіль-
шення таких параметрів: кінце-
во-систолічного розміру ЛШ —
(4,32±0,11) см SD — стандарт-
не відхилення 0,65; Р=0,001 за
критерієм Стьюдента та непа-
раметричним тестом Маnn —
Whithey, а в контрольній групі
здорових осіб відповідно —
(3,57±0,04) см; 0,23; кінцево-
систолічного об’єму ЛШ —
(84,14±6,22) мл; 36,29; Р=0,001,
а в контрольній групі здорових
осіб — (53,43±1,37) мл; 8,11;
кінцево-діастолічного розміру
ЛШ — (5,95±0,09) см; 0,5;
Р=0,001, а в контрольній групі
здорових осіб — (5,60±0,04) см;
0,26; кінцево-діастолічного об’є-
му ЛШ — (178,46±5,85) мл;
34,14; Р=0,001, а в контрольній
групі здорових осіб — (153,91±
±2,69) мл; 19,93; товщини між-
шлуночкової перегородки —
(1,20±0,02) см; 0,1; Р=0,001, а
в контрольній групі здорових
осіб — (1,08±0,01) см; 0,09;
товщини задньої стінки ЛШ —
(1,140±0,002) см; 0,13; Р=0,001,
а в контрольній групі здорових
осіб — (1,05±0,02) см; 0,08;
кінцево-діастолічного розміру

лівого передсердя — (3,87±
±0,07) см; 0,39; Р=0,001, а в
контрольній групі здорових
осіб — (3,27±0,05) см; 0,3;
маси міокарда ЛШ за Devereux
— (305,49±13,44) г; 78,34;
Р=0,001, а в контрольній групі
здорових осіб — (232,11±5,78) г;
34,21; маси міокарда ЛШ за
Teichholz — (257,26±8,08) г;
47,13; Р=0,001, а в контроль-
ній групі здорових осіб —
(211,57±3,75) г; 22,18; діамет-
ра аорти (4,14±0,93) см; 5,47;
Р=0,001, а в контрольній групі
здорових осіб — (3,15±0,03) см;
0,18. Фракція викиду у хворих
на ХІХС у поєднанні з ГХ була
зменшеною: (51,59±2,13) %;
12,43; Р=0,001, а в контроль-
ній групі здорових осіб —
(64,71±0,62) %; 3,69.

У хворих на ХІХС у поєд-
нанні з ГХ визначили різного
рівня параметричний і непара-
метричний кореляційні зв’язки
між циркадним коливанням АТ
і виразністю «ішемічних» змін
ЕКГ (таблиця). «Ішемічні» змі-
ни ЕКГ супроводжувалися ти-
повим больовим синдромом у
28–30 % хворих на ХІХС у по-
єднанні з ГХ, а у 70–72 % був
безбольовий варіант.

За даними параметричного
і непараметричного кореляцій-

ного аналізу встановлено се-
редній прямий кореляційний
зв’язок між середнім нічним
систолічним АТ та «ішемічни-
ми» змінами сегмента ST уно-
чі; прямий кореляційний зв’я-
зок (середня сила зв’язку) між
середнім денним систолічним
АТ та «ішемічними» змінами
сегмента ST уночі; прямий ко-
реляційний зв’язок (середня
сила зв’язку) між середнім
денним систолічним АТ та
«ішемічними» змінами сегмен-
та ST удень; прямий кореля-
ційний зв’язок (середня сила
зв’язку) між середнім нічним
систолічним АТ та «ішемічни-
ми» змінами сегмента ST удень;
прямий кореляційний зв’язок
(середня сила зв’язку) між се-
реднім нічним діастолічним АТ
та «ішемічними» змінами сег-
мента ST уночі; прямий коре-
ляційний зв’язок (середня си-
ла зв’язку) між середнім ден-
ним діастолічним АТ та «іше-
мічними» змінами сегмента ST
уночі; прямий кореляційний
зв’язок (середня сила зв’язку)
між середнім нічним діастоліч-
ним АТ та «ішемічними» змі-
нами сегмента ST удень; пря-
мий кореляційний зв’язок (се-
редня сила зв’язку) між серед-
нім нічним діастолічним АТ та

Таблиця
Параметрична і непараметрична кореляції артеріального тиску

та показників сегмента ST у хворих на хронічну ішемічну хворобу серця
у поєднанні з гіпертонічною хворобою

  Кореляція між показниками Кореляція Вірогідність Кореляція Вірогідність

 за Пірсоном  кореляції за Спірменом кореляції
за Пірсоном, Р  за Спірменом, Р

Середній нічний систолічний АТ (мм рт. ст.) 0,681 0,003 0,784 0,001
 та «ішемічні» зміни сегмента ST уночі (мм)
Середній денний систолічний АТ (мм рт. ст.) 0,655 0,004 0,609 0,01
та «ішемічні» зміни сегмента ST уночі (мм)
Середній денний систолічний АТ (мм рт. ст.) 0,6 0,005 0,646 0,002
та «ішемічні» зміни сегмента ST удень (мм)
Середній нічний систолічний АТ (мм рт. ст.) 0,466 0,039 0,472 0,036
та «ішемічні» зміни сегмента ST удень (мм)
Середній нічний діастолічний АТ (мм рт. ст.) 0,565 0,018 0,566 0,018
та «ішемічні» зміни сегмента ST уночі (мм)
Середній денний діастолічний АТ (мм рт. ст.) 0,497 0,042 0,49 0,046
та «ішемічні» зміни сегмента ST уночі (мм)
Середній нічний діастолічний АТ (мм рт. ст.) 0,496 0,026 0,497 0,026
та «ішемічні» зміни сегмента ST удень (мм)
Середній денний діастолічний АТ (мм рт. ст.) 0,460 0,041 0,5 0,025
та «ішемічні» зміни сегмента ST удень (мм)
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«ішемічними» змінами сегмен-
та ST удень.

Добові збільшення систо-
лічного та діастолічного АТ
сприяли появі «ішемічних»
змін сегмента ST, які провоку-
вали больовий синдром. У
нічні години подібна динаміка
АТ супроводжувалася безбо-
льовими «ішемічними» зміна-
ми ЕКГ. Зростання систоліч-
ного АТ удень призвело до
депресії сегмента ST на 1,5–
2,5 мм.

Отримані результати до-
слідження підтверджуються
іншими дослідженнями про по-
тенціювання негативних впли-
вів ГХ на перебіг ХІХС, появу
больових і безбольових форм
стенокардії [1; 10]. Встановле-
но, що подовження часу репо-
ляризації серця, ранкова сим-
патична гіперактивність спів-
існують зі зростанням АТ уран-
ці у хворих на ІХС у поєднанні
з ГХ, внаслідок чого збіль-
шується ризик кардіоваску-
лярних ускладнень [9]. Ці до-
слідження показали, що в ран-
кові години найчастіше спо-
стерігаються фатальні та не-
фатальні кардіоваскулярні
ускладнення. Раптова смерть
найчастіше зустрічається у
хворих на ІХС у поєднанні з
ГХ, збільшенням АТ у ранковий
час, ремоделюванням ЛШ [1].

Висновки

1. Добові зростання систо-
лічного та діастолічного арте-
ріального тиску є тригерними
факторами «ішемічних» змін
сегмента ST із переважанням
больового синдрому вдень і
безбольового вночі у хворих
на хронічну ішемічну хворобу
серця в поєднанні з гіпертоніч-
ною хворобою.

2. Визначення циркадних
ритмів артеріального тиску та
«ішемічних» змін сегмента ST є
передумовою для призначення
індивідуального лікування хво-
рих на хронічну ішемічну хворо-
бу серця в поєднанні з гіперто-
нічною хворобою.

Перспективи подальших
досліджень. Отримані ре-
зультати мають свій подаль-
ший розвиток для встановлен-
ня тригерних факторів потен-
ціювання негативних ефектів у
хворих на хронічну ішемічну
хворобу серця в поєднанні з
гіпертонічною хворобою.
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Вступ

Дисфункція ендотелію (ДЕ)
є предиктором підвищеного ри-
зику розвитку серцево-судин-

них захворювань і важливою
ланкою в патогенезі артеріаль-
ної гіпертонії (АГ) [1; 2]. Виник-
нення і прогресування ДЕ при
АГ залежить від рівня артері-

ального тиску (АТ) і наявності
інших факторів ризику (ФР) [3;
4]. Дані деяких авторів свідчать
про генетичну схильність до ДЕ
при АГ [4]; ДЕ зумовлена вклю-
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програм Excel’2003. Дані пред-
ставлені у вигляді середнього
значення (М) і стандартного
відхилення (SD). Вірогідни-
ми вважали розбіжності при
Р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Дані ІФА свідчать про висо-
кий рівень виявлення антитіл
класу IgG до HSV, VEB, CMV,
Chl у групах дослідження по-
рівняно з контролем, причому
в 2-й гр. частота виявлення
була вищою, ніж у 1-й. Так, час-
тота інфікованості CMV у 2-й гр.
перевищувала таку в 1-й гр. в
1,63 разу, HSV — в 1,15 разу,
VEB — в 1,15 разу, Chl — в
1,6 разу. Причому частота ін-
фікованості HSV в 1-й і 2-й гр.
була вищою за групу контролю
в 3,48 і 4 рази, а VEB — у 1,16
і 1,33 разу відповідно.

Аналіз стану NO-системи
(табл. 1) свідчить про зменшен-
ня сумарного вмісту стабільних
метаболітів NO за рахунок зни-
ження концентрації NO3, змен-
шення активності NOS плазми
і збільшення вмісту NO2 плаз-
ми крові у осіб 2-ї гр. Водночас,
у досліджуваних групах концен-
трація NO2, NO3, сумарних
метаболітів NO в еритроцитах
виявилася вищою, ніж у конт-
ролі, а найбільше підвищення
виявлено в 1-й гр. Це супрово-
джується зменшенням актив-
ності NOS еритроцитів порівня-

Таблиця 1
Стан NO-системи у пацієнтів досліджуваних груп

Показник Контроль, n=10 1-ша гр., n=43 2-га гр., n=75

Плазма

NO2, г/л 0,007±0,006 0,006±0,003 0,012±0,008°
NO3, г/л 0,43±0,12 0,28±0,24* 0,20±0,14*
NO2+NO3 0,44±0,13 0,27±0,22* 0,16±0,11*
NOS, ммоль/(с·мл) 1,42±1,11 0,16±0,15* 0,41±0,27*

Еритроцити

NO2, г/л 0,014±0,010 0,028±0,011* 0,018±0,011*
NO3, г/л 0,08±0,07 0,26±0,21* 0,13±0,11*
NO2+NO3 0,06±0,04 0,82±0,46* 0,25±0,22*
NOS, ммоль/(с·мл) 4,45±1,37 2,35±1,41* 1,67±1,18*

Примітка. У табл. 1 і 2: * — відмінності вірогідні (Р<0,05) порівняно з
контролем; ° — відмінності вірогідні (Р<0,05) між 1-ю та 2-ю групами.

ченням імунних механізмів у па-
тогенез захворювання.

Питання про первинність по-
рушення функції ендотелію при
АГ не вирішене. Дехто з ав-
торів припускає первинність
ДЕ: її наявність в осіб без АГ і
відсутність чіткої кореляції з
величиною АТ, інші вважають її
наслідком АГ. Механізми роз-
витку ДЕ при АГ не з’ясовані,
однак має значення зниження
активності NO-синтази [5].

Для уточнення патогенетич-
них механізмів виникнення і
прогресування АГ в осіб моло-
дого віку доцільно оцінити
стан функції ендотелію і титри
специфічних антивірусних і
антибактеріальних антитіл у
період становлення АГ, що і
стало метою нашої роботи.

Матеріали та методи
дослідження

Обстежено 118 молодих
чоловіків 16–40 років із нейро-
циркуляторною дистонією за
гіпертензивним типом і гіпер-
тонічною хворобою I ступеня,
які не одержували антигіпер-
тензивної терапії. У досліджен-
ня не включали пацієнтів із
симптоматичним характером
підвищення АТ, з ознаками гост-
рих і хронічних запальних за-
хворювань, у реконвалесцент-
ному періоді (3 тиж) після гост-
рих запальних станів. За ре-
зультатами добового моніто-
рування АТ пацієнтів розподі-
лили на 2 групи: 1-ша гр.
(n=43) — нормотензивні, 2-га
гр. (n=75) — гіпертензивні.
Контрольною групою були 10
практично здорових молодих
чоловіків без успадкованої
схильності до АГ і рівнем АТ
не вище 130/80 мм рт. ст.

Для дослідження ендотелій-
залежної вазодилатації (ЕЗВД)
використовували тест Целер-
маєра — Соренсена [6]. Роз-
ширення діаметра плечової
артерії (ПА) через 60 с на фоні
реактивної гіперемії на 10 % і
більше вважали нормальною
реакцією. Для визначення ве-
личини коефіцієнта інтима-ме-
діа (КІМ) сонної артерії прово-

дили ультразвукове дослі-
дження в В-режимі дистальної
ділянки загальної сонної ар-
терії за загальноприйнятою
методикою, запропонованою
P. Pignolli (1986).

Визначення антитіл IgG до
Chlamydia pneumoniae (Chl),
вірусів простого герпесу (HSV),
Епштейна — Барра (VEB), ци-
томегаловірусів (CMV) прово-
дили методом імунофермент-
ного аналізу (ІФА) з викорис-
танням тест-систем виробницт-
ва компанії «Вектор-Бест» і
«Хема» (Росія) за стандартни-
ми методиками до тестів. Кон-
центрацію специфічних ан-
титіл оцінювали за відношен-
ням ОГДС/ОГК, де ОГДС —
оптична густина досліджува-
ної сироватки, ОГК — оптична
густина контролю. Діагностич-
но значущими титрами для
HSV, CMV вважали значення
зразка більше 1,1 ум. од., для
VEB — більше 5 ум. од., для
Chl — титр не менше1:5.

Стан NO-системи визнача-
ли за вмістом стабільних ме-
таболітів NO ( –NO2  і –

3NO ) в
плазмі крові й гемолізаті ерит-
роцитів. Активність NO-синта-
зи (NOS) визначали в реак-
ційній суміші методом спектро-
фотометрії при 340 нм за па-
дінням вмісту NADPH+Н+ (В. В.
Сумбаєв і співавт., 2000).

Отримані результати об-
робляли методами варіаційної
статистики з використанням
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но з контролем у 1 гр. в 1,9 ра-
зу, в 2-й гр. — в 2,7 разу. Вияв-
лено збільшення концентрації
NO2 в еритроцитах у 1-й гр. по-
рівняно з контролем удвічі, у
2-й гр. — в 1,3 разу; NO3 — в
3,25 та 1,6 разу, а вміст сумар-
них метаболітів NO — в 13,7 та
4,2 разу відповідно. Результати
досліджень свідчать, що саме
нітрити плазми характеризують
синтез NO в судинах. Отже, ре-
акцією на підвищення АТ є
збільшення продукції NO2 в
плазмі та депонування мета-
болітів NO в еритроцитах, які в
разі необхідності можуть слу-
жити ендогенним донором NO і
справляти пряму захисну дію
[7]. Механізм захисної дії депо-
нування NO може бути пов’яза-
ний зі зменшенням активності
і/або експресією NO-синтази
або видаленням надлишкового
рівня NO. Такий компенсатор-
ний механізм потрібен для
запобігання токсичній дії над-
лишку NO. Недостатня актив-
ність NOS, можливо, обумовле-
на пригніченням синтезу індуци-
бельної NOS токсинами внут-
рішньоклітинної інфекції [8].

Результати ЕЗВД подано в
табл. 2. Виявлено збільшення
вихідного діаметра ПА порів-
няно з контролем у 1-й гр. на
12,2 % (Р<0,05), в 2-й гр. — на
10,9 % (Р<0,05), підвищення
діаметра ішемізованої ПА в
2-й гр. на 16,6 % (Р<0,05), що
свідчить про порушення її то-
нусу й еластичності. Відзна-
чається збільшення швидкості
кровотоку в 2-й гр. на 41 %
(Р<0,05) порівняно з контро-

лем і на 17 % (Р<0,05) — з
1-ю гр., що не приводило до
розмірного збільшення діамет-
ра ПА. У досліджуваних гру-
пах частота порушення ЕЗВД
була однаковою і становила
29,4 %. У 2-й гр. спостерігало-
ся зменшення ступеня прирос-
ту діаметра ПА порівняно з
контролем на 17 % (Р<0,05).
Це свідчить про порушення
регулюючої тонус функції ен-
дотелію при АГ. Існує тенден-
ція до збільшення КІМ за ра-
хунок стовщення внутрішнього
шару судини в 1-й і 2-й гр., що
може свідчити про морфо-
логічні зміни стінки судин на
етапі становлення АГ.

Персистуюча внутрішньо-
клітинна інфекція здатна ста-
ти причиною підвищення АТ
шляхом інгібування токсинами
синтезу NO і перевагою спас-
тичного стану артерій над їх
розслабленням. Синдром си-
стемної запальної відповіді
змінює фізіологічні функції ен-
дотелію, в тому числі й регуля-
цію периферичного опору кро-
вотоку: зміна реакції ендоте-
лійзалежної вазодилатації, під-
вищення ригідності артерій і
збільшення АТ [8].

Висновки

1. Встановлено високий рі-
вень хронічної інфікованості
Chlamydia pneumoniae, віруса-
ми простого герпесу, Епштейна
— Барра і цитомегаловірусом
молодих чоловіків із НЦД за
гіпертензивним типом і ГХ 1-ї
стадії, рівень яких був вищим у
гіпертензивних осіб.

Таблиця 2
Параметри функції ендотелію
у пацієнтів досліджуваних груп

Показник Контроль, n=10 1-ша гр., n=43 2-га гр., n=75

d вих, мм 4,03±0,07 4,52±0,51* 4,47±0,45*
d іш, мм 3,13±0,31 3,56±0,82 3,65±0,61*
d на 60 с, мм 4,49±0,36 4,38±0,41 4,41±0,41
V вих, м/с 1,13±0,27 1,09±0,24 1,14±0,22
V, м/с на 15 с 1,00±0,18 1,11±0,21 1,41±0,25*°
Вазодилатація, % 35,6±7,2 26,6±11,2 21,0±11,6*
Швидкість, % 28,9±9,2 19,0±11,2 24,3±12,0
КІМ, мм 0,54±0,07 0,60±0,09 0,62±0,09

2. Порушення ендотеліаль-
ної функції на етапі становлен-
ня АГ виникає у молодих чо-
ловіків із НЦД за гіпертензив-
ним типом та ГХ 1-ї стадії од-
наково часто (29,4 %).

3. Порушення ендотеліаль-
ної функції супроводжується
збільшенням депонування ме-
таболітів NO в еритроцитах і
зменшенням NO-синтазної ак-
тивності на етапі становлення
АГ при внутрішньоклітинній
інфекції, що спричинює до
підвищення АТ.
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У галузевій програмі «Під-
тримка грудного вигодовуван-
ня дітей в Україні на 2006–
2010 рр.» підкреслюється, що
«питання охорони материнст-
ва та дитинства є пріоритет-
ними як на рівні державної
політики, так і на рівні галузі.
Незадовільний стан здоров’я
дитячого населення вимагає
від служби охорони здоров’я
матерів і дітей підвищення
уваги та розроблення заходів
із попередження виникнення
захворювань від самого на-
родження» [1]. Лише 25 %
дітей в Україні щорічно наро-
джуються у пологових будин-
ках, які мають статус «Лікарні,
доброзичливої до дитини»,
тобто в таких, які сприяють
успішному початку життя дити-
ни шляхом втілення сучасних
практик доказової медицини,
таких як тепловий ланцюжок,
початок грудного вигодовуван-
ня протягом перших 30 хв піс-
ля пологів, контакт матері та
дитини «очі в очі», шкірний кон-
такт, спільне перебування ма-
тері та дитини.

Становлення біоценозу но-
вонародженої дитини дуже
важливе для подальшого її
здоров’я. У «Лікарнях, добро-
зичливих до дитини» завдяки
ранньому шкірному контакту
матері та дитини, ранньому
прикладанню до грудей, ви-
ключно грудному вигодовуван-
ню, режиму спільного перебу-
вання матерів і дітей спосте-
рігається більш благополучна
епідеміологічна ситуація. Вва-
жається, що за таких умов діти
швидше колонізуються мікро-
флорою матері, ефективніше
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формуються бар’єри колоніза-
ційної резистентності, зменшу-
ється контакт зі змінним ме-
дичним персоналом, завдяки
чому знижується можливість
нозокоміального інфікування
новонароджених [2]. Однак
особливості становлення шкір-
ного мікробіоценозу у новона-
роджених в умовах спільного
перебування в акушерському
стаціонарі ще остаточно не з’я-
совані. Тим більше, це питан-
ня не вивчено, якщо жінка ін-
фікована вірусом імунодефі-
циту людини (ВІЛ).

В умовах розвитку епідемії
ВІЛ-інфекції в Україні неухиль-
но збільшується кількість ді-
тей, народжених ВІЛ-інфікова-
ними жінками, їхня кількість у
червні 2006 р. перевищила
14 500 [3]. Стартові можли-
вості новонароджених дітей
ВІЛ-інфікованих матерів суттє-
во гірші, ніж дітей ВІЛ-негативних
жінок. Наявність у ВІЛ-інфіко-
ваних жінок широкого спектра
інфекцій під час вагітності та
пологів, шкідливих звичок
(споживання наркотичних ре-
човин, тютюнопаління протя-
гом вагітності), хронічна пла-
центарна недостатність і внут-
рішньоутробна гіпоксія неспри-
ятливо впливають на стан
здоров’я потомства, що вияв-
ляється більшою частотою
народження недоношених ді-
тей і дітей із затримкою внут-
рішньоутробного розвитку (ЗВУР),
високим рівнем захворюва-
ності у цієї категорії новона-
роджених [4]. Враховуючи ри-
зик передачі ВІЛ при грудному
вигодовуванні, майже 99 %
ВІЛ-інфікованих жінок свідомо

обирають штучне вигодову-
вання своїх немовлят від мо-
менту народження, що також
негативно впливає на стан здо-
ров’я їхніх дітей. У ВІЛ-інфіко-
ваних жінок часто спостеріга-
ються захворювання шкіри і
слизових оболонок, що також
може суттєво впливати на про-
цеси адаптації новонароджених
та їх захворюваність [5].

Мета нашої роботи роботи
— вивчити особливості мік-
робної колонізації шкіри ново-
народжених від ВІЛ-інфікова-
них матерів при наявності чи
відсутності шкірного контакту
та спільного перебування ма-
терів і дітей порівняно з ново-
народженими від ВІЛ-негатив-
них жінок для з’ясування пи-
тання про доцільність і безпеч-
ність раннього шкірного кон-
такту новонароджених із ВІЛ-
інфікованими матерями, об-
грунтування рекомендацій із
цього питання.

Матеріали та методи
дослідження

В умовах пологового будин-
ку зі статусом «Лікарня, доб-
розичлива до дитини» прове-
дено аналіз клініко-лаборатор-
них даних, показників гумо-
ральної ланки імунітету, що
характеризують стан здоров’я
новонароджених дітей, та ви-
вчено динаміку мікробного
спектра їхньої шкіри до контак-
ту «шкіра до шкіри» і після
контакту та безперервного
цілодобового спільного пере-
бування з матерями. Під на-
глядом перебувало 42 ново-
народжених, яких було поді-
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лено на три групи: група до-
слідження — 18 дітей ВІЛ-ін-
фікованих жінок, народжених
шляхом операції кесаревого
розтину з шкірним контактом і
спільним перебуванням із ма-
терями; група порівняння — 7
дітей ВІЛ-інфікованих жінок,
які у зв’язку зі станом матерів
не мали шкірного контакту та
перебували у відділенні без
матерів під наглядом медич-
ного персоналу; контрольна
група — 17 дітей ВІЛ-негатив-
них жінок, народжених шляхом
операції кесаревого розтину з
шкірним контактом і спільним
перебуванням із матерями. До
всіх груп включали доношених
дітей з оцінкою за шкалою Ап-
гар 7–10 балів. Умови експе-
рименту надали можливість
вивчити вплив шкірного кон-
такту новонародженого з ма-
тір’ю на становлення мікробіо-
ценозу шкіри дитини, безпеч-
ність (з точки зору контамінації
патогенними мікробними збуд-
никами) й ефективність кон-
такту з ВІЛ-інфікованими ма-
терями, оцінити ризик кон-
тамінації нозокоміальною мік-
рофлорою в разі відсутності
контакту матері та дитини, ви-
ключивши мікробне обсіменін-
ня шкіри новонародженого під
час народження через при-
родні пологові шляхи. Прово-
дячи такий ретельний добір
дітей до досліджуваних груп,
ми також прагнули максималь-
но уникнути впливу пре- та
інтранатальних факторів.

Бактеріологічне досліджен-
ня шкіри всіх дітей проводили
через кілька хвилин після на-
родження (до обробки шкіри)
та на другу добу життя (після
щонайменше 24 год спільного
перебування). Проводили бак-
теріоскопічне дослідження
якісного стану мікробіоценозу
шкіри новонароджених у на-
тивному та забарвленому маз-
ку за Грамом. Для збору мате-
ріалу (зі шкіри під пахвою) ви-
користовували дакронові там-
пони або аплікатори з пропі-
лену. Зразки матеріалів разом
із тампонами поміщались у

транспортне середовище для
культивування та направляли-
ся в бактеріологічну лаборато-
рію. Через 24 год зразки пере-
сівалися в середовище для
дослідження. Вивчення гумо-
ральної ланки імунітету ново-
народжених проводили за ме-
тодом Манчіні.

Статистичні розрахунки (М
— середня величина показ-
ників, 95%-й довірчий інтервал
(95 % ДІ), δ — стандартне
відхилення) та оцінку вірогід-
ності розбіжностей отриманих
даних за методом Стьюдента
(Р) проводили за допомогою
пакета програм STATISTICA
5,5а на персональному комп’ю-
тері [6].

Результати дослідження
та їх обговорення

Більшість ВІЛ-інфікованих
матерів були у стадії безсимп-
томного носійства ВІЛ. Усі
ВІЛ-інфіковані в останні 4–
8 тиж вагітності отримували
зидовудин — антиретровірус-
ний препарат для профілакти-
ки перинатальної передачі
ВІЛ. Незважаючи на відсут-
ність клінічних проявів захво-
рювання, у 36 % із них діагно-
стувалися порушення стану
імунної системи — CD4+-лім-
фоцити <500 у 1 мкл. У 16 %
випадків ВІЛ-інфіковані матері
були споживачами ін’єкційних
наркотиків, 48 % — палили. У
контрольній групі споживачів
ін’єкційних наркотиків не було,
тютюнопаління виявлено тіль-
ки в одному випадку. Інфек-
цій, що передаються статевим
шляхом (ІПСШ), у матерів у
групі дослідження та порівнян-
ня було виявлено в 2,4 разу
більше, ніж у контрольній групі.
Найчастіше діагностувалися
кандидоз (44 %), трихомоніаз
(24 %), бактеріальний вагіноз
(32 %), генітальний герпес (4 %),
сифіліс (8 %). У матерів у гру-
пи дослідження в 2,1 разу час-
тіше, ніж у контрольній групі,
виявлено високі титри антитіл
(IgG) до цитомегаловірусу, ві-
русу простого герпесу ІІ типу та

токсоплазми — збудників опор-
туністичних інфекцій, що віді-
грають важливу роль в інфіку-
ванні фетоплацентарного ком-
плексу (група TORCH-інфек-
цій). Поряд із наявністю ІПСШ,
було виявлено деякі особли-
вості мікробіоценозу піхви у
ВІЛ-інфікованих вагітних. У
групі дослідження та порівнян-
ня умовно-патогенна мікро-
флора виявлялась у 2,5 разу
частіше, ніж у контрольній гру-
пі; у більшості випадків —
грамнегативна патогенна фло-
ра (ентеробактерії, бактерої-
ди). У матерів контрольної гру-
пи в мікробному спектрі піхви
переважали лактобактерії.

Таким чином, виявлені дані
свідчать про значне порушен-
ня стану мікробіоценозу піхви у
ВІЛ-інфікованих жінок. Значна
розповсюдженість у ВІЛ-інфіко-
ваних жінок ІПСШ і збудників
TORCH-інфекцій сприяє анте-
натальному інфікуванню пло-
да збудниками інфекцій та по-
рушенню становлення його іму-
нітету.

Вивчення стану шкіри ВІЛ-
інфікованих матерів виявило
наявність себорейного дерма-
титу у 32 %, гнійно-запальних
висипів — у 28 %, кандидоз-
них уражень шкіри чи нігтів —
у 24 %, що розцінювалось як
ризик інфікування їхніх дітей.

Антропометричні парамет-
ри дітей, народжених ВІЛ-ін-
фікованими жінками, статис-
тично не відрізнялися між со-
бою, але були вірогідно нижчи-
ми, ніж у контрольній групі. Се-
редня маса тіла новонародже-
них від ВІЛ-інфікованих жінок
— 2958 г, у контрольній групі
— 3443 г (Р≤0,01), довжина
тіла 50,1 і 51,5 см відповідно
(Р≤0,05). При оцінці антропо-
метричних параметрів за цен-
тильними таблицями було ви-
явлено, що маса тіла менша
10 % центиля була у 24 % но-
вонароджених ВІЛ-інфікова-
них жінок. При оцінці гармоній-
ності розвитку відповідність
маси тіла зросту була меншою
10 % центиля у 48 % дітей
ВІЛ-інфікованих жінок, тобто
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майже у половини з них наяв-
на асиметрія розвитку, що,
ймовірно, було результатом
розповсюдженості шкідливих
звичок серед ВІЛ-інфікованих
вагітних і порушення їх стану
здоров’я. Привертає увагу той
факт, що у 20 % дітей ВІЛ-ін-
фікованих жінок обвід голови
був меншим на 10 %, що, ймо-
вірно, є результатом хронічної
внутрішньоутробної гіпоксії.

Результат дослідження мікро-
біоценозу шкіри новонародже-
них у контрольній групі, прове-
деного до шкірного контакту з
матір’ю, показав стерильність
переважної більшості новона-
роджених. Тільки у 3 (17,6 %)
дітей виділявсь епідермаль-
ний стафілокок із середовища
нагромадження. У досліджу-
ваній групі та у групі порівнян-
ня стерильними були тільки
по одному новонародженому.
St. epidermidis із середовища
нагромадження виділявся май-
же у половини новонародже-
них цих груп. Крім того, у 2 ді-
тей досліджуваної групи та у
1 з групи порівняння було ви-
явлено St. Aureus, а E. Coli (з
середовища нагромадження)
відповідно у 4 і 1. На відміну від
контрольної групи, де St. epi-
dermidis був чутливим до всіх
груп антибіотиків, мікроорганіз-
ми половини дітей ВІЛ-інфіко-
ваних жінок були чутливі тіль-
ки до антибіотиків фторхіно-
лонового ряду. Виявлення мік-

роорганізмів на шкірі новона-
роджених дітей до шкірного
контакту з матерями свідчить
про наявність внутрішньоут-
робного інфікування плода,
що, на нашу думку, могло під-
тверджуватися рівнем імуно-
глобулінів (Ig) у сироватці кро-
ві новонароджених. Результа-
ти дослідження гуморальної
ланки імунітету новонародже-
них подано у таблиці.

Аналіз результатів дослі-
дження Ig у дітей перших діб
життя виявив вірогідне підви-
щення рівня IgМ і циркулюючих
імунних комплексів у новона-
роджених від ВІЛ-інфікованих
жінок, що доводить факт їх
внутрішньоутробного інфікуван-
ня. Роль зниження IgА у дітей
ВІЛ-інфікованих жінок ще по-
требує вивчення; можливо, цей
факт побічно свідчить про зни-
ження бар’єрного захисту шкіри
і слизових оболонок немовлят.

У процесі клінічного спосте-
реження стан дітей в усіх трьох
групах був задовільним. Під час
перебування у пологовому бу-
динку захворювання шкіри у ви-
гляді пелюшкового дерматиту
виявлено тільки у 2 новонаро-
джених із групи порівняння.

Дослідження мікробіоцено-
зу шкіри новонароджених, про-
ведене після шкірного контак-
ту з матір’ю щонайменше піс-
ля доби спільного перебуван-
ня, виявило суттєві відмінності
у новонароджених у групах

дослідження, порівняння та
контролю. У контрольній групі
St. epidermidis із середовища
нагромадження виділявсь у
47,1 % дітей; у 35,3 % дітей
рівень цього мікроорганізму
становив 103–104. У групі дос-
лідження у 11,1 % дітей виді-
лявся St. epidermidis із сере-
довища нагромадження; у
55,6 % дітей рівень цього
мікроорганізму — 105; у 3
(16,7 %) дітей було виявлено
St. Aureus, у 5 (27,8 %) дітей —
E. Coli (з середовища нагро-
мадження). У групі порівняння
поряд із наявністю St. epi-
dermidis (105) у 3 із 7 новона-
роджених було виділено енте-
рококи, у 2 випадках — гемо-
лізуючий стафілокок, в одно-
му випадку — клебсієлу та
E. Coli. У групі дослідження у
33,3 % випадків, у групі по-
рівняння — в 57,1 % (Р<0,05)
спостерігалось обмеження
чутливості мікроорганізмів до
антибіотиків, зберігалася чут-
ливість тільки до антибіотиків
фторхінолонового ряду. У кон-
трольній групі мікрофлора
була чутливою до антибіотиків
широкого спектра або біль-
шості антибіотиків.

Висновки

1. Мікробіоценоз пологових
шляхів у ВІЛ-інфікованих вагіт-
них характеризується високою
частотою виявлення збудників,
що передаються статевим
шляхом, у поєднанні з умовно-
патогенною, переважно грам-
негативною мікрофлорою, що
призводить до розвитку хоріо-
амніонітів і плацентитів та
сприяє внутрішньоутробному
інфікуванню плода.

2. Стан гуморальної ланки
імунітету у новонароджених від
ВІЛ-інфікованих жінок характе-
ризується підвищенням рівня
IgМ і циркулюючих імунних
комплексів, зниженням рівня
IgА, що є результатом внутріш-
ньоутробного контакту з анти-
генами збудників вірусних і
бактеріальних інфекцій.

3. Незважаючи на те, що
ранній шкірний контакт і ці-

Таблиця
Показники гуморальної ланки імунітету в сироватці крові

новонароджених дітей з урахуванням ВІЛ-статусу матерів, n=20

 ВІЛ-статус матері M 95 % ДІ δ Р
Імуноглобуліни класу G, мг %

ВІЛ-позитивні 1112,0 1016,2–1207,8 204,7
>0,05

ВІЛ-негативні 1260 1062,4–1457,6 422,3
Імуноглобуліни класу M, мг %

ВІЛ-позитивні 53,0 39,8–66,2 28,1
0,016

ВІЛ-негативні 28,4 12,9–43,9 33,2
Імуноглобуліни класу A, мг %

ВІЛ-позитивні 43,7 39,3–48,1 9,4
<0,001

ВІЛ-негативні 61,4 56,6–66,2 10,2
Циркулюючі імунні комплекси, ум. од.

ВІЛ-позитивні 2,64 1,43–3,84 2,58
<0,01

ВІЛ-негативні 0,92 0,46–1,38 0,98
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лодобове спільне перебування
новонароджених із ВІЛ-інфіко-
ваними матерями призводить
до колонізації шкіри дітей не
тільки сапрофітною, а й умов-
но патогенною флорою з рези-
стентністю до ряду антибіоти-
ків (що характерно для ВІЛ-
інфікованих осіб), цей контакт
сприяє захисту дітей від конта-
мінації нозокоміальною фло-
рою, тому він рекомендується
для стандартного ведення цієї

категорії новонароджених у по-
логовому будинку.
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Ротовая жидкость — слож-
ная биологическая жидкость,
которая играет значительную
роль в развитии воспалитель-
ного и кариозного процесса в
полости рта. Стабильность ее
состава и свойств является
необходимым условием для
нормального функционирова-
ния зубов и тканей полости
рта [1].

Ротовая жидкость состоит
из смешанной слюны, т. е.
смеси секретов трех пар боль-
ших и множества мелких же-
лез полости рта и органичес-
ких примесей. Состав ее сло-
жен: 98,5–99 % составляет
вода и 1–1,5 % — взвешенные
или растворенные в ней орга-
нические и неорганические ве-
щества. Наличием минераль-
ных и органических компонен-
тов определяются свойства и
функции ротовой жидкости [2].
Характер выделения ротовой
жидкости имеет важное значе-

ние для очищения полости
рта, обеспечения процессов
минерализации твердых тка-
ней зубов, резистентности
эмали зубов к кариесу. Поэто-
му выявление количествен-
ных и качественных измене-
ний ротовой жидкости, осо-
бенно у детей, позволяет оп-
ределить их роль в формиро-
вании патологических процес-
сов [3].

Цель нашего исследования
— изучение изменений скоро-
сти выделения и некоторых
биохимических показателей
ротовой жидкости, участвую-
щих в патогенезе кариеса и
воспалительных процессах в
тканях пародонта у детей.

Материалы и методы
исследования

Исследования проведены у
детей трех возрастных групп:
(7, 12 и 15 лет, по 40 детей в
каждой группе), страдающих

кариесом зубов и катаральным
гингивитом. Контролем служи-
ла ротовая жидкость 30 здоро-
вых детей соответствующего
возраста, без кариозных зубов.
Ротовую жидкость собирали в
мерную пробирку в течение
10 мин в первой половине дня
для исключения влияния фак-
тора времени суток. Скорость
выделения ротовой жидкости
(СР) определяли по формуле:
СР= V/T, где V — объем рото-
вой жидкости в пробирке; Т —
время сбора (10 мин) [4].

Уровень воспалительных
процессов в ротовой жидкости
определяли по содержанию
белка и общей протеолити-
ческой активности. Концент-
рацию белка в ротовой жидко-
сти определяли по Лоури [6].
В надосадочной фракции ро-
товой жидкости (после цент-
рифугирования при 3000 g в
течение 15 мин при t=+4 °C)
определяли общую протеолити-
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ческую активность по распреде-
лению казеина при рН=7,6 по
методу Кунитца в модифика-
ции А. П. Левицкого [5]. Актив-
ность фермента выражали
в нкат/л, принимая за 1 нкат
1 нмоль тирозина, отщепля-
емого от казеина за 1 с.

Полученные результаты
обрабатывали методом ва-
риационной статистики с ис-
пользованием t-критерия Стью-
дента.

Результаты исследования
и их обсуждение

Обследованные дети по сте-
пени интенсивности кариеса
зубов распределились следую-
щим образом (табл. 1). В груп-
пе 7-летних детей при смешан-
ном прикусе, с низкой степе-
нью интенсивности кариеса
(КПУ < 1; кп < 3) было 9 (22,5 %)
детей, со средней степенью
(КПУ 1–3; кп 3–6) — 17 (42,5 %),
с высокой степенью (КПУ > 3;
кп > 6) — 14 (35,0 %).

У детей 12 лет при посто-
янном прикусе с низкой степе-
нью интенсивности кариеса
(КПУ < 3) было 18 (45,0 %) че-
ловек, со средней степенью
(КПУ 3–6) — 13 (32,5 %) и с
высокой степенью (КПУ > 6)
— 9 (22,5 %) человек.

В группе 15-летних детей с
низкой степенью интенсивнос-
ти кариеса (КПУ < 3) был 21
(52,5 %) человек, со средней сте-
пенью (КПУ 3–6) — 11 (27,5 %)
человек и с высокой степе-
нью интенсивности (КПУ > 6)
— 8 (20,0 %) человек.

Данные табл. 1 свидетель-
ствуют, что с возрастом уве-
личивается распространен-
ность кариеса, степень интен-
сивности поражения зубов. У

детей в обследованных груп-
пах наряду с кариесом также
был выявлен катаральный
гингивит. Поэтому в каждой
группе были выделены дети с
кариесом в сочетании с ката-
ральным гингивитом.

Анализ результатов изуче-
ния скорости выделения рото-
вой жидкости у детей разных
возрастных групп показал за-
висимость последней от сте-
пени активности кариозного
процесса. С увеличением сте-
пени интенсивности кариеса у
детей снижалась скорость
выделения ротовой жидкости.
Согласно данным табл. 2 вид-
но, что скорость выделения
ротовой жидкости при низкой
степени интенсивности карие-
са является наибольшей во
всех группах. Так, скорость
саливации при низкой степени
интенсивности кариеса у 7-лет-
них детей составила в среднем
(0,40±0,02) мл/мин, у 12-летних
— (0,44±0,02), у 15-летних —
(0,50±0,03) мл/мин. При высо-
кой степени интенсивности ка-
риеса установлено, что ско-
рость саливации у всех детей
была самой низкой. У 7-лет-
них детей этот показатель равен
в среднем (0,28±0,02) мл/мин, у
12-летних — (0,30±0,02), у
15-летних — (0,38±02)  мл/мин
соответственно (рисунок).

При сопоставлении сред-
них величин скорости салива-
ции ротовой жидкости у детей,
страдающих кариесом зубов,
и у детей этой же группы, но
страдающих помимо кариеса
зубов еще и катаральным гин-

гивитом, установлены более
низкие показатели при соче-
тании кариеса и катарального
гингивита. Так, скорость сали-
вации при кариесе у 7-летних
детей в среднем составила
(0,34±0,02), у 12-летних —
(0,37±0,03) мл/мин, у 15-лет-
них — (0,44±0,03) мл/мин со-
ответственно. У детей, стра-
дающих кариесом зубов и ка-
таральным гингивитом, ско-
рость слюноотделения была в
среднем (0,26±0,01) мл/мин у
детей 7 лет; (0,32±0,02) — у
12-летних; (0,35±0,03) мл/мин
— у 15-летних детей.

Учитывая полученные ре-
зультаты, свидетельствующие
о снижении скорости выделе-
ния ротовой жидкости у детей
при развитии кариеса, пред-
ставило интерес изучить неко-
торые свойства последней.

В табл. 3 представлены
результаты протеолитической
активности и содержание бел-
ка в ротовой жидкости у детей
с различной степенью интен-
сивности кариеса и катараль-
ным гингивитом. Как видно из
приведеных данных, при по-
вышении интенсивности карие-
са у детей всех возрастных
групп повышается протеоли-
тическая активность ротовой
жидкости, при этом соответ-
ственно возрастает и содер-
жание белка. У детей с карие-
сом в сочетании с катараль-
ным гингивитом данные пока-
затели имели максимальные
значения.

Учитывая, что главным ис-
точником протеаз ротовой

Таблица 2
Изменение скорости выделения ротовой жидкости

при различной интенсивности кариеса
у детей школьного возраста, мл/мин, М±m

Степень поражения Возраст детей, лет
        кариесом 7 12 15

Низкая 0,40±0,02 0,44±0,02 0,50±0,03
Средняя 0,36±0,03 0,38±0,03* 0,44±0,01*
Высокая 0,28±0,02* 0,30±0,02* 0,38±0,02*
Кариес + катар. гингивит 0,26±0,01* 0,32±0,02* 0,35±0,03*
Здоровые (контроль) 0,42±0,02 0,47±0,03 0,55±0,03

Примечание. В табл. 2–3: * — показатель достоверности различий с
контролем (Р<0,05).

Таблица 1
Интенсивность кариеса зубов

у детей 7–15 лет, %

  
Степень

Возрастные группы

поражения
 детей, лет

7 12 15

Низкая 22,5 45,0 52,5
Средняя 42,5 32,5 27,5
Высокая 35,0 22,5 20,0
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жидкости являются лейкоци-
ты и микроорганизмы [7; 8],
можно заключить, что степень
активации протеолиза соот-
ветствует тяжести патологи-
ческого процесса. Выявлен-
ное снижение скорости выде-
ления ротовой жидкости на
фоне увеличения интенсивнос-
ти кариеса, а тем более при
сочетании данной патологии с

катаральным гингивитом, кор-
релирует с повышением про-
теолитической активности и
уровнем белка в ней.

Основываясь на результа-
тах исследований, можно ут-
верждать, что с повышением
степени интенсивности карие-
са происходит изменение
свойств ротовой жидкости и
снижается скорость ее выде-

ления. Соответственно нашим
данным, изменения в ротовой
жидкости достигают своих
наибольших значений при вы-
сокой степени интенсивности
кариеса у детей различных
возрастных групп. Особенно
они значимы при сочетанном
поражении: кариес и катараль-
ный гингивит.

Таким образом, можно сде-
лать вывод, что ротовая жид-
кость на фоне снижения выде-
ления ее, значительно утрачи-
вает очищающую, защитную и
минерализующую функции,
что, в свою очередь, приводит
к усугублению кариесогенной
ситуации в полости рта и уве-
личению риска поражения
твердых тканей зубов карие-
сом, а тканей пародонта —
воспалительными заболева-
ниями.

Выводы

1. Иследования ротовой
жидкости у детей школьного
возраста с кариесом различ-
ной интенсивности выявили
изменение ее свойств и ско-
рости саливации. Максималь-
ные изменения отмечены у де-
тей с кариесом, сочетанным с
катаральным гингивитом.

2. Скорость саливации ро-
товой жидкости снижалась в
зависимости от степени актив-
ности кариозного процесса.

3. С повышением интенсив-
ности кариеса происходило
повышение протеолитической
активности и уровня белка в
ротовой жидкости.
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Таблица 3
Протеолитическая активность и содержание белка

в ротовой жидкости у детей
с разной интенсивностью кариеса, М±m

Группа
Протеолитическая
активность, нкат/л Белок, г/л

Дети 7 лет:
Здоровые 4,60±0,31 6,40±0,31
С кариесом:

— низкой интенсивности 4,90±0,24 6,50±0,26
— средней интенсивности 5,20±0,30 6,62±0,22
— высокой интенсивности 5,60±0,28* 6,68±0,30

Кариес + кат. гингивит 6,00±0,30* 6,76±0,40
Дети 12 лет:
Здоровые 4,82±0,18 6,52±0,28
С кариесом:

— низкой интенсивности 5,00±0,20 6,58±0,34
— средней интенсивности 5,40±0,20 6,70±0,40
— высокой интенсивности 5,84±0,22* 6,87±0,42

Кариес + кат. гингивит  6,64±0,32* 6,96±0,34
Дети 15 лет:
Здоровые 4,80±0,30 6,55±0,24
С кариесом:

— низкой интенсивности 5,14±0,20 6,60±0,32
— средней интенсивности 5,38±0,16 6,68±0,30
— высокой интенсивности 6,42±0,40* 6,74±0,36

Кариес + кат. гингивит 6,80±0,42* 7,00±0,42
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Рисунок. Скорость выделения ротовой жидкости у детей школьно-
го возраста при разной интенсивности кариеса зубов
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ческих параметров слюны // Неинва-
зивные методы диагностики: Тез. докл.
2-го симпоз. — М., 1995. — С. 58-59.

5. Левицкий А. П. Пищеваритель-
ные ферменты слюнных желез : Ав-
тореф. дис. ... д-ра биол. наук. —
Одесса, 1974. — 53 с.

Численні дослідження дово-
дять наявність прямого взає-
мозв’язку між рівнем артері-
ального тиску і ризиком серце-
во-судинних ускладнень. Імо-
вірність розвитку ішемічної
хвороби серця (ІХС) знахо-
диться в прямій лінійній залеж-
ності від рівня систолічного і
діастолічного артеріального
тиску [1]. Гіпертонічна хвороба
(ГХ) — найважливіший прогно-
стичний фактор інфаркту міо-
карда, порушення мозкового
кровообігу, хронічної серцевої
недостатності, серцево-судин-
ної смертності [3; 6; 18; 20].

У ГХ і ІХС однакові факто-
ри ризику, механізми виникнен-
ня й еволюції. У їхньому роз-
витку визначена роль ендоте-
ліальної дисфункції. Дисба-
ланс між пресорною і депресор-
ною системами регуляції тону-
су судин сприяє підвищенню
артеріального тиску, стимулює
ремоделювання серцево-су-
динної системи. Гіпертрофія
міокарда лівого шлуночка як
незалежний фактор ризику
серцево-судинних ускладнень
може супроводжуватись іше-
мією міокарда за відсутності

атеросклерозу вінцевих ар-
терій [1]. В експериментальних
і клінічних дослідженнях дове-
дено, що гіпертрофія міокарда
лівого шлуночка спричинює
зниження функціонального ре-
зерву вінцевого кровообігу
внаслідок порушення авторегу-
ляції тонусу вінцевих судин.
Для хворих на ГХ характерні
морфологічні зміни судинної
стінки, збільшення відношення
товщини медіального шару до
діаметра просвіту судин; змен-
шення щільності капілярів і ре-
зистивних артеріол міокарда;
невідповідність між темпами
прогресування гіпертрофії міо-
карда лівого шлуночка і швид-
кістю неоваскуляризації; погір-
шання перфузії міокарда [1].
Ендотеліальна дисфункція
стимулює атерогенез. Пору-
шення регуляції тонусу вінце-
вих артерій створюють додат-
ковий динамічний стеноз до
наявного анатомічного [1].

За сучасними уявленнями,
запальні процеси відіграють
провідну роль у патогенезі ате-
росклерозу, ІХС, ГХ. Роль за-
палення в патогенезі ГХ ос-
танніми роками інтенсивно

розробляється. Визначено,
що високий артеріальний тиск
є причиною хронічного запа-
лення судин [10]. Хворі на ГХ
мають підвищений рівень про-
запальних цитокінів [16; 22],
таких як інтерлейкін-6, -8, ад-
гезивні молекули, туморнек-
ротичний фактор альфа, С-ре-
активний білок. Ці фактори
впливають на мікроциркуля-
цію, периферичну, каротидну
гемодинаміку, розвиток ате-
росклерозу [10]. Особливе
значення має високий рівень
гострофазного С-реактивного
протеїну при ГХ [31], що є мар-
кером запалення судин, фак-
тором розвитку атеросклеро-
зу, підвищення пружності арте-
ріальних судин, аорти [22],
концентричного ремоделю-
вання лівого шлуночка [21],
збільшення пульсового [14] і
діастолічного артеріального
тиску [27]. Збільшення інтер-
лейкіну-6, туморнекротичного
фактора альфа потенціює
ефекти С-реактивного протеї-
ну на пружність судин [22].
Ураженню органів-мішеней при
прогресуванні ГХ сприяють за-
пальні процеси судин [19].
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Відповідно до сучасних уяв-
лень про запалення й атеро-
склероз визначено, що їх фор-
мують одні й ті самі клітини
сполучної тканини (ендотелі-
альні та гладком’язові, фібро-
бласти), моноцити, нейтрофі-
ли, тромбоцити, Т- і В-лімфо-
цити. При запаленні й атеро-
склерозі адгезію (фіксацію)
моноцитів і нейтрофілів на по-
верхні ендотелію активують ті
самі білки клітинних взаємо-
дій: інтегрини на мембрані ней-
трофілів і моноцитів, Е-селек-
тин — на мембрані ендотелію
і Р-селектин — тромбоцитів.
Інфільтрація тканин циркулю-
ючими в крові моноцитами і
нейтрофілами сприяє утво-
ренню супероксид-радикалів,
перекисному окиснюванню
білків і ліпідів. При запаленні
й атеросклерозі загибель фа-
гоцитів приводить до активації
синтезу клітинами хеміатрак-
тантів і секреції інтерлейкінів.
У відповідь на секрецію кліти-
нами сполучної тканини інтер-
лейкіну-6 гепатоцити підсилю-
ють синтез і секрецію в кров
білків гострої фази — С-реак-
тивний білок, сироватковий амі-
лоїд А, гаптоглобін, альфа-1
інгібітор протеїназ, ліпопротеїн
(а) і фібриноген. В інтимі ар-
терій відбувається проліфера-
ція гладком ’язових клітин,
формування ліпідних плям,
смуг і збільшення вмісту холе-
стерину у клітинах і позаклі-
тинному просторі. Синдром
запалення неспецифічний:
прояви його багато в чому од-
накові у відповідь на мікробну
або вірусну інфекції, циркуля-
цію в крові денатурованих (мо-
дифікованих) макромолекул
білка (ліпопротеїни зменшеної
щільності, клітинні макрофер-
менти, імунні комплекси), а та-
кож і на загибель клітин.

Отже, синдром запалення і
процеси атерогенезу склада-
ються з тих самих реакцій [32].
З атеросклерозом пов’язані
С-реактивний білок, розчин-
ний VCAM-1, розчинний E-се-
лектин, ендотоксин і розчин-
ний білок теплового шоку [30].

До проатерогенних медіаторів
належать інтерферон-гамма,
CD40–CD154, MCP (macropha-
ge chemoattractant protein), ін-
терлейкіни IL-1, -8, лейкотрієн
P4. Протиатерогенні власти-
вості мають TGF (transforming
growth factor), інтерлейкін IL-4,
PD6 (platelet-derived growth
factor). С-реактивний білок
зв’язується ліпопротеїнами й
активує систему комплементу
за класичним шляхом.

CD40/CD40L-рецептор зна-
ходиться на поверхні ендоте-
ліальних і гладком’язових клі-
тин, макрофагів. Він має про-
атерогенні функції: сприяє
експресії металопротеїнази,
прокоагулянтного тканинного
фактора, хемокінів і цитокінів.
Ініціальна експресія CD40/
CD40L-рецептора може за-
пускатись окисненими ліпо-
протеїнами зменшеної щіль-
ності oxLDL [33].

Локальне запалення в суб-
ендотеліальному шарі серед-
ніх і великих артерій склада-
ється зі специфічної імунної
реакції (активація Т-лімфо-
цитів) і неспецифічного збіль-
шення моноцитів у артеріаль-
ній стінці. Запалення в бляшці
може утримувати холестерин
окиснених ліпопротеїнів змен-
шеної щільності [23; 25], супер-
оксиди, активовані макрофаги
і Т-лімфоцити, цитокіни (інтер-
лейкіни-1, -6, інтерферон-гам-
ма) і ліпопротеїн Lp (a).

Виявлення деяких мікроор-
ганізмів у атеросклеротичній
бляшці й у крові, зокрема
Helicobacter pylori або Chlamy-
dia pneumoniae [12], підтвер-
джує роль інфекції в атеро-
склеротичному процесі у пев-
ної групи хворих [13; 28].

Доказом автоімунного по-
ходження є специфічні імунні
реакції проти білків теплового
шоку або окиснених ліпопро-
теїнів зменшеної щільності
oxLDL [33].

Нагромадження в атеро-
склеротичних бляшках проза-
пальних (інтерлейкін-2, інтер-
ферон-гамма) і протизапаль-
них (трансформуючий фактор

росту бета-протеїн 1-3) фак-
торів свідчать про клітинну,
Т-хелперну, першого типу,
імунну відповідь. Баланс між
прозапальними і протизапаль-
ними цитокінами може бути
вирішальним для прогресу-
вання атеросклерозу [15].

Лікування поєднання у хво-
рих з ІХС і ГХ потребує одно-
часного впливу на обидва ста-
ни з метою зворотного розвит-
ку ураження серцево-судинної
системи, органів-мішеней [17].
Модифікування факторів ри-
зику ГХ і ІХС містить припи-
нення паління, зниження над-
лишкової маси тіла, підтримку
регулярної фізичної активнос-
ті, дотримання дієти з низьким
вмістом жирів і кухонної солі
(2–4 г), обмеження вживання
алкоголю [17].

При поєднанні ГХ зі ста-
більною стенокардією напру-
ження бажано використовува-
ти [6; 17]: бета-адреноблока-
тори [6], інгібітори ангіотензин-
перетворювального ферменту
[6], антагоністи рецепторів до
ангіотензину II (кандесартан,
кандесар, валсартан) [11; 24;
32], нітрати короткої та про-
лонгованої дії [1], антагоністи
кальцію [2; 4; 7; 8; 24], ацетил-
саліцилову кислоту [5] або
клопідогрель, або варфарин,
статини [9; 26; 29].

Лікування інфаркту міокар-
да на фоні ГХ проводиться ніт-
ратами, бета-адреноблокато-
рами [1], інгібіторами ангіотен-
зинперетворювального фер-
менту [1], тромболітиками [1],
антиагрегантами [1], антикоа-
гулянтами [1], статинами [26].
У першу добу за відсутності
розшаровуючої аневризми аор-
ти рекомендується зниження
артеріального тиску на 15–20 %
[1]. Такий підхід до ведення
хворих диктується необхідніс-
тю зменшення ризику серце-
вої недостатності, аритмій, гіпо-
тонічних реакцій, геморагічного
інсульту. У хворих на інфаркт
міокарда в поєднанні з ГХ і ви-
соким ризиком ускладнень
тромболізис є показанням кла-
су IIб при систолічному артері-
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альному тиску більше 180 мм
рт. ст. і діастолічному — біль-
ше 110 мм рт. ст. [1].

Хворим на ГХ у постінфаркт-
ному періоді призначають бе-
та-адреноблокатори, інгібітори
ангіотензинперетворювально-
го ферменту, антагоністи ре-
цепторів до ангіотензину II, ре-
тардні форми нітратів, стати-
ни, антиагреганти. Антагоністи
кальцію застосовують як пре-
парати резерву [1].

Таким чином, тригерними
факторами потенціювання не-
гативних впливів ГХ і ІХС є за-
пальні механізми ремоделю-
вання серцево-судинної сис-
теми, дисбаланс між пресор-
ними і депресорними факто-
рами, ендотеліальна дисфунк-
ція. Лікування хворих із по-
єднанням ГХ і ІХС передбачає
корекцію вищезгаданих три-
герних факторів, комбінування
препаратів таких груп, як бе-
та-адреноблокатори, інгібітори
ангіотензинперетворювально-
го ферменту, антагоністи ре-
цепторів до ангіотензину II,
нітрати короткої та пролонго-
ваної дії, гіполіпідемічні препа-
рати, антагоністи кальцію, ан-
тиагреганти, антикоагулянти.

Застосування статинів за-
безпечує вторинну профілак-
тику потенціювання негатив-
них впливів ГХ та ІХС, оскіль-
ки ці препарати чинять проти-
запальні, гіполіпідемічні, анти-
аритмічні ефекти, сприяють
зворотному процесу ремоде-
лювання серцево-судинної си-
стеми, стабілізації або регресії
атеросклеротичних уражень.
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Вступ

Лікування нориць прямої
кишки, як і будь-якої іншої па-
тології, ставить перед лікарем
два фундаментальних зав-
дання: зберегти життя хворо-
го і забезпечити належну його
якість. Що стосується першо-
го завдання, то наявність но-
риці прямої кишки навряд чи
може бути загрозою для жит-
тя пацієнта. А от друге зав-
дання сьогодні є одним із най-
актуальніших і найскладніших
щодо його остаточного вирі-
шення. Справа в тому, що
хірургічні втручання, які прово-
дяться у хворих зі складними
екстрасфінктерними норицями
прямої кишки, майже завжди
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невідворотно пов’язані з трав-
муванням сфінктерного апара-
ту прямої кишки, що неминуче
веде до розвитку тою чи іншою
мірою виражених явищ аналь-
ної інконтиненції [2; 9]. У де-
яких випадках компенсаторно-
пристосувальні можливості
сфінктерного апарату прямої
кишки здатні зберегти функ-
цію континенції на рівні, дос-
татньому для забезпечення
гідної якості життя. Проте це
досягається далеко не завж-
ди. Часто у повсякденній прак-
тиці проктологу доводиться
мати справу з явищами аналь-
ної інконтиненції, які виявля-
ються періодичним або пос-
тійним нетриманням газів чи
випорожнення, що дуже зни-

жує якість життя хворого в
післяопераційному періоді,
завдає йому значних страж-
дань (навіть більших, ніж існу-
вання самої нориці), психоло-
гічних травм, інвалідизує його
[1; 3]. Особливо це стосуєть-
ся хворих, які перенесли кіль-
ка оперативних втручань із
приводу нориці прямої кишки,
що грубо та необоротно вра-
жає функцію сфінктерного
апарату прямої кишки [8].

Враховуючи вищесказане,
ми розробили новий малотрав-
матичний і малоінвазивний ме-
тод лікування хворих з екстра-
сфінктерними норицями прямої
кишки — «пломбування» про-
світу нориці автотромбіновим
клеєм [4–6]. Цей метод виклю-
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чає травмування сфінктерного
апарату прямої кишки, що, на
нашу думку, має повністю запо-
бігти розвитку післяопераційної
недостатності функції заднього
проходу. Для підтвердження
наших міркувань ми провели
визначення функціонального
стану сфінктерного апарату пря-
мої кишки у хворих, які лікували-
ся за допомогою розробленого
нами методу, до оперативного
втручання та в післяоперацій-
ному періоді, за допомогою
сфінктерометра-тренажера
фірми ProMedico (Німеччина),
що стало метою даної роботи.

Матеріали та методи
дослідження

Для дослідження зміни функ-
ціонального стану сфінктер-
ного апарату прямої кишки
після проведення «пломбуван-
ня» норицевого ходу автотром-
біновим клеєм ми провели
сфінктерометричне досліджен-
ня у групі хворих зі складними
екстрасфінктерними норицями,
які лікувалися за цим методом.

Сфінктерометричне дослі-
дження проводилося в період
передопераційної підготовки,
на 25–35-й день і через 1 рік
після оперативного втручання.
Дослідження проводили за до-
помогою сфінктерометра-тре-
нажера фірми ProMedico, який
дозволив нам визначити такі
функціональні показники: то-
нус сфінктера прямої кишки,
максимальну силу довільного
скорочення зовнішнього сфінк-
тера прямої кишки та вольове
зусилля (різниця між макси-
мальною силою довільного
скорочення і тонусом сфінкте-
ра). Даний сфінктерометр пов-
ністю автоматизований та ін-
тегрований із персональним
комп’ютером, що дозволяє про-
водити дослідження за міні-
мальний проміжок часу, ство-
рюючи зручну файлову базу
даних на кожного хворого.
Сфінктерометр-тренажер фір-
ми ProMedico (Sphinctometer-
Trainer, Version 1.51, MSM
ProMedico GmbH Jülicher
Str. 338a 52070 Aachen Germa-

ny) відповідає сучасним світо-
вим стандартам, що дозволяє
порівнювати отримані нами
дані з результатами зарубіж-
них дослідників. Зовнішній ви-
гляд приладу подано на рис. 1.
Пристрій має зручний робочий
інтерфейс, який дозволяє мак-
симально повно відтворити ін-
формацію про сфінктерний
апарат прямої кишки у графіч-
ному вигляді (рис. 2).

Ми провели сфінктеромет-
ричне дослідження сфінктер-
ного апарату прямої кишки у
28 хворих зі складними екст-
расфінктерними норицями
прямої кишки 3–4-го ступенів
складності, яким у період із
серпня 2003 р. по червень
2005 р. на базі проктологічно-
го відділення ГВКГ було про-
ведено «пломбування» нори-
цевого отвору автотромбіно-
вим клеєм.

Серед 28 хворих було 19
(67,9 %) чоловіків і 9 (32,1 %)
жінок. Хворі досліджуваної гру-
пи були віком від 21 до 63 ро-
ків, середній вік хворих цієї
групи — (41,6±2,4) року. За-
лежно від розташування внут-
рішнього отвору норицевого
ходу, пацієнти розподілялися
так: у 17 (60,71 %) хворих
було заднє розташування внут-
рішнього отвору нориці, у 9
(32,14 %) — переднє і у 2 (7,14 %)
— бокове. У 3 (10,71 %) хво-
рих ми виявили клінічні озна-
ки недостатності функції сфінк-
тера прямої кишки І ступеня
(нетримання газів).

Для зручності представлен-
ня отриманих результатів до-
сліджувану групу хворих ми

Рис. 2. Робочий інтерфейс сфінктерометра-тренажера фірми
ProMedico під час проведення сфінктерометричного дослідження у хво-
рого Г., 54 років, зі складною екстрасфінктерною норицею прямої киш-
ки IV ступеня складності на 25-й день після «пломбування» норицево-
го ходу автотромбіновим клеєм

Рис. 1. Сфінктерометр-тренажер
фірми МSM ProMedico GmbH,
Version 1.51 (Німеччина)
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поділили на 3 підгрупи: 1-ша —
16 хворих чоловічої статі без
клінічних ознак порушення
континенції в передоперацій-
ному періоді; 2-га — 9 хворих
жіночої статі без клінічних оз-
нак порушення континенції в пе-
редопераційному періоді; 3-тя
— 3 хворих чоловічої статі з
клінічними проявами недо-
статності анального сфінктера
І ступеня.

Фірма-виробник сфінктеро-
метра надає такі нормативні
показники функціонального ста-
ну сфінктерного апарату прямої
кишки (дані наведено відповід-
но до оригінальної інструкції з
експлуатації приладу):

1) тонус сфінктера: чолові-
ки — не менше 60 мм рт. ст.;
жінки — 40–60 мм рт. ст.;

2) максимальна сила до-
вільного скорочення: чоловіки
— 110–150 мм рт. ст., жінки —
не менше 100 мм рт. ст.;

3) вольове зусилля: чолові-
ки — 50–90 мм рт. ст., жінки —
40–60 мм рт. ст.

Для перевірки наведених
нормативних величин і прове-
дення об’єктивної оцінки да-
них, отриманих у досліджу-
ваній групі, ми провели сфінк-
терометричне дослідження в
контрольній групі хворих, які
не мали колопроктологічної
патології. У контрольну групу
ми взяли 40 хворих, серед
яких було 20 (50,0 %) жінок та
20 (50,0 %) чоловіків. Середній
вік хворих контрольної групи
коливався від 21 до 68 років,
середній вік становив (42,6±
±2,8) року. Всі 40 хворих конт-
рольної групи проходили ліку-
вання в нашій клініці з приво-
ду таких захворювань: 15
(37,5 %) хворих — загострен-
ня хронічного холециститу, 17
(42,5 %) — загострення хроніч-
ного панкреатиту і 8 (20,0 %)
хворих лікувалися з приводу
гострої ниркової коліки. Всі
хворі контрольної групи добро-
вільно погодилися на прокто-
логічне обстеження та сфінк-
терометричне дослідження,
яке проводилося перед випи-
суванням зі стаціонару, після

повного купірування симптомів
основного захворювання. Всім
40 хворим перед проведенням
сфінктерометричного дослі-
дження, для виключення за-
хворювань прямої кишки, які
могли б скомпрометувати
функціональний стан сфінк-
терного апарату прямої кишки,
було проведено проктологічне
обстеження, яке включало:
вивчення скарг хворого й
анамнестичних даних, огляд
періанальної ділянки, ректоро-
маноскопію. За результатами
цього дослідження в жодного
з 40 пацієнтів контрольної гру-
пи не було виявлено захворю-
вань прямої кишки, які могли б
порушити функціональний
стан сфінктера прямої кишки.

Результати дослідження
та їх обговорення

За результатами проведе-
ного сфінктерометричного
дослідження в контрольній гру-
пі хворих ми отримали такі
дані: тонус сфінктера у чоло-
віків коливавсь у межах від 55
до 90 мм рт. ст. (середній по-
казник — (66,4±2,0) мм рт.  ст.),
максимальна сила вольового
скорочення — від 100 до
159 мм  рт. ст. ((127,6±3,9) мм
рт. ст.), вольове зусилля — від
40 до 95 мм рт. ст. ((61,2±3,1) мм
рт. ст.). Для жінок отримали такі
результати: тонус сфінктера
коливається в межах від 40 до
68 мм рт. ст. (середній показ-
ник — (52,0±1,5) мм рт. ст.),
максимальна сила вольового
скорочення — від 80 до
140  мм рт. ст. ((104,4±3,6) мм
рт. ст.), вольове зусилля —
від 35 до 72 мм рт. ст.  ((52,4±
±2,8) мм рт. ст.).

Отже, отримані нами ре-
зультати для контрольної гру-
пи хворих підтверджують по-
казники, які наводить фірма-
виробник сфінктерометра. Крім
того, отримані нами дані збіга-
ються з даними літературних
джерел [7].

Всі 28 хворих досліджуваної
групи пройшли функціональне
дослідження сфінктерного апа-
рату прямої кишки в період пе-

редопераційної підготовки. Се-
ред 16 хворих із першої під-
групи величина тонусу сфінк-
тера коливалася в межах від 42
до 85 мм рт. ст. (середній по-
казник — (65,1±2,5) мм рт. ст.),
максимальна сила вольового
скорочення була в межах від
75 до 148 мм рт. ст. (середній
показник для підгрупи —
(112,4±3,6) мм рт. ст.), вольо-
ве зусилля — від 33 до 76 мм
рт. ст. (середній показник —
(47,3±2,9) мм рт. ст.). Серед 16
пацієнтів першої підгрупи, в
яких не було жодних скарг на
порушення анальної конти-
ненції, за результатами прове-
деного сфінктерометричного
дослідження в передоперацій-
ному періоді ми відзначили, що
у 11 (68,8 %) хворих один або
більше функціональних показ-
ників були менше нижніх меж
норми (нижче нормативних ве-
личин, наведених в інструкції з
експлуатації приладу) і лише у
5 (31,3 %) хворих усі три по-
казники були в межах норми.
Порівнюючи результати про-
веденого сфінктерометрич-
ного дослідження у хворих чо-
ловічої статі першої підгрупи з
відповідними показниками
контрольної групи, ми отрима-
ли такі результати: середній
показник тонусу сфінктера у
хворих першої підгрупи дослі-
джуваної групи був на 2,0 %
менший, ніж у контрольній гру-
пі (різниця не вірогідна, Р>0,05),
середній показник максималь-
ної сили вольового скорочення
— менший на 11,9 % (різниця
вірогідна, Р<0,05), а середній
показник вольового зусилля —
на 22,7 % менший, ніж у конт-
рольній групі (різниця вірогідна,
Р<0,05). Таким чином, близько
2/3 хворих із першої підгрупи
мали компенсоване порушення
анальної континенції.

У 9 хворих другої підгрупи
тонус сфінктера був у межах
від 30 до 65 мм рт. ст. (у середньо-
му — (40,6±3,2) мм рт. ст.), мак-
симальна сила вольового скоро-
чення — від 72 до 141 мм рт. ст.
(в середньому — (95,4±2,2) мм
рт. ст.), вольове зусилля —  від



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË56

30 до 83 мм рт. ст. (у серед-
ньому — (54,9±2,9) мм рт. ст.).
Подібно до першої підгрупи, у
6 (66,7 %) хворих другої під-
групи, в яких клінічно не було
порушень анальної континен-
ції, ми виявили зниження од-
ного або більше функціональ-
них показників менше нижніх
меж норми (нижче норматив-
них величин, наведених в ін-
струкції з експлуатації прила-
ду), і лише у 3 (33,3 %) хворих
усі показники функції анально-
го сфінктера були в межах
норми. Порівнюючи результа-
ти проведеного сфінктеромет-
ричного дослідження у хворих
жіночої статі другої підгрупи з
відповідними показниками
контрольної групи, ми отрима-
ли такі результати: середній
показник тонусу сфінктера у
хворих другої підгрупи дослі-
джуваної  групи був на 21,9 %
менший, ніж у контрольній гру-
пі (різниця вірогідна, Р<0,05),
середній показник максималь-
ної сили вольового скорочен-
ня — на 8,6 % менший по-
рівняно з контрольною групою
(різниця вірогідна, Р<0,05), а
середній показник вольового
зусилля у хворих другої під-
групи досліджуваної групи
був на 4,8 % більший, ніж у
контрольній групі (різниця не
вірогідна ,  Р>0,05). Отже ,
близько 2/3 хворих другої
підгрупи мали компенсоване
порушення анальної конти-
ненції.

У хворих третьої підгрупи
були такі функціональні показ-
ники: тонус сфінктера 25; 38 і
26 мм рт. ст. (у середньому —
(29,7±4,2) мм рт. ст.); макси-
мальна сила вольового скоро-
чення — 76; 55 і 60 мм рт. ст.
((63,7±6,3)  мм рт. ст.); вольо-
ве зусилля — 51; 17 і 34 мм
рт. ст. ((34,0±9,8) мм рт. ст.).

На 25–35-й день після опе-
рації «пломбування» норице-
вого ходу автотромбіновим
клеєм усім 28 хворим дослі-
джуваної групи ми провели
сфінктерометричне дослі-
дження. Отримані результати
подано в табл. 1.

Як видно з табл. 1, у першій
підгрупі основні сфінктеромет-
ричні показники  порівняно з ви-
хідними через 25–35 днів після
оперативного лікування зміни-
лися таким чином: середній по-
казник тонусу сфінктера змен-
шився на 0,3 % (різниця не віро-
гідна, Р>0,05), середній показник
максимальної сили вольового
скорочення зменшився на 1,7 %
(різниця не вірогідна, Р>0,05),
середній показник  вольового зу-
силля зменшився на 3,6 % (різ-
ниця не вірогідна, Р>0,05). У
другій підгрупі відповідні середні
показники зменшилися на 0,7 %
(різниця не вірогідна, Р>0,05);
1,0 % (різниця не вірогідна,
Р>0,05); 1,5 % (різниця не віро-
гідна, Р>0,05). У третій  підгрупі
відповідні функціональні показ-
ники сфінктерного апарату пря-
мої кишки зменшилися на 7,9 %
(різниця не вірогідна, Р>0,05);
3,7 % (різниця не вірогідна,
Р>0,05), а середній показник во-
льового зусилля не змінився.
Отже, основні функціональні по-

казники сфінктерного апарату
прямої кишки після операції
«пломбування» норицевого ходу
автотромбіновим клеєм через
25–35 днів після оперативного
лікування суттєво не відрізня-
ються від вихідних (Р>0,05).

На контрольний огляд че-
рез 1 рік з’явилися 27 (96,4 %)
хворих. Результати проведе-
ного сфінктерометричного до-
слідження подано в табл. 2.

З табл. 2 видно, що через
1 рік після оперативного втру-
чання в першій підгрупі дослі-
джуваної групи основні сфінк-
терометричні показники по-
рівняно з вихідними змінилися
таким чином: середній показ-
ник тонусу сфінктера зріс на
2,5 % (різниця не вірогідна,
Р>0,05), середній показник мак-
симальної сили вольового ско-
рочення зріс на 1,6 % (різниця
не вірогідна, Р>0,05), середній
показник вольового зусилля
зріс на 0,4 % (різниця не віро-
гідна, Р>0,05). У другій підгрупі
відповідні середні показники

Таблиця 1
Функціональні показники сфінктерного апарату

прямої кишки через 25–35 днів після операції «пломбування»
норицевого ходу автотромбіновим клеєм, М±m

Підгрупа

Сфінктерометричні показники, мм рт. ст.

Тонус Максимальна Вольове
сфінктера

 сила довільного  зусилляскорочення
Перша, n=16 64,9±2,2 110,5±3,2 45,6±3,1

(40–83)  (74–142)  (34–58)
Друга, n=9 40,3±1,9 94,4±2,4 54,1±2,4

(31–64)  (71–139)  (36–79)
Третя, n=3 27,3±4,4 61,3±6,9 34,0±10,7

(22, 36, 24)  (75, 52, 57)  (53, 16, 33)

Таблиця 2
Функціональні показники сфінктерного апарату

прямої кишки через 1 рік після операції «пломбування»
норицевого ходу автотромбіновим клеєм

 Підгрупа

Сфінктерометричні показники, мм рт. ст.

Тонус Максимальна Вольове
сфінктера сила довільного  зусилляскорочення

Перша,  n=15 66,7±2,1 114,2±3,0 47,5±1,8
(47–87)  (79–146)  (36–81)

Друга, n=9 43,2±2,8 96,7±2,7 53,5±2,3
(35–71)  (79–154)  (41–76)

Третя,  n=3 32,7±3,8 66,3±6,9 33,7±10,3
(27, 40, 31)  (80, 58, 61)  (53, 18, 30)
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збільшилися порівняно з вихід-
ними на 6,4 % (різниця не віро-
гідна, Р>0,05); 1,4 % (різниця
не вірогідна, Р>0,05), а серед-
ній показник вольового зусил-
ля зменшився на 2,6 % (різни-
ця не вірогідна, Р>0,05). У
третій підгрупі відповідні функ-
ціональні  показники сфінктер-
ного апарату прямої кишки
зросли порівняно з вихідними
на 10,1 % (різниця не вірогід-
на, Р>0,05); 4,2 % (різниця не
вірогідна, Р>0,05), а середній
показник вольового зусилля
зменшився на 1,0 % (різниця
не вірогідна, Р>0,05). Отже,
основні функціональні показ-
ники сфінктерного апарату
прямої кишки після операції
«пломбування» норицевого
ходу автотромбіновим клеєм
через 1 рік після оперативного
лікування суттєво не відрізня-
ються від відповідних показ-
ників передопераційного пе-
ріоду (Р>0,05).

Такі добрі функціональні
результати лікування ми пояс-
нюємо тим, що при «пломбу-
ванні» норицевого ходу авто-
тромбіновим клеєм виклю-
чається пошкодження м’язо-
вих елементів сфінктера пря-
мої кишки, що є морфологіч-
ним субстратом виникнення
анальної інконтиненції в після-

операційному періоді при ви-
користанні інших оперативних
методик.

Висновки

1. Більшість хворих на
складні екстрасфінктерні но-
риці прямої кишки, які не ма-
ють клінічних ознак анальної
інконтиненції, ще до оператив-
ного лікування мають компен-
соване порушення функції
сфінктерного апарату прямої
кишки. Лише близько третини
хворих без клінічних ознак
анальної інконтиненції до опе-
ративного втручання мають
нормальні функціональні по-
казники сфінктерного апарату
прямої кишки.

2. Операція «пломбування»
норицевого ходу автотромбіно-
вим клеєм суттєво не впливає
на функціональний стан сфінк-
терного апарату прямої кишки,
як у безпосередні, так і у відда-
лені строки після перенесеного
хірургічного лікування.
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А. І. Лучков

ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДИКИ
РЕНТГЕНОЕНДОВАСКУЛЯРНОЇ ХІРУРГІЇ

ПРИ МАЛОІНВАЗИВНОМУ ЛІКУВАННІ ЖІНОК
ІЗ ФІБРОМІОМОЮ МАТКИ
Одеський державний медичний університет

Захворюваність на міому
матки (фіброміому; в російсь-
кій та іноземній науковій літе-
ратурі досить часто — лейо-
міому [leyomioma]) посідає
сьогодні провідне місце серед
усіх гінекологічних захворю-

вань [1–4]. Частота вказаної
захворюваності становить
приблизно 27–34 % у пацієн-
ток віком понад 35 років, а за
даними аутопсії — близько 50 %
[1; 5; 6]. Будучи доброякісним,
реактивно виникаючим, гормо-

нально залежним пухлинопо-
дібним утворенням із гладко-
м’язових елементів із наступ-
ним фіброзуванням за умов,
перш за все, тканинної гіпоксії
[7], міома матки, як правило,
на початкових стадіях захво-
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рювання маніфестує безсимп-
томно [8]. Проте за умов про-
гресування захворювання спо-
стерігається поява патологіч-
них ознак і клінічних симп-
томів: зміна та/або порушення
менструальної функції за ти-
пом менорагії, порушення ре-
продуктивної функції, поява
больового синдрому різного
ступеня вираженості та симп-
томів, характерних для стис-
кання органів малого таза [1; 2;
7].

Раніше вказана патологія
виявлялася у жінок віком по-
над 30–35 років, але нині, з
розвитком діагностичних мож-
ливостей, із погіршенням нав-
колишнього середовища, пси-
хоемоційним навантаженням
спостерігається зростання за-
хворюваності на цю патологію
у молодшого контингенту жі-
нок. Початок виникнення вуз-
лів міоми матки — наслідок
нагромадження у жінок сома-
тичних, гінекологічних захво-
рювань і нейроендокринних
порушень. За умов сумації па-
тологічних факторів у вказа-
ному віці триває соматична
мутація клітин в органах ре-
продуктивної системи, що,
ймовірно, відіграє провідну
роль на стадії формування
проліферативного компонента
при процесах регенерації ура-
жених клітин міометрія [1].

Отже, численні міоми з різ-
ною кількістю вузлів неоднако-
вого розміру та форми зустрі-
чаються зараз у 80 % випадків
фіброміом [9]. Практично тре-
тина всіх жінок із міомою мат-
ки перенесли раніше запальні
захворювання придатків, а 20–
30 % жінок страждають на по-
рушення функції яєчників [10].
Характерне для міоми матки
порушення менструальної
функції сприяє розвитку дис-
комфорту, занепокоєння, сут-
тєвому зниженню якості життя
і часто призводить до розвит-
ку залізодефіцитної анемії у
вказаного контингенту жінок
[2]. Ось чому тяжка менорагія,
разом з іншими симптомами,
часто є важливою підставою

для проведення гістеректомії в
пацієнток із міомою матки.

Проте останніми роками на-
мітилася тенденція, що все
більше жінок відмовляються
від проведення радикального
хірургічного втручання, багато
хто з них ще вимагає збере-
ження репродуктивної функції.
Тому численні дослідження і
клінічні спостереження ос-
танніх років спрямовані на роз-
робку та вивчення ефектив-
ності різних консервативних,
малотравматичних й органо-
зберігаючих хірургічних ме-
тодів лікування міоми матки.
Більшість медичних закладів
світу та країн СНД приділяють
значну увагу при хірургічному
лікування міоми матки методу
консервативної міомектомії з
принципами мінімізації хірургіч-
ної травми [2;  4; 6; 10].

У своїй практиці ми викори-
стовуємо також консервативні
способи лікування міоми мат-
ки шляхом застосування гона-
дотропін-рилізинг гормону або
його агоністів (нафарелін,
трипторелін, бузерелін, дека-
пептил-депо і т. ін.). Але при
такому способі лікування фіб-
роміоми можливий розвиток
тяжкого гіпоестрогенного ста-
ну, який характеризується роз-
витком вегетосудинних кризів
— «припливів», на наявність
яких скаржаться більше 80 %
пацієнток. Із них у кожної тре-
тьої жінки такі «припливи» сут-
тєво знижують працездатність
і якість життя. Майже 50 %
жінок скаржаться на головний
біль різної тривалості та інтен-
сивності. Пригнічений настрій,
депресія, розлади сну, сугло-
бова й м’язова ригідність, різ-
ке зниження лібідо, сухість
слизової оболонки піхви, випа-
діння волосся, зменшення мо-
лочних залоз зустрічаються у
10–15 % хворих. Важливо та-
кож, що цим препаратам, які
пригнічують ріст фіброміоми,
притаманні ефекти так звано-
го синдрому відміни — після
припинення їхнього прийому
починається бурхливий ріст
вузлів. До того ж висока вар-

тість зробила їх малоефектив-
ними при самостійному засто-
суванні при лікуванні міоми
матки.

Існують також інші, дешевші
гормональні лікарські засоби
для лікування фіброміоми мат-
ки — прогестерон і його анало-
ги й синтетичні прогестини [2].
Але досі немає абсолютних
доказів ефективності застосу-
вання прогестерону й синте-
тичних прогестинів для ліку-
вання міоми матки. Крім того,
було підтверджено, що великі
дози прогестерону сприяють
порушенню мікроциркуляції у
великих вузлах, а саме роз-
витку їх набряку, що, в свою
чергу, є показанням до термі-
нового оперативного втручан-
ня. Насамкінець, слід врахо-
вувати наявність таких проти-
показань для прийому гор-
монів при лікуванні міоми мат-
ки: ожиріння, хронічний тром-
бофлебіт, цукровий діабет,
варикозна хвороба, поліалер-
гія, захворювання печінки, сер-
цево-судинної системи тощо.

Вищенаведене пояснює пе-
реважне застосування хірургіч-
них способів радикального
лікування міоми матки. Найча-
стіше міому матки лікують ви-
даленням вузлів, а при надто
великих розмірах проводять
лапароскопічну екстирпацію
матки [5; 11]. Але за умов за-
стосування даного способу
лікування міоми тіла матки ви-
користовується дороге облад-
нання. Результатом лапаро-
скопічної операції (міомекто-
мія, міомгістеректомія, висока,
над піхвою ампутація матки та
ін.) є видалення матки разом
із фіброматозним вузлом, що
призводить до порушення ре-
продуктивної функції [12].

Працюючи тривалий час у
гінекології, спробувавши всі
вищевказані способи лікуван-
ня міоми матки та переконав-
шись у їх недосконалості, ми
намагалися розробити прин-
ципово новий метод малоінва-
зивного лікування міоми матки
у жінок. При цьому звернули
увагу на рентгеноендоваску-
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лярну хірургію (РЕВХ) — но-
вий перспективний напрямок
клінічної медицини, суть якого
полягає в проведенні внутріш-
ньосудинних черезкатетерних
діагностичних і лікувальних
маніпуляцій під рентгенівсь-
ким контролем. Звичайно, ме-
тод РЕВХ є паліативним, оскіль-
ки не усуває причини захво-
рювання, але він, безсумнівно,
заслуговує на увагу фахівців
оперативної медицини завдя-
ки важливим перевагам при
його застосуванні [13].

Ми першими в Одесі впро-
вадили в практику методику
малоінвазивного рентгеноен-
доваскулярного хірургічного
втручання з лікувальною ме-
тою при лікуванні міоми матки,
чому присвячена дана робота
[14].

Мета роботи — підвищення
ефективності та подальше
вдосконалення способу ліку-
вання міоми матки через прин-
ципово новий підхід шляхом
застосування нової методики
— рентгеноендоваскулярної
емболізації маткових артерій,
що дозволить зберегти матку
та відновити репродуктивну
функцію.

Матеріали та методи
дослідження

Клінічні спостереження про-
водилися протягом останніх
4 років. Було обстежено 80 жі-
нок із міомою матки віком від
29 до 58 років, які звернулися
за консультацією до пологово-
го об’єднання № 2 м. Одеси.
При обстеженні було проведе-
но діагностичне вишкрібання з
гістероскопією, а також коль-
поскопію. При ультразвуково-
му дослідженні визначалися
розміри вузла (вузлів) у по-
рожнині матки. Після проведе-
ного комплексного клініко-ла-
бораторного обстеження жінок
за клінічними показаннями ми
рекомендували їм хірургічне
малоінвазивне втручання за
методикою РЕВХ.

До дослідної групи ми вклю-
чили 16 жінок із міомою матки.
Пацієнткам були здійснені ма-

лоінвазивні втручання: прово-
дили рентгеноендоваскулярну
емболізацію маткових артерій,
що живлять фіброматозні вуз-
ли, після чого вводили спіраль
Чігогідзе шляхом пункції стег-
нової артерії введенням кате-
тера селективно до внутріш-
ньої клубової артерії. При по-
рушеній анатомії судин ми ви-
користовували  транскапіляр-
ний доступ зліва. Для здій-
снення методики рентгеноен-
доваскулярної хірурургії засто-
совували прилади “Siemens”,
“Tridoros” (доза опромінення
становила 65–90 мкВт, MAS —
100 мА/с, термін загальної екс-
позиції — 10–15 хв, термін
експозиції на один знімок —
0,5 с). Вказані маніпуляції ви-
конували під місцевою анес-
тезією 0,5%-м розчином ново-
каїну (20–30 мл) під рентгенів-
ським контролем.

Для оцінки ефективності
хірургічного лікування, засто-
сованого при лікуванні міоми
матки, ми обрали три основні
критерії: зменшення розмірів
матки, розмірів вузлів і мено-
рагії. Розміри матки й вузлів
до операції рентгеноендовас-
кулярної емболізації маткових
артерій, а також після неї ви-
значали при динамічному уль-
тразвуковому обстеженні з за-
стосуванням ультразвукової
багатоцільової скануючої сис-
теми “Echovision SSD-250”
(“Aloka”); УЗД проводили також
і після операції РЕВХ із часто-
тою 1 раз на 3 міс упродовж
першого року після операції та
2 рази на рік — згодом.

Результати дослідження
та їх обговорення

У всіх хворих протягом на-
ступної доби після малоінва-
зивного РЕВХ-втручання від-
мічалося порушення живлення
фіброматозних вузлів (вузла),
яке супроводжувалося наяв-
ністю ішемічних болів, із роз-
смоктуванням вузлів через 5–
6 міс. На 2-гу–3-тю добу після
операції стан хворих був задо-
вільним. Ніч спали спокійно,
шкірні покриви — звичайного

кольору, АТ і пульс — у нормі,
перистальтика кишечнику — у
нормі, виділення зі статевих
органів — відсутні, діурез —
достатній.

Усі жінки на 2-гу–3-тю добу
були виписані у задовільному
стані для подальшого спо-
стереження в жіночих консуль-
таціях. При контрольному об-
стеженні через 1, 3, 6 і 12 міс
скарг немає. Усунення анемії
відмічалося в усіх 16 жінок.

Протягом операцій і при кон-
трольних УЗД відмічалося
таке: стійка стабілізація (у 2
випадках) і зменшення роз-
мірів тіла матки в середньому
в 1,7–2,2 разу, спочатку змен-
шення, а потім розсмоктуван-
ня та зникнення внутрішньо-
маткових фіброматозних вуз-
лів (у 100 % випадків). При
цьому не було зареєстровано
будь-яких ознак несприятли-
вого впливу проведеного опе-
ративного РЕВХ-втручання на
функціонування органів мало-
го таза й очеревини. У всіх
пацієнток репродуктивного ві-
ку з наявністю менорагії через
2–6 міс після РЕВХ-лікування
спостерігали олігоменорею
або аменорею. Дві жінки зава-
гітніли через 1,5 та 3 роки від-
повідно після проведеного ма-
лоінвазивного лікування.

Для ілюстрації результатів
лікування хворих із міомою
матки шляхом рентгеноендо-
васкулярної емболізації матко-
вої артерії наводимо клінічний
випадок.

Хвора К., 45 років, зверну-
лася до консультації зі скарга-
ми на нетримання сечі при
фізичному навантаженні, каш-
лі, чханні. Дванадцять років
тому протягом чергового гіне-
кологічного обстеження було
виявлено фіброміому матки
невеликих розмірів, яка не тур-
бувала хвору. З того часу не
лікувалася з приводу фібро-
міоми матки, до лікарів не
зверталася. Хвора з 19 років
працює вагаркою на Одесько-
му припортовому заводі, де
наявні професійні шкідливі
умови праці. Відмічає періо-
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дичні крововиливи з матки.
Об’єктивно: стан хворої задо-
вільний. Слизові оболонки
шийки матки й піхви гіперемі-
йовані. Шийка матки циліндрич-
на, розміром 2,5 см, щільно-
еластичної консистенції. Мат-
ка загальним розміром до 12–
13 тиж вагітності, щільна, буг-
риста, безболісна. Тіло матки
має тугоеластичні, нерухомі,
безболісні вузли фіброміоми
справа й позаду від матки діа-
метром 6 см, у тілі матки —
діаметром 4 см. Клінічний діа-
гноз — фіброміома матки 12–
13 тиж вагітності.

Після проведеного клінічно-
го обстеження та при згоді па-
цієнтки їй було виконано РЕВХ-
емболізацію маткових артерій,
що живлять фіброматозні вуз-
ли, після чого введено спіраль
Чігогідзе. Після операції було
відмічено появу ішемічних
болів унизу живота, що є озна-
кою порушення живлення фіб-
роматозних маткових вузлів.
Прогноз — сприятливий. На
3-тю добу після операції стан
хворої задовільний. Ніч прове-
ла спокійно, шкірні покриви —
звичайного кольору, АТ і пульс
— у межах норми. Перисталь-
тика кишечнику — в нормі, ви-
ділення зі статевих органів —
відсутні, діурез — достатній.
Хвору виписано на 5-ту добу в
задовільному стані для по-
дальшого спостереження в жі-
ночій консультації. При конт-
рольному обстеженні через 1
і 3 міс скарг немає. При конт-
рольному обстеженні через
6 міс було відзначено наявність
аменореї. Розмір матки повер-
нувся до нормальної величи-
ни. Контрольні обстеження че-
рез 12 та 18 міс скарг і неспри-
ятливих ефектів внаслідок
малоінвазивної операції не ви-
явили.

Таким чином, отримані на-
ми позитивні результати про-
ведених клінічних спостере-
жень за жінками з міомою мат-
ки після рентгеноендоваску-
лярної емболізації маткових
артерій свідчать про принци-
пово новий методичний підхід

до лікування вказаного кон-
тингенту жінок. Застосований
нами оригінальний спосіб ліку-
вання фіброміоми матки є
принципово новим, він дозво-
ляє зберегти тіло матки, звіль-
нивши його від фіброматозно-
го вузла (вузлів). Вказана мето-
дика малоінвазивного рентгено-
ендоваскулярного хірургічного
втручання є клінічно легше
відтворюваною і надає мож-
ливість безпосередньо впли-
вати на причину патологічного
стану. Механізм рентгеноен-
доваскулярної емболізації мат-
кової артерії (артерій) полягає
в тому, що, будучи артеріями
кінцевого типу, за умов браку
кровопостачання, розвиваєть-
ся ішемія фіброматозних вуз-
лів (вузла), що насамперед
сприяє їхньому розсмоктуван-
ню, склерозуванню або асеп-
тичному некрозу [15]. Водно-
час міометрій залишається не-
ушкодженим через розвиток ко-
латералей судин, які постача-
ють кров до нього з артерій таза.

Застосований нами спосіб
малоінвазивного втручання
дозволяє зменшити або лікві-
дувати фіброматозний вузол
(вузли) без видалення матки,
покращити якість лікування
жінок із міомою матки, що усу-
ває клінічний прояв захворю-
вання, відновлює репродук-
тивну функцію, а також має
важливе психологічне й со-
ціальне значення. При цьому
аналогічного результату до-
сягли фахівці Інституту хірургії
та трансплантології АМН Ук-
раїни [16], що переконливо
свідчить про значну ефек-
тивність РЕВХ-методу ліку-
вання міоми матки. Досвід іно-
земних фахівців, а також наш
власний свідчать про віднос-
ну дешевизну цього лікуваль-
ного засобу для клініки та па-
цієнтів порівняно з гістеректо-
мією [6; 10; 17]. Після внутріш-
ньосудинного хірургічного втру-
чання жінки уникають також
ризику можливої малігнізації
фіброматозних вузлів, що є
важливим у медичному та со-
ціальному аспектах.

Отримані дані потребують
подальшого підтвердження
ефективності застосованого
нами методу РЕВХ-лікування
хворих із міомою матки. Цим
методом ми не намагаємося
повністю відмінити хірургічне
та консервативне гормональ-
не лікування вказаного кон-
тингенту хворих. Йдеться про
те, що застосована нами мето-
дика рентгеноендоваскулярної
емболізації маткових артерій
повинна бути складовою час-
тиною комплексного загально-
го лікування складної, різно-
манітної за морфологічними
особливостями та гормонально
залежної пухлини тіла матки.

Висновки

На підставі отриманих да-
них можна зробити такі вис-
новки.

1. Застосований спосіб лі-
кування міоми матки є принци-
пово новим, що дозволяє уник-
нути масивного хірургічного
втручання з усіма його нега-
тивними наслідками та відда-
леними ефектами.

2. Ефективність РЕВХ-ме-
тоду лікування міоми матки
полягає в усуненні основних
симптомів міоми матки: змен-
шенні розмірів матки і вузлів,
зменшенні менорагії, а також
ліквідації анемії.

3. Застосування рентгено-
ендоваскулярної емболізації
маткових артерій дозволяє
зберегти тіло матки, звільни-
вши його від фіброматозного
вузла (вузлів), підвищити
ефективність лікування жінок
із міомою матки, відновлює
репродуктивну функцію.

4. Описаний метод мало-
інвазивного лікування жінок із
міомою матки є відносно де-
шевим для клініки та пацієнтів
порівняно зі звичайно засто-
совуваною гістеректомією.
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Вступ

Відомо, що метаболічні
процеси у клітинах контролю-
ються мембранними ліпідами
[1; 2]. Ліпіди регулюють імунну
відповідь не тільки в резуль-
таті участі в енергетичному
обміні й у формуванні системи
клітинних мембран, а також
беруть участь у передачі внут-
рішньоклітинних сигналів, ут-
воренні вторинних клітинних
посередників, цитокінів і медіа-
торів, визначають напрям й
інтенсивність імунної реакції у
відповідь на антигенну стиму-
ляцію.

Ліпіди, як вуглеводи і білки,
надходять в організм з їжею у
великій кількості (міліграми і
грами). Але деякі ліпіди мо-
жуть синтезуватися в організ-
мі. Важливим компонентом
ліпідного обміну є жирні кисло-
ти (ЖК), яким належить важ-
лива роль у механізмах забез-
печення гомеостатичних про-
цесів організму, тому порушен-
ня фізіологічної рівноваги ЖК
на рівні мембранних фосфо-
ліпідів свідчить про патологіч-
ний стан у результаті деста-
білізації біомембран клітинних
структур [1; 2]. Структурна і
функціональна дезорганізація

мембран — наслідок активації
процесів перекисного окиснен-
ня їх ліпідного компоненту, що
виникає під впливом різних
факторів і веде до виникнен-
ня хвороби [3; 5; 6]. Оскільки
ЖК є складовими компонен-
тами біомембран, то зміна їх
якісного і кількісного складу —
інформативний показник пору-
шення ліпідного обміну, що по-
глиблює механізм розвитку
хвороби та розширює пошуки
шляхів корекції цих змін. Тому
перед нами була поставлена
мета — вивчити й оцінити
жирнокислотний спектр ліпідів
сироватки крові у хворих на
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дисемінований туберкульоз
легень і визначити їх роль у
розвитку хвороби.

Матеріали та методи
дослідження

Загалом було обстежено
160 осіб. Із них 103 (64,37 %)
здорові особи, які не палили і
не брали участі у ліквідації
наслідків аварії на Чорно-
бильській АЕС (ЧАЕС) (перша,
контрольна група) та 57 (35,63 %)
осіб такого ж віку — хворих на
дисемінований туберкульоз
легень (друга група). Обсте-
ження осіб проводили у Київ-
ському протитуберкульозному
диспансері № 1.

Визначення жирнокислотно-
го складу фосфоліпідів у си-
роватці крові проводили біо-
хімічним методом, в основі
якого лежать екстракція ліпі-
дів із сироватки крові, виділен-
ня фосфоліпідів, метилування
і газохроматографічний аналіз
жирних кислот на газорідинно-
му хроматографі серії «Цвет-
500» із плазмоіонізаційним де-
тектором в ізотермічному ре-
жимі. Кількісну оцінку спектра
ЖК ліпідів здійснювали за ме-
тодом нормування площ і ви-
значення частки ЖК у відсот-
ках. Похибка визначення по-
казників становила ±10 % [4].

Результати дослідження
та їх обговорення

У спектрі ЖК ліпідів сиро-
ватки крові першої групи (кон-
трольної) в найбільшій кіль-
кості нами виявлено насичені
ЖК: пальмітинова ЖК (С16:0)
— (41,9±0,9) % та стеаринова
ЖК (С18:0) — (15,1±1,1) %. Із
ненасичених ЖК була визна-
чена олеїнова ЖК (С18:1) —
(24,2±0,6) % та лінолева ЖК
(С18:2) — (16,0±1,4) %. Таке
співвідношення ЖК у ліпідно-
му комплексі сироватки крові
контрольної групи свідчить
про значну насиченість їх ліпі-
дів — до (57,0±1,3) % в основ-
ному за рахунок вмісту паль-
мітинової ЖК (С16:0), що за-
безпечує стійкість системи
крові до посилення вільнора-

дикальних процесів перекис-
ного окиснення ліпідів (ПОЛ).

Результати наших дослі-
джень довели, що кількісний
вміст ЖК у сироватці крові хво-
рих на дисемінований туберку-
льоз легень (друга група) сут-
тєво відрізняється від аналогіч-
них показників ЖК у здорових
осіб (перша група). У хворих
другої групи відмічалося вірогід-
не зниження вмісту пальміти-
нової ЖК (С16:0) до (35,6±2,1) %
при контролі — (41,9±0,9) %
(Р<0,05), що свідчить про де-
струкцію лецитинової фракції
фосфоліпідів у результаті по-
рушення функції печінки. Вміст
стеаринової ЖК (С18:0) також
вірогідно знижувався до (10,4±
±1,0) % при (15,1±1,1) % у кон-
тролі, Р<0,05. У хворих другої
групи у сироватці крові з’явила-
ся міристинова ЖК (С14:0), яка
свідчила про суттєві зміни в
ендокринній системі хворих на
дисемінований туберкульоз
легень, а кількість її дорівню-
вала (8,7±0,8) %.

В осіб другої групи вірогідно
знижувався рівень олеїнової
ЖК (С18:1) (в 1,6 разу), він до-
рівнював (14,7±1,0) %, а в гру-
пі контролю (перша група), її
рівень  становив (24,2±0,6) %,
наслідком чого було суттєве
зниження антиоксидантних
властивостей організму. Важ-
ливо відмітити, що в резуль-
таті активного туберкульозно-
го процесу вміст арахідонової
ЖК (С20:4) в осіб другої групи
підвищувався втричі порівня-
но з групою контролю й стано-
вив (8,5±0,9) % (у контролі —
(2,8±0,3) %), а рівень лінолевої
ЖК (С18:20 — в 1,3 разу і дорів-
нював (20,8±1,8) % (у контролі
— (16,0±1,4) %).

Вірогідне зниження стеари-
нової ЖК (С16:0) і олеїнової ЖК
(С18:1) у сироватці крові хворих
другої групи свідчить про сут-
тєві порушення ліпідного мета-
болізму організму в результаті
посиленої активації процесів
пероксидації ліпідів, що веде
до виникнення дисбалансу у
співвідношенні суми насиче-
них ЖК, суми ненасичених

ЖК і суми поліненасичених
жирних кислот (ПНЖК). Тен-
денція до росту ненасиченості
ліпідного комплексу сироватки
крові у хворих на дисемінова-
ний туберкульоз легень обу-
мовлена вірогідним підвищен-
ням вмісту есенціальних ЖК
(лінолевої ЖК (С18:2) і арахідо-
нової ЖК (С20:4)).

У сироватці крові осіб дру-
гої групи нами виявлено харак-
терну закономірність із боку
процесу конверсії ЖК, а саме:
вірогідне зниження (Р<0,05)
насичених ЖК (пальмітинової
ЖК (С16:0) і стеаринової ЖК
(С18:0)) і ненасиченої олеїнової
ЖК (С18:1) та вірогідне підви-
щення (Р<0,05) лінолевої ЖК
(С18:2) і арахідонової ЖК (С20:4),
що негативно позначається на
характері перебігу туберкульоз-
ного процесу. Такі зміни жирно-
кислотного складу ліпідів си-
роватки крові зумовлюють
підвищення поліненасиченості
ліпідного комплексу до (29,6±
±1,5) % (у контрольній групі —
(18,8±1,4) %) та підвищення
суми ненасичених ЖК до
(44,3±1,8) % при нормі (43,0±
±1,3) %. Зростання суми ПНЖК
до (29,6±1,5) % у хворих на
дисемінований туберкульоз
легень при (18,8±1,4) % у кон-
трольній групі відбувається
здебільшого за рахунок ліно-
левої ЖК (С18:2) та арахідоно-
вої ЖК (С20:4), що свідчить про
значну активність туберку-
льозного процесу і суттєву ак-
тивацію процесів ПОЛ в орга-
нізмі хворого на дисемінова-
ний туберкульоз легень.

Оскільки печінка відіграє
важливу роль у ліпідному ме-
таболізмі й утворенні деяких
жирних кислот, а саме: у син-
тезі пальмітинової ЖК і стеа-
ринової ЖК, тому зниження
кількості цих ЖК у хворих на
дисемінований туберкульоз
легень дає можливість ствер-
джувати про порушення у них
функції печінки.

Висновки

Отже, жирнокислотний спектр
ліпідів сироватки крові у хво-
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рих на дисемінований туберку-
льоз легень характеризується
виникненням дисбалансу в
співвідношенні суми насиче-
них, суми ненасичених ЖК і
суми ПНЖК. Виявлено вірогід-
не зниження вмісту насичених
ЖК на фоні підвищення суми
ненасичених ЖК і суми ПНЖК,
що свідчить про порушення
ліпідного метаболізму в ре-
зультаті посиленої активації
процесів їх пероксидації. Рі-
вень лінолевої ЖК (С18:2) і ара-
хідонової ЖК (С20:4) зростає, а
рівень олеїнової ЖК (С18:1) ві-
рогідно знижуються. Зниження
кількості пальмітинової (С16:0)
і стеаринової ЖК (С18:0) свід-
чить про деструктивні зміни
лецитинової фракції фосфо-
ліпідів, у результаті туберку-
льозного процесу у легенях і
про суттєві порушення функції
печінки.

Таким чином, результати
наших досліджень довели, що
важливий фактор розвитку ди-
семінованого туберкульозу ле-
гень — порушення ліпідного
обміну легень із модифікацією
жирнокислотного складу ліпі-
дів сироватки крові, що є перс-
пективою для глибокого та ши-
рокого розкриття патогенезу
хвороби, а це досить важливо
враховувати при проведенні
лікування таких пацієнтів під-
вищення його ефективності.
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Вступ

Тромбоцитопенія належить
до частих гематологічних про-
явів ВІЛ-інфекції у дітей. Вона
спостерігається більш ніж у
30–60 % дорослих хворих із
ВІЛ-інфекцією, в 10 % випад-
ків є першим клінічним про-
явом захворювання. Тромбо-
цитопенія при ВІЛ-інфекції мо-
же виникати ізольовано, а та-
кож у поєднанні з анемією і
лейкопенією (панцитопенія).
Причинами тромбоцитопенії у
хворих на ВІЛ-інфекцію є де-
струкція (імунна та неімунна)
тромбоцитів і порушення їх
продукції в кістковому мозку.
Імунні механізми тромбоцито-
пенії відіграють важливу роль

на ранніх етапах розвитку ВІЛ-
інфекції, тимчасом як при про-
гресуванні захворювання біль-
шого значення набуває при-
гнічення кровотворення в кіст-
ковому мозку. Автоімунне руй-
нування тромбоцитів зумовле-
не молекулярною схожістю
глікопротеїну ВІЛ gp 120/160 і
антигенів тромбоцитів. Зни-
ження продукції тромбоцитів
при ВІЛ-інфекції може бути по-
в’язане з інфікуванням мега-
каріоцитів ВІЛ. Літературні дані
свідчать, що у 10–20 % ВІЛ-
інфікованих із тромбоцитопе-
нією спостерігається спонтан-
на ремісія [1].

Зв’язок тромбоцитопенії з
швидкістю прогресування ВІЛ-
інфекції є предметом дискусії.

За даними P. S. Sullivan і спів-
авторів, тромбоцитопенія знач-
ною мірою асоціювалася з уко-
роченням тривалості життя до-
рослих хворих із ВІЛ-інфек-
цією (ОШ 1,7; 95 % ДІ — 1,6–
1,8) [2]. За даними M. Z. Aquino
і співавторів, більш ніж у 10 %
дітей із ВІЛ-інфекцією розви-
вається тромбоцитопенія зі
значним зниженням кількості
тромбоцитів (менше 50·103

клітин в 1 мкл), що може при-
звести до розвитку геморагіч-
них ускладнень, збільшити епі-
деміологічну небезпеку для
хворих [3]. Згідно до класифі-
кації ВІЛ-інфекції у дітей (ВООЗ,
2002), тромбоцитопенія нале-
жить до II клінічної стадії за-
хворювання.
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ляцію кількості тромбоцитів і
ступеня імуносупресії.

У 15,87 % хворих I групи
тромбоцитопенія розвинулась
у віці до 12 міс. У хворих із по-
вільним прогресуванням ВІЛ-
інфекції (II група) в 6,94 % ви-
падків тромбоцитопенія роз-
винулася до 12 міс. Виявлена
відмінність частоти тромбоци-
топенії в I і II групах є статис-
тично вірогідною — ВШ=2,53,
(95 % ДІ 1,0–6,42). Частоту
тромбоцитопенії у дітей на
першому році життя та ступінь
тяжкості порушень у хворих із
швидким і відносно повільним
прогресуванням ВІЛ-інфекції
подано в табл. 1.

Проте середня кількість
тромбоцитів у віці 12 міс не
має вірогідних відмінностей у
хворих із швидким і повільним
прогресуванням ВІЛ-інфекції
(табл. 2). У 2 хворих із швид-
ким прогресуванням ВІЛ-ін-
фекції з кількістю тромбоцитів
на першому році життя менше
50·103/мкл і вираженими клі-
нічними проявами тромбоцито-
пенії у вигляді шкірного гемора-
гічного синдрому та носових
кровотеч основним СНІД-інди-
каторним станом був синдром
виснаження, не було відмічено
тяжкої імуносупресії, анемії,
лейкопенії та лімфопенії.

У 10 (6,94 %) хворих із від-
носно повільним прогресуван-
ням ВІЛ-інфекції тромбоцито-
пенія розвинулась у віці від 1
до 3 років. Кількість тромбо-
цитів у хворих не була нижче
50·103/мкл. У цій віковій групі
кореляції між кількістю тромбо-
цитів і CD4+-лімфоцитів не
було виявлено. У 15,27 % ви-
падків у хворих II групи тромбо-
цитопенія розвинулась у віці

Лікування тромбоцитопенії
при ВІЛ-інфекції проводиться
за загальними принципами
лікування цього стану в дітей
[4]. Але значні складнощі в те-
рапії виникають при зниженні
продукції тромбоцитів, пов’я-
заному з прогресом ВІЛ-ін-
фекції, наявністю у хворого
тяжкої імуносупресії та супро-
відних бактеріальних інфек-
цій, що ускладнює призначен-
ня глюкокортикоїдних гормонів
і потребує оптимізації прото-
колів ведення ВІЛ-інфікованих
дітей із тромбоцитопенією.

Мета дослідження — ви-
вчення перебігу тромбоцито-
пенії у ВІЛ-інфікованих дітей із
різною швидкістю прогресу-
вання захворювання для роз-
робки рекомендацій щодо оп-
тимізації їхнього лікування.

Матеріали та методи
дослідження

Проводилося когортне до-
слідження з проспективним і
ретроспективним вивченням й
оцінкою анамнестичних і клі-
ніко-лабораторних даних. До
досліджуваної когорти було
включено 207 дітей, інфікова-
них ВІЛ перинатально. Хворі
перебували під спостережен-
ням в Одеському і Миколаїв-
ському центрах профілакти-
киі та боротьби зі СНІДом у
1995–2004 рр. Протягом клі-
нічного спостереження оціню-
валася кількість тромбоцитів
у периферичній крові. У 63
хворих (I група) прогресуван-
ня ВІЛ-інфекції оцінювалося
як швидке. У цій групі клінічні
прояви СНІДу (III клінічна ста-
дія за класифікацією ВООЗ
2002 р.) або тяжкої імуносуп-
ресії розвинулись у віці до
12 міс. Прогресування ВІЛ-
інфекції у 144 хворих (ІІ група)

було оцінено як відносно по-
вільне. Ступінь імуносупресії
визначався згідно до класи-
фікації Центру контролю та
профілактики захворювань
США (СDC) 1994 р. шляхом
визначення показників клітин-
ної ланки імунітету методом
проточної цитометрії за допо-
могою системи FACSCount
виробництва Becton Dickinson
у лабораторії Одеського об-
ласного центру профілактики
і боротьби зі СНІДом. У до-
сліджуваній когорті 32 дітям
за клінічними й імунологічни-
ми показниками була призна-
чена високоактивна антирет-
ровірусна терапія (ВААРТ).

Порівняння частоти тром-
боцитопенії в групах дітей із
швидким і відносно повільним
прогресуванням ВІЛ-інфекції
проводили за допомогою чо-
тирипільних таблиць шляхом
розрахунку відношення шансів
(ВШ) і 95%-го довірчого інтер-
валу (95 % ДІ) [5]. Оцінювала-
ся кореляція кількості тром-
боцитів і ступеня імуносупресії
шляхом розрахунку коефіцієн-
та кореляції Спірмана (r). Ста-
тистичні розрахунки й оцінку
отриманих даних проводили
за допомогою пакета програм
STATISTICA 5,5а на персо-
нальному комп’ютері.

Результати дослідження
та їх обговорення

У 52 (25,12 %) хворих у до-
сліджуваній когорті кількість
тромбоцитів у периферичній
крові була менше 150·103/мкл.
У хворих із швидким прогресу-
ванням ВІЛ-інфекції оцінюва-
ли кількість тромбоцитів на
першому році життя. У другій
групі оцінювали терміни виник-
нення тромбоцитопенії, коре-

Таблиця 1
Частота тромбоцитопенії на першому році життя

у дітей із ВІЛ-інфекцією

Кількість тромбоцитів, 103/мкл I група II група Р

<50 2 (3,17 %) 1 (0,7 %) 0,08
50–99 2 (3,17 %) 4 (2,78 %) 1
100–150 6 (9,52 %) 5 (3,47 %) 0,07
Всього 10 (15,87 %) 10 (6,94 %) <0,05

Таблиця 2
Середня кількість
тромбоцитів у дітей

із ВІЛ-інфекцією  у віці 12 міс

Група М, 95 % ДІ103/мкл

I група, 255,29 222,17–288,42
n=34
II група, 249,73 219,76–279,69
n=33
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від 3 до 5 років, у 3 хворих кіль-
кість тромбоцитів була менше
50·103/мкл. При аналізі коре-
ляції кількості тромбоцитів і
ступеня імуносупресії у хворих
з відносно повільним прогресу-
ванням ВІЛ-інфекції у віці від 3
до 5 років було виявлено по-
мірної сили корелятивний зв’я-
зок кількості тромбоцитів і
відносної кількості CD4+-
лімфоцитів (r — 0,27; Р<0,05).

Перебіг тромбоцитопенії у
хворих із швидким прогресу-
ванням ВІЛ-інфекції був про-
гредієнтним без випадків
спонтанної ремісії. У більшості
хворих із повільним прогресу-
ванням ВІЛ-інфекції з кіль-
кістю тромбоцитів більше
100·103/мкл перебіг тромбоци-
топенії був безсимптомним
рецидивуючим. За відсутності
геморагічного синдрому спе-
цифічного лікування тромбо-
цитопенії не проводилося. При
наростанні шкірного геморагіч-
ного синдрому в процесі спо-
стереження за хворим і/або
приєднанні кровотечі проводи-
лася терапія преднізолоном
добовою дозою 60 мг/м2 (що
відповідає дозі 2 мг/(кг·добу)
протягом 3 тиж. При пози-
тивній клініко-лабораторній
динаміці дозу преднізолону
зменшували по 5 мг протягом
3 днів до повної відміни. За на-
явності у дитини носових кро-
вотеч, що важко купіруються,
початкову дозу преднізолону

збільшували до 3–5 мг/(кг·добу)
протягом 3–5 днів до купіру-
вання геморагічного синдрому
з переходом потім на дозу
2 мг/(кг·добу). Дітям із тяжкою
імуносупресією лікування пред-
нізолоном проводили з одно-
часним призначенням курсів
антибактеріальної терапії та
специфічної профілактики
опортуністичних інфекцій.

Початковою або альтерна-
тивною терапією може бути вве-
дення внутрішньовенного іму-
ноглобуліну. Основний меха-
нізм його дії полягає в оборотній
блокаді Fc-рецепторів на мак-
рофагальних клітинах. У ре-
зультаті зменшується опсо-
нізація тромбоцитів, що запобі-
гає їхньому руйнуванню в кро-
в’яному руслі. Доза внутрішньо-
венного імуноглобуліну дорів-
нює 0,4 г/(кг·добу) протягом
5 днів. Такий метод лікування є
найкращим у ВІЛ-інфікованих
дітей із тяжкою імуносупресією.

У 5 дітей із вираженою тром-
боцитопенією в результаті те-
рапії преднізолоном була досяг-
нута тільки клінічна ремісія, а
клініко-лабораторна ремісія —
при призначенні високоактив-
ної антиретровірусної терапії.

Виcновки

1. Тромбоцитопенія є час-
тим гематологічним проявом
ВІЛ-інфекції у дітей. Вона спо-
стерігалась у 25,12 % хворих
у досліджуваній когорті.

2. Розвиток тромбоцитопенії
на першому році життя у ВІЛ-
інфікованої дитини свідчить
про високий ризик швидкого
прогресування ВІЛ-інфекції.

3. Виражена тромбоцитопе-
нія (<50·103/мкл) у дітей є пока-
занням до призначення ВААРТ
за відсутності інших показань.

Перспективним напрямом
продовження дослідження є
оптимізація терапевтичних
схем для лікування хворих із
тромбоцитопенією при ВІЛ-
інфекції з урахуванням швид-
кості прогресування захворю-
вання.
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Вступ

Проблема післяпологових
гнійно-септичних ускладнень
(ГСУ) залишається актуаль-
ною в сучасному акушерстві,
незважаючи на досягнуті успі-
хи в діагностиці, профілактиці

та лікуванні, що обумовлено їх
значною поширеністю та міс-
цем у структурі материнської
смертності [1]. Для виникнення
післяпологових гнійно-септич-
них ускладнень необхідною
умовою є присутність збудни-
ка. Причина інфекційних уск-

ладнень — не тільки наявність
бактеріальної чи вірусної загро-
зи, а й зниження імунної реак-
тивності організму.

Формування антигенспеци-
фічної відповіді під дією мік-
робного патогену потребує ак-
тивації імунної системи, яка
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супроводжується клональною
експансією специфічних Т- і
В-лімфоцитів й загибеллю не-
специфічно активованих лім-
фоцитів. Надмірне нагрома-
дження антигенспецифічних
Т- і В-лімфоцитів унаслідок
імунної відповіді веде до гене-
тично детермінованого балан-
су клітин, вирівнювання якого
(після видалення антигену) та-
кож супроводжується загибел-
лю більшої частини вже анти-
генспецифічних лімфоцитів
[2–4]. У вагітних із хронічною
інфекцією частіше спостері-
гається пригнічення клітинно-
го імунітету та відсутність ви-
раженої реакції гуморального
імунітету [5]. Неможливо обме-
жувати поняття захисних ре-
акцій тільки участю неспеци-
фічних механізмів резистент-
ності та специфічної імунної
відповіді. В єдиній захисній реак-
ції задіяний увесь організм, у
тому числі й усі системи, які,
на перший погляд, не беруть
участі в підтримці імунітету [3;
6]. Сьогодні домінує думка, що
для вагітності характерний
феномен імунітету гумораль-
ного типу, коли продукція ан-
титіл превалює над цитоток-
сичною активністю лімфо-
цитів (імуносупресія стосуєть-
ся лише клітинної ланки). Це є
компенсаторною реакцією на
виключення Т-ланки в забез-
печенні проінфекційного за-
хисту. В-клітинний імунітет при
вагітності зберігається на нор-
мальному рівні, включаючи
концентрацію в крові сироват-
кових імуноглобулінів [7; 8].

Мета нашого дослідження
— вивчення фенотипу лімфо-
цитів у вагітних із високим ри-
зиком інфікування.

Матеріали та методи
дослідження

Проспективно обстежено
109 породілей при абдоміналь-
ному розродженні. Жінок поді-
лили на 3 групи. Із них 1-ша та
2-га групи — вагітні з високим
ризиком інфікування (багато-
воддя, фетоплацентарна недо-
статність (ФПН) інфекційного

генезу, хронічний пієлонефрит
тощо). У 1-й групі (38 жінок)
було застосовано комплекс
лікувально-профілактичних за-
ходів (підготовка із застосуван-
ням мератину комбі по 1 таб-
летці інтравагінально на ніч,
лактовіту по 2 капсули на день
за 40 хв до їди 7–10 діб перед
операцією, інтраопераційно ви-
користовували ушивання ниж-
ньоматкового сегмента за за-
пропонованою методикою (па-
тент № 10107/1 від 1.08.05 р.).
У 2-й групі (34 жінки) застосова-
но стандартний підхід (обробка
піхви хлоргексидином біглюко-
натом перед операцією). У 3-й
групі було 37 жінок із доноше-
ною вагітністю, без тяжкої аку-
шерської та екстрагенітальної
патології, без хронічних захво-
рювань, осередків хронічної ге-
нітальної чи екстрагенітальної
інфекції, без наявності TORCH-
інфекцій, до яких застосовано
стандартний підхід. Усім пацієнт-
кам проводилося комплексне
обстеження напередодні роз-
родження (до та після курсу
профілактики). Стан клітинного
імунітету вивчали шляхом ви-
значення популяційного рівня
загальних Т-клітин (CD3+) та їх
субпопуляційного складу (CD4+,
CD8+), а також CD25+, CD95+
та В-клітин (CD22+) за допомо-
гою відповідних тест-систем
моноклональних антитіл. Про
стан гуморального імунітету су-
дили за вмістом імуноглобулінів
(IgG, IgA, IgM), які визначали за
методом Mancini. Статистичну
обробку отриманих результатів
виконували з використанням
пакета прикладних програм
для статичної обробки даних
“Microsoft Excel-2000”. Віро-
гідність різниці між порівнювани-
ми групами оцінювали за кри-
терієм Стьюдента. Розбіжності
порівнюваних величин визна-
вали вірогідними при Р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати проспективних
досліджень клітинного імунно-
го статусу у вагітних усіх груп

подано у таблиці. При аналізі
імунограм встановлено, що у
обстежених вагітних наявність
факторів інфікування порівня-
но зі здоровими вагітними та
зниження вмісту натуральних
кілерів (CD16+) зумовило по-
рушення імунологічного гомео-
стазу, а саме: Т-лімфопенію,
зниження рівня Т-клітин із хел-
перною активністю, при від-
носному підвищенні субпопу-
ляції з супресивною активніс-
тю, зниження імунорезистент-
ного індексу. Також зменшила-
ся кількість В-лімфоцитів. Рі-
вень експресії маркерів акти-
вації (CD25+) на лімфоцитах
крові у жінок 1-ї та 2-ї груп ви-
щий, ніж у здорових вагітних.
Проведені дослідження вияви-
ли збільшення кількості клітин
із мембранним маркером го-
товності до апоптозу (CD95+),
що свідчить про формування
певної стратегії материнської
імунної системи до наявних ін-
фекційних факторів. Показни-
ки гуморального статусу: зна-
чення IgG в 1-й групі до ліку-
вання (4,03±0,26), після —
(5,01±0,29) г/л, у 2-й групі —
(4,17±0,23) г/л, у 3-й групі —
(7,19±0,23) г/л; значення IgА в
1-й групі до лікування було
(0,96±0,06), після — (1,16±
±0,09) г/л, у 2-й групі — (1,02±
±0,03) г/л, у 3-й групі — (1,22±
±0,07) г/л; значення IgМ у 1-й
групі до лікування було (1,14±
±0,04), після — (2,03±0,07) г/л,
у 2-й групі — (1,18±0,05) г/л, у
3-й групі — (1,18±0,06) г/л.
Вірогідної відмінності між по-
рівнюваними групами не від-
мічено, хоча спостерігалося
зменшення концентрації Ig,
особливо IgG, у обстежених
вагітних із наявністю факторів
інфікування порівняно зі здо-
ровими вагітними. Встановле-
но, що поява негативної дина-
міки вмісту Т-хелперів, В-лім-
фоцитів найчастіше передує
післяпологовим ускладнен-
ням.

Отримані дані дозволяють
стверджувати, що на фоні ри-
зику інфікування при вагітності
у породіль формується імунна
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недостатність ще до розро-
дження.

При проспективному дослі-
дженні у жінок 2-ї групи перебіг
післяопераційного періоду уск-
ладнився клінічно в 5 (14,7 %)
випадках (1 — ендометрит, 1
— серома післяопераційного
рубця, 3 — субінволюція мат-
ки), у жінок 1-ї та 3-ї груп уск-
ладнень із клінічними проява-
ми не спостерігалося. При
гістологічному дослідженні
інфікування фетоплацентар-
ного комплексу (ФПК) у жінок
1-ї групи було верифіковано в
11 (57,9 %) випадках: у 5 —
інтервілезит із маргінальною
плацентарною інфільтрацією,
у 3 — плацентит з явищами

децидуїту, у 3 — амніоніт; у
жінок 2-ї групи інфікування ФПК
верифіковано у 22 (64,7 %)
осіб: у 11 — інтервілезит із
маргінальною плацентарною
інфільтрацією, у 5 — плацен-
тит з явищами децидуїту, у 6
— амніоніт; у жінок 3-ї групи ве-
рифіковано в 11 (29,7 %): у 5
— інтервілезит з маргіналь-
ною плацентарною інфільтра-
цією, у 3 — плацентит з яви-
щами децидуїту, у 3 — ам-
ніоніт.

При ПЛР-діагностиці метро-
аспірату у жінок 1-ї групи було
виявлено хламідії у 2 (10,5 %)
осіб, мікоплазми — у 1 (5,2 %),
уреаплазми — у 1 (5,2 %), асо-
ціації — у 4 (21,1 %); відповід-

но у жінок із 2-ї групи хламідії
було виявлено у 5 (14,7 %)
осіб, мікоплазми — у 2 (5,8 %),
уреаплазми — у 4 (11,8 %),
асоціації у 11 (32,4 %); у 3-й
групі було виявлено хламідії у
2 (5,4 %), мікоплазми — у 1
(2,7 %), уреаплазми — у 1 (2,7 %),
асоціації — у 5 (13,5 %).

Висновки

1. Встановлено вірогідне зни-
ження клітинних (CD3+, CD19+)
і гуморальних (IgG) показників
імунітету у вагітних із високим
ризиком інфікування.

2. Значна частота наявнос-
ті в метроаспіраті таких збуд-
ників, як хламідії (14,7 %),
мікоплазми (5,8 %), уреаплаз-
ми (11,8 %) на фоні пригнічен-
ня функціонального стану іму-
нітету визначає необхідність
обережного підходу до пре-
вентивного використання ан-
тибіотиків і доцільність розши-
рення спектра специфічних
профілактичних заходів.
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Таблиця
Стан клітинного імунітету, %, М±m

 Субпопуляції лім-
Групи

  фоцитів в перифе- 1-ша група, n=38
2-га група, 3-тя група,        рійній крові

n=34  n=37До Після
лікування  лікування

CD3+ 39,19±1,09 67,14±1,26 54,62±1,06 60,21±1,11
Р1-2<0,05 Р1-3>0,05 Р1-4<0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4> 0,05

CD4+ 30,26±0,96 36,32±1,12 28,24±1,04 32,34±1,24
Р1-2>0,05 Р1-3<0,05 Р1-4>0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4>0,05

CD8+ 21,37±0,29 19,32±0,26 22,27±0,36 18,42±0,39
Р1-2>0,05 Р1-3<0,05 Р1-4>0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4>0,05

CD4+/CD8+ 1,42±0,06 1,88±0,03 1,27±0,04 1,76±0,04
Р1-2>0,05 Р1-3<0,05 Р1-4>0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4>0,05

CD19+ 7,32±0,98 12,49±1,07 9,47±0,36 12,32±1,11
Р1-2<0,05 Р1-3>0,05 Р1-4<0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4>0,05

CD25+ 2,96±0,38 2,01±0,32 2,79±0,43 1,72±0,28
Р1-2>0,05 Р1-3<0,05 Р1-4>0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4>0,05

CD95+ 22,83±0,84 31,12±1,19 24,12±0,9 34,12±1,21
Р1-2>0,05 Р1-3<0,05 Р1-4>0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4>0,05

CD16+ 12,23±0,42 15,21±0,30 11,26±0,34 15,74±0,51
Р1-2>0,05 Р1-3<0,05 Р1-4>0,05

Р2-3<0,05 Р2-4>0,05
Р3-4>0,05
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7. Владимирова Н. Ю., Чижова
Г. В. Изучение показателей иммун-

Внутрижелудочковые кро-
воизлияния (ВЖК) нетравма-
тического характера обозна-
чены в МКБ 10-го пересмотра
под рубрикой Р 52.0, Р 52.1,
Р 52.2 и возникают преимущест-
венно у недоношенных детей,
формируя одну из ведущих
причин инвалидности среди
детского населения [1; 2].

Большинство факторов рис-
ка ВЖК реализуют свое дей-
ствие через гипоксию, которая
приводит к нарушениям кис-
лотно-основного состояния
(КОС), активации анаэробно-
го гликолиза и перекисного
окисления липидов [3]. Вмес-
те с тем, в литературе мы не
встречали данных о состоя-
нии КОС, анаэробного глико-
лиза и перекисного окисления
липидов при ВЖК у младен-
цев с низкой массой тела
(НМТ) и очень низкой массой
тела (ОНМТ).

Цель данного исследова-
ния — повысить эффектив-
ность профилактики и лече-
ния у недоношенных детей с
НМТ и ОНМТ на основе изу-
чения КОС, анаэробного гли-
колиза и перекисного окисле-
ния липидов и учета прогнос-
тического значения показате-

УДК 618.3(088.8):618.475(088.8)

Абдул Карим А. А. Тариф

КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ
БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИЯХ
У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ

И ОЧЕНЬ НИЗКОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ
Одесский государственный медицинский университет

лей выявленных метаболи-
ческих нарушений.

Материалы и методы
исследования

Под наблюдением находи-
лось 200 недоношенных мла-
денцев, которые были рас-
пределены на 5 групп: I груп-
па — дети с НМТ (29 человек)
и ВЖК I–II степени; II группа —
дети с НМТ (15 младенцев) и
ВЖК III–IV степени; III группа
— дети с ОНМТ (21 ребенок)
и ВЖК I–II степени; IV группа
— дети с ОНМТ (15 младен-
цев) и ВЖК III–IV степени;
V (контрольная) — дети с
НМТ (80 детей) и ОНМТ (40
младенцев) без ВЖК.

Клиническое обследование
детей включало общеприня-
тые методы выявления меди-
ко-социальных факторов рис-
ка. Детей обследовали объек-
тивно, проводили углублен-
ный неврологический осмотр,
использовали лабораторные
и инструментальные методы
(нейросонографию).

Интенсивность процессов
пероксидации липидов (ПОЛ)
оценивали по уровню гидро-
перекисей липидов (ГПЛ) в

плазме крови. Содержание
ГПЛ в плазме крови определя-
ли спектрофотометрическим
методом по данным измере-
ния ультрафиолетового погло-
щения липидных экстрактов
крови [4].

О состоянии антиоксидант-
ной системы (АОС) судили по
уровню антиокислительной
активности (АОА) крови по
методу, предложенному О. П.
Левицким и соавторами [5].

Анаэробный гликолиз ха-
рактеризовался уровнями пи-
ровиноградной (ПВК) и молоч-
ной кислот (МК) в крови. Оп-
ределение ПВК и МК в крови
осуществлялось энзимным
методом [6].

Кислотно-основное состоя-
ние и газовый состав крови
изучали по показателям pH,
парциальному напряжению
кислорода (РО2) и углекисло-
го газа (РСО

2
) в крови и откло-

нению оснований (ВЕ). Иссле-
дование КОС проводили на
аппарате АВС-1 фирмы “Radio-
metr” (Дания) по методу P. Ast-
rup. Прогностическое значе-
ние биохимических показате-
лей в отношении вероятности
возникновения ВЖК изуча-
лось по уровню чувствитель-

ного статуса у женщин // Иммуноло-
гия. — 2004. — Т. 6, № 6. — С. 547-
550.

8. Спектр иммуноглобулинов
сыворотки крови и цервикального
секрета у беременных женщин при

разных вариантах родоразреше-
ния / Л. А. Беловолова, И. А. Евдо-
кимова, И. О. Крыжановская, И. М.
Борисенкова // Мед. иммунология.
— 2003. — Т. 5, № 3–4. — С. 330-
331.



# 1 (99) 2007 69

ности, специфичности и про-
гностической ценности тестов
[7].

Результаты исследования
и их обсуждение

Сопоставление клиничес-
ких характеристик детей с
НМТ и ОНМТ с учетом степе-
ни тяжести ВЖК выявило оди-
наковые закономерности те-
чения раннего неонатального
периода у младенцев с ВЖК
I–II степени и у детей с ВЖК III–
IV степени. При ВЖК I–II сте-
пени у детей как с НМТ, так и
с ОНМТ ранний неонатальный
период протекал относительно
благоприятно. У 58,6 % мла-
денцев с НМТ и у 52,4 % с
ОНМТ состояние оценива-
лось как среднетяжелое и
удовлетворительное, невро-
логическая симптоматика от-
сутствовала или была выра-
жена минимально: синдром
возбуждения или угнетения и
глазная симптоматика. Поло-
жительная динамика невроло-
гической симптоматики на-
блюдалась у 31,0 % обследо-
ванных детей с НМТ и у 28,6 %
— с ОНМТ. Среди перина-
тальной патологии с высокой
частотой наблюдались ас-
фиксия и гипоксически-ише-
мическая энцефалопатия.

При ВЖК III–IV степени у
младенцев с НМТ и ОНМТ
наблюдалось осложненное
течение раннего неонатально-
го периода. Состояние детей
в большинстве случаев было
тяжелым: у детей с НМТ — в
93,3 % случаев и у всех мла-
денцев с ОНМТ при рождении.
Тяжелая неврологическая
симптоматика включала судо-
рожный синдром, коматозное
состояние, выраженный синд-
ром возбуждения и т. п. Поло-
жительная динамика невроло-
гической симптоматики на-
блюдалась редко — у 20,0 %
детей с НМТ и ОНМТ. Среди
перинатальной патологии с
высокой частотой диагности-
ровали асфиксию при рожде-
нии, легочную патологию на
основе дефицита сурфактан-

та — РДС I типа у детей с
ОНМТ, полисегментарные ате-
лектазы легких у младенцев с
НМТ, резкое падение гемогло-
бина и гематокрита и использо-
вание при лечении искусствен-
ной вентиляции легких (ИВЛ), а
также спонтанное дыхание при
положительном давлении. Ги-
поксически-ишемическая энце-
фалопатия диагностирована у
всех обследованных с ВЖК III–
IV степени, родившихся как с
НМТ, так и ОНМТ.

При изучении процессов
пероксидации липидов у мла-
денцев с ВЖК выявлена оди-
наковая направленность из-
менений АОС и ПОЛ у обсле-
дуемого контингента с НМТ и
ОНМТ при рождении. Ухудше-
ние функционирования АОС и
интенсификация ПОЛ отмеча-
лись как у детей с ВЖК I–II сте-
пени, так и с ВЖК III–IV степе-
ни. Об этом свидетельствова-
ли статистически достоверно
низкие показатели АОА крови
и высокие уровни ГПЛ крови в
1-й и 7-й день жизни по срав-
нению с контрольной группой.
Достоверных отличий показа-
телей АОА крови при ВЖК I–
II степени и ВЖК III–IV степе-
ни выявлено не было.

С помощью клинико-лабо-
раторных сопоставлений вы-
явлена зависимость степени
повышения уровни ГПЛ от сте-
пени тяжести ВЖК у детей как
с НМТ, так и с ОНМТ (рис. 1, а).
Уровень ГПЛ при ВЖК I–II сте-
пени снижался в динамике, но
не достигал значений конт-
рольной группы, тогда как при
ВЖК III–IV степени уровень
ГПЛ оставался таким же вы-
соким к 7-му дню жизни.

У детей с НМТ и ОНМТ и
ВЖК III–IV степени показатели
ГПЛ достоверно превышали та-
ковые у детей с ВЖК I–II степе-
ни в 1-е сутки жизни в 1,3 ра-
за, а к концу раннего неона-
тального периода — в 1,8 ра-
за. Данные регионального ис-
следования совпадают с дан-
ными других авторов о роли
накопления продуктов пере-
кисного окисления липидов в

возникновении поражений го-
ловного мозга у доношенных и
недоношенных детей [8; 9].

Изучение КОС крови у де-
тей с ВЖК показало однонап-
равленность изменений рав-
новесия кислот и оснований у
младенцев с НМТ и ОНМТ.
При ВЖК I–II степени у детей
с НМТ и ОНМТ наблюдался
умеренный респираторно-ме-
таболический декомпенсиро-
ванный ацидоз при рождении
(низкий уровень pH, ВЕ, РО2 и
высокий — РСО

2
). В динамике

к концу первых суток наруше-
ния КОС соответствовали
компенсированному респира-
торно-метаболическому аци-
дозу (нормальный уровень pH,
низкий — ВЕ, сниженный —
РО2 и повышенный — РСО

2
 по

сравнению с контрольной груп-
пой).

Наиболее быстрой и выра-
женной оказалась динамика
показателя pH крови, менее
быстрой — динамика показа-
теля ВЕ.

Анализ клинико-лаборатор-
ных данных выявил  зависи-
мость выраженности наруше-
ний КОС от степени тяжести
ВЖК. У детей как с НМТ, так
и с ОНМТ при ВЖК III–IV сте-
пени наблюдался тяжелый
респираторно-метаболиче-
ский декомпенсированный
ацидоз не только при рожде-
нии, но и к концу первых суток
жизни (очень низкие уровни
pH и ВЕ, — сниженный РО2 и
повышенный — РСО2 по срав-
нению с контрольной группой).
Динамика показателей pH и
ВЕ была менее выраженной.

Показатель ВЕ крови у де-
тей с НМТ и ОНМТ оставался
неизменным при рождении и к
концу первых суток жизни. На
7-й день жизни наблюдался
компенсированный метаболи-
ческий ацидоз (нормальный
уровень pH крови, РО2, РСО2 и
низкий — ВЕ). Показатели ВЕ
крови у детей с НМТ и ОНМТ
и ВЖК III–IV степени были в
1,6 раза ниже, чем показатели
при ВЖК I–II степени. К концу
раннего неонатального перио-
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да показатель ВЕ крови у де-
тей с НМТ превышал таковой
в 2,3 раза, а у младенцев с
ОНМТ — в 2,5 раза.

Изучение анаэробного гли-
колиза у детей с ВЖК выяви-
ло одинаковую направлен-
ность изменений показателей
ПВК и МК у младенцев с НМТ
и ОНМТ, а также активацию
анаэробного гликолиза при
кровоизлияниях в боковые
желудочки мозга. Концентра-
ция ПВК оказалась повышен-
ной у детей как с НМТ, так и
с ОНМТ, но достоверных от-
личий показателей между
группами младенцев с ВЖК I–
II степени и ВЖК III–IV степе-
ни, а также в динамике не на-
блюдалось. Уровень же МК
повышался в динамике при
ВЖК I–II и ВЖК III–IV степени
(рис. 1, б).

С помощью анализа клини-
ко-лабораторных показателей
выявлено соответствие сте-
пени тяжести ВЖК степени
повышения уровня МК у мла-
денцев с НМТ и ОНМТ.

У детей с НМТ и ОНМТ и
ВЖК III–IV степени уровни МК
в первые сутки жизни превы-
шали таковые у младенцев с
ВЖК I–II степени в 1,4 раза, а
к концу раннего неонатально-
го периода — в 1,3 раза.

Принимая во внимание вы-
сокую статистическую досто-
верность отличий показате-
лей МК, ГПЛ, pH и ВЕ крови
при ВЖК от контрольной груп-
пы и соответствие их измене-
ний степени тяжести ВЖК у
недоношенных детей с НМТ и
ОНМТ, стало возможным ус-
тановить биохимические кри-
терии вероятности развития

кровоизлияний в боковые же-
лудочки мозга, рассчитанные
по доверительным границам
средних величин показателей
в генеральной совокупности с
вероятностью 95 %.

При уровнях pH капилляр-
ной крови 7,21–7,13, ВЕ капил-
лярной крови — от -10,58 до
-12,38 ммоль/л, концентрации
МК в пуповинной крови — от
2,75 до 3,73 ммоль/л, ГПЛ пупо-
винной крови — 0,61–0,81 опт.
ед. можно думать о ВЖК у де-
тей с НМТ. При уровнях pH в
пределах 7,15–7,19, ВЕ — от
-10,77 до -12,69 ммоль/л, МК
— 2,85–4,07 ммоль/л, ГПЛ —
0,62–0,86 опт. ед. можно пред-
полагать ВЖК у младенцев с
ОНМТ.

Биохимические показатели
КОС, интенсивности ПОЛ и
анаэробного гликолиза оцени-
вались не только с позиций
критериев степени тяжести
ВЖК, но и как прогностичес-
кие тесты в отношении вероят-
ности развития ВЖК (I–II сте-
пени) и тяжелых ВЖК (III–
IV степени) у детей с НМТ и
ОНМТ при рождении. Наибо-
лее высокие показатели чув-
ствительности, специфичнос-
ти и прогностической ценнос-
ти в отношении прогноза веро-
ятности возникновения ВЖК
(таблица) у детей с НМТ и
ОНМТ определялись у тестов
pH и ВЕ крови. Меньшее про-
гностическое значение у де-
тей с НМТ и ОНМТ выявлено

Таблица
Чувствительность, специфичность и прогностическая ценность

биохимических тестов в отношении вероятности
возникновения внутрижелудочковых кровоизлияний

у детей с низкой и очень низкой массой тела

  Тест (М±mt) Чувствительность, Специфичность, Прогностическая
    Pt = 95 % %  %  ценность, %

ГПЛ НМТ 66,7 79,3 76,9
ОНМТ 64,0 76,0 72,7

МК НМТ 70,0 80,0 84,0
ОНМТ 78,8 80,9 89,6

pH
НМТ 93,3 80,0 93,3
ОНМТ 88,0 81,8 91,7

ВЕ НМТ 90,0 80,0 93,1
ОНМТ 92,0 81,8 92,0

1,1
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Рис. 1. Показатели ГПЛ (а) крови и МК (б) у детей с низкой  массой тела и очень низкой массой тела

НМТ НМТ и ВЖК I–II НМТ и ВЖК III–IV
ОНМТ     ОНМТ и ВЖК I–II    ОНМТ и ВЖК III–IV
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у теста уровня МК крови в
связи с меньшей чувстви-
тельностью, но относительно
высокой специфичностью и
прогностической ценностью.
Прогностическое значение
уровня ГПЛ крови оказалось
самым низким.

Выводы

1. Более благоприятному
течению раннего неонаталь-
ного периода при ВЖК I–II сте-
пени соответствуют умерен-
ные нарушения КОС, снижение
функционирования антиокси-
дантной системы и интенси-
фикация ПОЛ, а также уме-
ренная активация анаэробно-
го гликолиза при рождении и
быстрая положительная ди-
намика выявленных измене-
ний к 7-му дню жизни у детей
с НМТ и ОНМТ.

2. Осложненное течение
раннего неонатального перио-
да при ВЖК III–IV степени со-
провождается тяжелыми на-
рушениями КОС, снижением
функционирования антиокси-
дантной системы, выражен-

ной интенсификацией процес-
сов ПОЛ и активацией ана-
эробного гликолиза при рож-
дении и недостаточной поло-
жительной динамикой выяв-
ленных изменений к 7-му дню
жизни у детей с НМТ и ОНМТ.

3. Показатели pH, ВЕ и МК
крови могут быть использова-
ны в качестве альтернативных
дополнительных тестов для
прогноза вероятности развития
ВЖК, поскольку имеют наибо-
лее высокую чувствитель-
ность, специфичность и про-
гностическую ценность. Мень-
шее прогностическое значение
имеет тест ГПЛ крови.
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Вступление

Согласно опубликованным
в литературе результатам ис-
следований, значения концен-
траций в слюне практически
здоровых людей многих орга-
нических [1] и минеральных
[2] компонентов характеризу-
ются достаточно узкими диа-
пазонами колебаний, что су-
щественно повышает их диа-
гностическую ценность [3].
Следовательно, биохимичес-
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кий анализ слюны в норме и
при патологии — актуальное
направление исследований
[4]. Указывается, что показа-
тели скорости слюноотделе-
ния и химический состав слю-
ны человека могут изменять-
ся не только под влиянием
патологических процессов,
протекающих в полости рта,
но и на фоне модуляции ак-
тивности некоторых систем-
ных нейрогуморальных меха-
низмов контроля физиологи-

ческих функций организма [5;
6]. В литературе имеются со-
общения о том, что назначе-
ние β-адреноблокаторов прак-
тически здоровым лицам вы-
зывает усиление скорости
секреции слюны подчелюст-
ными железами, что сопровож-
дается понижением в слюне
концентрации общего белка,
неорганических фосфатов,
калия и ослаблением систем
антиоксидантной защиты, тог-
да как содержание общего
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кальция в слюне повышается
[7]. Клинические наблюдения
показали, что уровень актив-
ности центральной нервной
системы влияет на содержа-
ние основных осмолитов слю-
ны — катионов натрия и калия
и на ионный состав ротовой
жидкости [8].

Таким образом, результаты
клинических наблюдений убе-
дительно свидетельствуют,
что центральная нервная си-
стема играет важную роль в
процессах формирования
слюны. Поэтому нарушения
психофизиологического со-
стояния пациента, неврологи-
ческие заболевания и повреж-
дение нервных окончаний
слюнных желез негативно от-
ражаются на показателях ско-
рости образования слюны и
ее химического состава. Меж-
ду тем, особенности течения
заболеваний полости рта у
психоневрологических паци-
ентов изучены недостаточно.
Кроме того, актуальной явля-
ется разработка новых мето-
дов лечения хронических вос-
палительных заболеваний по-
лости рта у данной группы па-
циентов, а также неинвазив-
ных методов оценки тяжести
заболевания и эффективнос-
ти проведенного лечения на
основании биохимического
анализа слюны, что стало це-
лью данной работы.

Материалы и методы
исследования

Было обследовано 112 па-
циентов, в том числе 36 прак-
тически здоровых лиц (конт-
рольная группа), 36 психонев-
рологических пациентов, ре-
комендованных к протезиро-
ванию зубов, 40 психоневро-
логических пациентов, поль-
зовавшихся зубными протеза-
ми более 3 лет.

Сбор образцов ротовой
жидкости в условиях спонтан-
ного слюноотделения у всех
обследованных пациентов
проводили натощак в 9.00.
Слюну собирали в течение

15 мин, при этом пациенты
находились в состоянии по-
коя, в положении сидя, в ком-
фортных температурных ус-
ловиях. Сразу после получе-
ния образцов слюны и изме-
рения ее объема жидкость
центрифугировали в течение
20 мин при 3000 об/мин и со-
бирали надосадочный слой
для дальнейшего биохимичес-
кого анализа.

В полученных образцах
слюны определяли величину
осмоляльности криоскопичес-
ким методом на осмомет-
ре 3D3 (производства фирмы
‘’Аdvanced Instruments’’ (США).

Концентрацию нитритов
слюны определяли в присут-
ствии реактива Грисса фото-
метрически (λ=540 нм) по ме-
тодике [9].

Концентрацию нитратов
слюны, восстановленных до
нитритов в присутствии ме-
таллического кадмия, опреде-
ляли в реакции с использова-
нием реактива Грисса фото-
метрически (λ=540 нм) по ме-
тодике [9].

Концентрацию общего каль-
ция в слюне определяли
фотометрическим методом
(λ=590 нм) на спектрофото-
метре СФ-46 в реакции с Арсе-
назо-ІІІ, с использованием
стандартных наборов для in
vitro диагностики производства
фирмы Simko Ltd (Украина).

Концентрацию неорганичес-
ких фосфатов в слюне опре-
деляли фотометрическим ме-
тодом (λ=670 нм) на спектро-
фотометре СФ-46 с использо-
ванием молибденовокислого
аммония [10]. При этом образ-
цы слюны подвергали пред-
варительной депротеинизации
в присутствии водного раство-
ра трихлоруксусной кислоты.

О содержании молекул
средней массы судили по зна-
чениям экстинции суперна-
танта, полученного после об-
работки слюны раствором
трихлоруксуcной кислоты. Ве-
личину оптической плотности
определяли в диапазонах
спектра 254–280 нм на СФ-46

в соответствии с описанной в
литературе методикой [11].

Статистический анализ по-
лученных данных проводили
по общепринятой методике с
использованием критерия
Стьюдента.

Результаты исследования
и их обсуждение

Биохимические показатели
слюны пациентов, которым
рекомендована установка зуб-
ных протезов, приведены в
табл. 1. Установлено, что ве-
личина осмоляльности слю-
ны, а также содержание нитри-
тов и нитратов в слюне паци-
ентов значительно выше, чем
в контрольной группе. Содер-
жание в слюне пациентов ка-
тионов кальция и неоргани-
ческих фосфатов отчетливо
повышается на фоне резкого
прироста концентрации моле-
кул средней массы.

Сопоставление результатов
биохимического анализа слюны
лиц контрольной группы и паци-
ентов с несъемными зубными
протезами (табл. 2) показало,
что в группе пациентов показа-
тели осмоляльности слюны,
концентрации нитритов, нитра-
тов и молекул средней массы
сохраняются на более высоком
уровне, чем в пробах слюны
лиц контрольной группы. Пока-
зано, что протезирование зубов
способствует нормализации
уровней кальция и неорганичес-
ких фосфатов в слюне, по-
скольку в данной серии иссле-
дований не найдено статисти-
чески значимых отличий дан-
ных параметров.

В целом у пациентов со
съемными зубными протезами
исследованные биохимичес-
кие параметры слюны сохра-
няют динамику, выявленную в
предыдущей серии наблюде-
ний. В частности, по сравне-
нию с образцами слюны лиц
контрольной группы обнаруже-
ны более высокие величины
осмоляльности слюны, кон-
центрация нитритов и нитра-
тов, а также повышенные
уровни молекул средней мас-
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сы. При этом значения кон-
центрации кальция и фосфа-
тов в слюне близки к анало-
гичным параметрам в конт-
рольной группе.

Выводы

Проведенные биохимичес-
кие исследования слюны
практически здоровых лиц
(контрольная группа) и групп
пациентов с психиатрической
патологией позволяют сде-

лать вывод, что значения био-
химических параметров (ос-
моляльность, концентрация
нитритов, нитратов и молекул
средней массы) в слюне па-
циентов со съемными зубны-
ми протезами превышают
аналогичные показатели в
слюне лиц контрольной груп-
пы. Такие наблюдения позво-
ляют утверждать, что найден-
ные отклонения связаны с па-
тологическими процессами в

полости рта, вызваны основ-
ным заболеванием и являют-
ся следствием особенностей
состояния механизмов секре-
ции слюны у психоневрологи-
ческих пациентов.
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Таблица 1
Биохимические показатели слюны пациентов,
которым рекомендовано протезирование, М±m

Показатели Контрольная
Группа пациентов,

группа, n=36
 которым рекомендо-
вано протерование,

n=36

Осмоляльность слюны, 82±7 194±18
мосмоль/кг Н2О Р<0,01
Нитриты слюны, мкмоль/л 21,2±3,8 285,1±18,9

Р<0,01
Нитраты слюны, мкмоль/л 37,1±9,6 198,2±11,3

Р<0,01
Фосфаты слюны, ммоль/л 4,8±0,6 7,8±0,4

Р<0,01
Кальций слюны, ммоль/л 1,6±0,1 2,4±0,1

Р<0,05
Молекулы средней массы 0,092±0,010 0,420±0,039
слюны (λ=254 нм), ед. экстинции Р<0,01
Молекулы средней массы 0,116±0,011 0,307±0,022
слюны (λ=280 нм), ед. экстинции Р<0,01

Примечание. В табл. 1 и 2: n — количество наблюдений; Р — показа-
тель достоверности межгрупповых отличий.

Таблица 2
Биохимические показатели слюны пациентов

с зубными протезами, выполненными
по общепринятой методике, М±m

Показатели Контрольная
Группа пациентов

группа, n=36
 с постоянными

зубными протезами,
n=36

Осмоляльность слюны, 82±7 172±21
мосмоль/кг Н2О Р<0,01
Нитриты слюны, мкмоль/л 21,2±3,8 173,1±11,4

Р<0,01
Нитраты слюны, мкмоль/л 37,1±9,6 126,7±8,1

Р<0,01
Фосфаты слюны, ммоль/л 4,8±0,6 5,4±0,6
Кальций слюны, ммоль/л 1,6±0,1 1,9±0,2
Молекулы средней массы 0,092±0,010 0,281±0,029
слюны (λ=254 нм), ед. экстинции Р<0,01
Молекулы средней массы 0,116±0,011 0,177±0,019
слюны (λ=280 нм), ед. экстинции Р<0,01
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Професійна патологія

Гострі отруєння рудниковим
газом посідають друге місце
серед виробничих інтокси-
кацій. Під час отруєнь рудни-
ковим газом у хворих відбу-
ваються ураження централь-
ної нервової системи, вегета-
тивні, вестибулярні та психо-
фізіологічні порушення, значно
збільшується кількість віль-
них радикалів у організмі [1; 2].
Відомо, що вестибулярний
аналізатор є дуже чутливим
до збільшення кількості віль-
них радикалів у організмі [3].
Гіпербарична оксигенація (ГБО)
— патогенетично обгрунтова-
ний і найефективніший метод
надання невідкладної допомо-
ги при гострих отруєннях окси-
дом вуглецю та рудниковим
газом різних ступенів тяжкості.
Деякі автори рекомендують
проводити не тільки реабіліта-
ційне надання ГБО, але і курс
сеансів, що прискорює оду-
жання і забезпечує швидкий
регрес симптоматики захво-
рювання [4]. Водночас, недо-
статня кількість кисню та на-
явність в організмі продуктів
розпаду тканин при отруєнні
можуть призводити до більшо-
го рівня вільних радикалів у
організмі. Цей процес можна
нейтралізувати використан-
ням препаратів, які зв’язують
вільні радикали, або антиокси-
дантів, поєднане призначення
яких підвищує ефект ГБО.
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Альфа-ліпоєва кислота (АЛК)
має дуже корисні антиокси-
дантні властивості, зменшує
кількість вільних радикалів,
покращує метаболізм у нейро-
нах і засвоєння глюкози всіма
тканинами [5; 6]. Тому метою
роботи було оцінити динаміку
клінічних, вегетативних, вес-
тибулярних і психофізіологіч-
них показників під час лікуван-
ня хворих гірників з отруєнням
рудниковим газом при викори-
станні разом ГБО і АЛК.

Матеріали та методи
дослідження

Гіпербаричну оксигенацію
проводили 18 хворим гірникам
з отруєнням рудниковим газом
у барокамерах типу ОКА-МТ
при тиску кисню 2 ата і протя-
гом сеансу ізопресії 60 хв із за-
гальною кількістю 10 сеансів у
відділенні гіпербаричної окси-
генації Обласної клінічної лі-
карні профзахворювань. За
1 год перед сеансом ГБО вво-
дили внутрішньовенно розчин
АЛК («Еспаліпон») дозою
600 мг одноразово у 200 мл
0,9%-го розчину натрію хлори-
ду при закритому від світла
флаконі. Перед лікуванням і
після нього оцінювали скарги
хворих, показники вегетатив-
ної проби Ашнера [7], ортоста-
тичної, вестибулярної функції
за 20-бальною шкалою, психо-
фізіологічних показників [3; 8].

Оцінювали середні значен-
ня (

—

Χ) і їхню помилку (Sх
−
), ко-

ефіцієнти кореляції (r), критерії
Стьюдента (kS), Хі-квадрат
(χ2) і Уїлкоксона (kW), вірогід-
ність статистичних показників
(Р) [9].

Результати дослідження
та їх обговорення

Після курсу ГБО з АЛК у
хворих гірників із гострим от-
руєнням рудниковим газом
вірогідно зменшилася кіль-
кість скарг на головний біль —
з (88,8±7,4) до (27,7±10,5) %
(kS=4,75; Р<0,001); запамо-
рочення — з (77,7±9,8) до
(22,2±9,8) % (kS=5,39; Р<0,001);
слабкість — із (94,4±5,4) до
(27,7±10,5) % (kS=5,64, Р<0,001);
млість — із (55,6±11,7) до
(22,2±9,8) % (kS=3,20; Р=0,022);
нудоту — з (44,4±11,7) до
(5,6±5,4) % (kS=3,01; Р=0,0063);
безсоння — з (44,4±11,7) % до
(11,1±7,4) % (kS=2,40; Р=0,016),
забутливість — із (61,1±11,5)
до (22,2±9,8) % (kS=3,75;
Р=0,011); емоційну лабільність
— з (38,9±11,5) % до (11,1±7,4) %
(kS=2,03; Р=0,030); підвищи-
лася життєва активність — із
(55,6±11,7) до (13,3±8,7) %
(kS=2,90; Р=0,012) хворих. Ди-
наміку до зменшення проде-
монстрували і скарги на потем-
ніння в очах — із (22,2±9,8) до
(6,7±6,4) % (kS=1,54; Р=0,087);
пітливість — із (27,7±10,5) до
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(16,7±8,8) % (kS=0,80; Р=0,217);
дратівливість — із (16,7±8,8)
до (5,6±5,4) % (kS=1,07; Р=0,154);
серцебиття — з (38,8±11,5) до
(16,7±8,8) % (kS=2,03; Р=0,030)
(рис. 1).

Загальний перебіг хвороби
після звичайного лікування в
контролі характеризувався знач-
ним покращанням у (14,3±5,9) %
хворих, невелике покращання
відмічали (28,6±7,6) %, але
(57,1±8,3) % відмітили, що їхній
стан не зазнав очікуваних змін.
Перебіг хвороби у гірників,
яких лікували ГБО з АЛК, ха-
рактеризувався значним покра-
щанням стану в (61,1±11,5) %
випадків (kS=3,62; Р=0,0005;
χ2=12,37; Р=0,0004 відносно
контролю), в (27,8±10,5) % ви-
падків хворі відмічали незначне
покращання (kS=0,06; Р=0,439;
χ2=0,001; Р=0,951 відносно кон-
тролю), і тільки 2 (11,1±7,4) %
пацієнтів зауважили, що їхній
стан залишився без змін
(kS=4,13; Р=0,0011; χ2=10,37;
Р=0,0013 відносно контролю).

Результати оцінки вегета-
тивної реактивності згідно з
пробою Ашнера характеризу-
валися вірогідним зменшен-
ням симпатикотонічних відпо-
відей із (83,3±8,7) до (38,9±
±11,5) % (kS=3,07; Р=0,0053
відповідно) та збільшенням
нормотонічних реакцій із (11,1±
±7,4) до (50,0±11,8) % (kS=2,79;
Р=0,0079 відповідно) на фоні
незначного збільшення пара-
симпатикотонічних реакцій із
(5,6±5,4) % до (11,1±7,4) %, хо-
ча вірогідних змін у цій групі не
отримано (kS=0,60; Р=0,297
відповідно).

Результати ортостатичної
проби після лікування ГБО з
АЛК свідчили про тенденцію
до нормалізації вегетативної
забезпеченості діяльності.
Так, середня кількість приско-
рення серцевих скорочень
зменшилася з (18,9±1,8) до
(14,2±2,1) уд/хв (kS=0,60;
Р=0,297 відповідно), а частота
симпатикотонічних відповідей
зменшилася з (66,7±11,1) до
(27,8±10,5) % (kS=2,55; Р=0,025
відповідно), збільшилася кіль-

кість нормальних відповідей у
цій пробі з (27,8±10,5) до (55,6±
±11,7) %; (kS=2,11; Р=0,048
відповідно), а парасимпатико-
тонічних — майже не змінила-
ся — (11,1± ±7,4) і (16,7±8,8) %
(kS=0,48; Р=0,303 відповідно).

У вестибулярних пробах
відмічалося покращання за-
гальної оцінки після лікування
курсом ГБО з АЛК із (9,55±
±0,61) до (7,27±0,36) балів
(kS=2,98; Р=0,0088; kW=2,50;
Р=0,012 відповідно). Значний
вклад у загальну оцінку вес-
тибулярних порушень у хво-
рих гірників із гострим отруєн-
ням вуглецем вносили скарги
на запаморочення, які після
лікування значно зменшили-
ся, — від (2,27±0,21) до (1,66±
±0,16) балу (kS=2,37; Р=0,029;
kW=1,96; Р=0,050 відповідно),
стали коротшими і рідше супро-
воджувалися головним болем.

Інші проби виявили тенден-
цію до покращання резуль-
татів, а саме такі проби: Уєму-
ри — з (2,44±0,29) до (1,94±
±0,15) балу (kS=1,58; Р=0,131;
kW=1,43; Р=0,151 відповідно),
проба стеження — зменшила-
ся з (1,44±0,33) до (0,83±0,19)
(kS=1,77; Р=0,093; kW=1,61;
Р=0,105 відповідно); вказівна
проба — зменшилася з (1,05±
±0,22) до (0,88±0,18) балу
(kS=0,46; Р=0,644; kW=0,54;
Р=0,589 відповідно); графічна
проба — з (1,22±0,17) до
(0,94±0,15) балу (kS=1,31;
Р=0,205; kW=1,24; Р=0,213
відповідно); крокова проба
Фукуди — з (1,11±0,26) до
(0,94±0,17) балу (kS=0,61;
Р=0,546; kW=0,44; Р=0,660
відповідно), але вона була не
вірогідною (рис. 2).

Результати лікування ГБО
з АЛК позначалися на психо-
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Рис. 1. Динаміка скарг при лікуванні ГБО з АЛК гірників з отруєн-
ням рудниковим газом: 1 — головний біль; 2 — запаморочення; 3 —
потемніння в очах; 4 — зниження життєвої активності; 5 — слабкість;
6 — забутливість; 7 — безсоння; 8 — емоційна лабільність; 9 — дратів-
ливість; 10 — пітливість; 11 — серцебиття; 12 — млість; 13 — нудота

Рис. 2. Результати клінічних вестибулярних проб при лікуванні ГБО
і АЛК у гірників із гострим отруєнням рудниковим газом
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фізіологічних показниках хво-
рих з отруєнням рудниковим
газом, про що свідчили змен-
шення часу зорово-моторної
реакції — з (0,585±0,024) до
(0,484±0,023) с (kS=3,03;
Р=0,029; kW=1,20; Р=0,227
відповідно) і тенденція до
підвищення швидкості пере-
роблення інформації — з
(5,42±0,13) до (6,16±0,13) біт/с
(kS=1,93; Р=0,069; kW=1,68;
Р=0,092 відповідно). Також
значно зменшилася кількість
помилок при виконанні зав-
дання — з 25,6±0,9 до
20,8±0,5 (kS=2,15; Р=0,046;
kW=1,938; Р=0,052 відповідно)
і покращилася вегетативна ре-
гуляція діяльності, про що
свідчило зменшення й стабі-
лізація опору шкіри хворих —
з (79,8±5,2) до (46,1±1,5) Ом
(kS=2,94; Р=0,0090; kW=2,63;
Р=0,0084 відповідно; табли-
ця).

Таблиця
Психофізіологічні показники в гірників із гострим отруєнням
рудниковим газом при лікуванні гіпербаричною оксигенацією

з альфа-ліпоєвою кислотою, 
—

–
xX ± S

Показники
Групи хворих, n=18

До лікування Після лікування

ЗМР, с 0,585±0,024 0,484±0,023*
Швидкість перероблення 5,42±0,13 6,16±0,13
інформації, біт/с
Опір шкіри, Ом 79,8±5,2 46,1±1,5*
Помилки 25,6±0,9 20,8±0,5**

Примітка. * — вірогідність різниці між групами P<0,05; ** — P<0,01;
*** — P<0,001.

Висновки

Отже, при лікуванні потер-
пілих унаслідок гострого от-
руєння рудниковим газом се-
анси ГБО з АЛК вірогідно
ефективні за результатами
клінічних показників, вестибу-
лярних проб, вегетативних по-
казників, психофізіологічних
тестів, тому можна рекоменду-
вати такий комплексний ме-
тод лікування до широкого за-
стосування у лікуванні хворих
після отруєння рудниковим га-
зом.

ЛІТЕРАТУРА

1. Головін Ю. О. Особливості ме-
дичної допомоги при виробничих от-
руєннях рудниковим газом // Укр.
журнал екстремальної медицини
ім. Г. О. Можаєва. — 2005. — № 4.
— С. 61-63.

2. Methane emission from fixed
dome biogas plants in hi l ly  and
pla in regions of  nor thern India

/ R. S. Khoiyangbam, S. Kumar,
M. C. Jain et al. // Bioresour. Tech-
nol. — 2004. — Vol. 95, N 1. —
P. 35-39.

3. Trinus K. F. Chornobyl Vertigo
10 years of monitoring. — Kyїv; Wurz-
burg, 1996. — 136 p.

4. Hyperbaric oxygen for treating
wounds: a systematic review of the lit-
erature / C. Wang, S. Schwaitzberg,
E. Berliner, D. A. Zarin // Arch. Surg.
— 2003. — Vol. 138, N 3. — P. 272-
279.

5. Oxidative stress and antioxi-
dant status in patients undergoing
prolonged exposure to hyperbaric
oxygen / S. Benedetti, A. Lamorgese,
M. Piersantelli et al. // Clin. Biochem.
— 2004. — Vol. 37, N 4. — P. 312-
317.

6. Ніколенко В. Ю., Новосельсь-
ка В. В., Яременко О. Л. Застосуван-
ня препарату Еспа-Ліпон в реабілі-
тації потерпілих при гострих отруєн-
нях монооксидом вуглецю // Збір-
ник наукових праць співробітників
КМАПО ім. П. Л. Шупика. — К., 2005.
— Вип. 14, кн. 2. — С. 867-875.

7. Триумфов А. В. Топическая ди-
агностика заболеваний нервной си-
стемы. — М.: ТОО «Техлит», 2006.
— 248 с.

8. Лях Ю. Е. Особенности приме-
нения метода имитационного моде-
лирования в психофизиологических
исследованиях. — Донецк: Изд-во
Донецкого мед. ун-та им. М. Горько-
го, 1995. — 72 с.

9. Лапач С. Н., Губенко А. В., Ба-
бич П. Н. Статистические методы в
медико-биологических исследова-
ниях с использованием Excel. — К.:
Морион, 2000. — 320 с.



# 1 (99) 2007 77

Ювілей

24 січня 2007 р. випов-
нюється 60 років Ігорю Леоні-
довичу Бабію — видатному
вченому, лікарю-педіатру, пе-
дагогу.

І. Л. Бабій народився в
Котовську Одеської області. У
1972 р. закінчив педіатричний
факультет Одеського медич-
ного інституту ім. М. І. Пирого-
ва. З 1972 по 1974 р. працював
лікарем-інтерном, а потім —
дільничним лікарем-педіатром
Приморського району Одеси.
З 1974 по 1976 р. — райпеді-
атром Приморського району.

З 1976 р. науково-педагогіч-
на діяльність І. Л. Бабія пов’я-
зана з Одеським державним
медичним університетом, у
якому він послідовно обіймав
посади асистента (1976–
1982), доцента (з 1982 р.) ка-
федри дитячих хвороб педіат-
ричного факультету. У червні
1991 р. Ігоря Леонідовича було
обрано на посаду завідувача
кафедри дитячих хвороб ліку-
вального та стоматологічного
факультетів, у 1992 р. йому
присвоєно вчене звання про-
фесора. У 1995 р. кафедра
була реорганізована у кафед-

УДК 616-053.2:061.7.75:929

ІГОР ЛЕОНІДОВИЧ БАБІЙ
(До 60-річчя від дня народження)

ру пропедевтики дитячих хво-
роб, яку він очолив.

У 1980 р. І. Л. Бабій захис-
тив дисертацію на здобуття
наукового ступеня кандидата
медичних наук на тему «Уль-
траструктура лімфоцитів при
різноманітних клінічних варіан-
тах гострих пневмоній у дітей
у зв’язку з введенням у тера-
пію вітаміну Е», а у 1990 р. —
дисертацію на здобуття науко-
вого ступеня доктора медич-
них наук на тему «Етапне ліку-
вання і деякі питання патоге-
нетичної терапії муковісцидозу
у дітей».

Наукові інтереси професо-
ра І. Л. Бабія охоплюють ши-
роке коло найактуальніших
проблем педіатрії. До основ-
них напрямків його наукових
досліджень належать дитяча
пульмонологія, гастроентеро-
логія, спадково-зумовлені за-
хворювання, питання вигодо-
вування, годування дітей стар-
ше 1 року.

Ігор Леонідович — один із
основоположників растрової та
трансмісійної електронної мік-
роскопії в педіатрії в Україні.
Він виділив 4 основні стани
мітохондрій при гострих пнев-
моніях і обгрунтував необ-
хідність застосування мем-
браностабілізувальних препа-
ратів при цьому захворюванні.
При вивченні ультраструктури
лімфоцитів ним запропонова-
на їх оригінальна класифіка-
ція: функціонально-активні,
перехідні форми та функціо-

нально-неактивні клітини.
Вперше на території колишньо-
го СРСР ученим було органі-
зовано санаторний етап ліку-
вання та реабілітації дітей і
підлітків, хворих на муковісци-
доз. Професор І. Л. Бабій —
організатор Республікансько-
го центру діагностики, лікуван-
ня та реабілітації муковісцидо-
зу у дітей (1990). Останніми
роками його наукові інтереси
пов’язані з проблемою ран-
нього відновлювального ліку-
вання та реабілітації дітей і
підлітків із захворюваннями
органів травлення.

Ігор Леонідович — чудовий
організатор і талановитий пе-
дагог, він постійно вдоскона-
лює систему підготовки май-
бутніх лікарів, як вітчизняних,
так і іноземних, спеціалістів піс-
лядипломної освіти, аспірантів,
магістрів. Його педагогічна
діяльність поєднується з ви-
ховною роботою — як не-
від’ємною частиною підготовки
медичних кадрів. Протягом ба-
гатьох років ювіляр був заступ-
ником і деканом педіатричного
факультету. Сьогодні його ви-
пускники працюють на всіх пе-
діатричних кафедрах Одесь-
кого медичного університету.
Ігор Леонідович — голова про-
блемної циклової методичної
комісії з педіатричних дис-
циплін. Він постійно впрова-
джує найновітніші технології, про-
гресивні форми та методики
навчання. Згідно з експеримен-
тальним навчальним планом,
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він активно готується до викла-
дання дисципліни «Догляд за
хворим і пропедевтична пе-
діатрія», яка складається з 5
кредитів ECTS.

І. Л. Бабій виконує чималий
обсяг лікувальної роботи, є
науковим керівником МДЛ № 1
м. Одеси ім. акад. Б. Я. Резні-
ка. Щодня проводить планові
професорські обходи, консуль-
туючи хворих. Під його керів-
ництвом за останні 5 років у
діагностику та лікування дітей
МДЛ № 1 упроваджено 11 но-
вітніх методик. Він є заступни-
ком голови Одеської асоціації
лікарів-педіатрів і неонато-
логів. Виступи професора І. Л.
Бабія на засіданнях асоціації,
яскраві клінічні обговорення та
лекції здобули йому широку
популярність і заслужену по-
вагу практичних лікарів міста й
області.

Упродовж тривалого часу
кафедра, очолювана Ігорем
Леонідовичем, надає лікуваль-
но-діагностичну допомогу ді-
тям із міського притулку для
неповнолітніх, Будинку дити-
ни, школи-інтернату.

І. Л. Бабій — автор 452 нау-
кових праць, серед них 7 моно-
графій і навчальних посібників:
«Муковисцидоз у детей и под-
ростков» (1994), «Пропедевти-
ка детских болезней с уходом
за детьми» (1999), «Клінічне
обстеження плода і дитини»
(1999), «Дієтетика дитячого
віку» (2002), «Гармоничное пи-
тание матери, плода и ребенка»
(2004), «Пособие для подготов-
ки к комплексному государ-
ственному экзамену» (2005).

Свою педагогічну майстер-
ність, високий науковий потен-
ціал професор І. Л. Бабій ус-
пішно реалізує при підготовці
кваліфікованих наукових кадрів.
Під його керівництвом підготов-
лено та захищено 6 і виконують-
ся 4 кандидатські дисертації.

Багаторічна лікарська, нау-
ково-педагогічна та громадсь-
ка діяльність Ігоря Леонідови-
ча Бабія відзначена багатьма
заслуженими нагородами. У
1997 р. за цикл наукових робіт
«Уроджена та спадкова пато-
логія у дітей України: діагно-
стика та профілактика» йому
була присуджена Державна

премія України в галузі науки і
техніки. Він нагороджений ме-
далями ВДНГ СРСР, «За доб-
лестный труд», відзнаками за
заслуги, грамотами.

Будучи непересічною осо-
бистістю, видатним ученим і
організатором, інтелігентною
людиною, Ігор Леонідович по-
єднує у собі чудові якості —
принциповість, гуманність,
доброзичливість, скромність,
надійність.

Свій 60-річний ювілей про-
фесор І. Л. Бабій святкує у
розквіті творчих сил, сповне-
ний новими науковими ідеями
і задумами, у колі рідних, уч-
нів, колег, друзів. Усі вони від
щирого серця вітають Ігоря
Леонідовича з ювілеєм, бажа-
ють йому міцного здоров’я,
плідної праці, подальших успі-
хів у вітчизняній науці, актив-
ної діяльності на ниві збере-
ження здоров’я дітей.

З повагою та найкращими
побажаннями
І. М. Федчук,

К. А. Калашникова
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УДК 616-002.5.008.0
ОРГАНИЗАЦИЯ БОРЬБЫ С ТУБЕРКУЛЕЗОМ В УКРАИ-

НЕ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
А. К. Асмолов, Е. А. Бабурина, Н. А. Герасимова, И. Н.

Смольская
В 1995 г. ВОЗ зарегистрировала эпидемию туберкулеза

в Украине. С тех пор заболеваемость туберкулезом продол-
жает расти и составила в 2005 г. 84,1 случай на 100 тыс.
населения. По инициативе ВОЗ была разработана страте-
гия контроля над туберкулезом (ДОТС). В Украине она адап-
тирована к национальной системе здравоохранения. На ее
основе разработана Национальная программа контроля над
туберкулезом в Украине. В статье изложены основные по-
ложения Национальной программы.

Ключевые слова: эпидемия туберкулеза, ДОТС-стра-
тегия, Национальная программа контроля над туберкуле-
зом.

УДК 618.36-06.616.98:578.828.6
ПОСЛЕД ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
А. И. Даниленко, Э. С. Бурячковский
Изучена морфогистохимия последов при ВИЧ-инфек-

ции с наркоманией. Выявлены множественные гемодина-
мические, инволютивно-дистрофические и недостаточно
выраженные компенсаторно-приспособительные процессы,
нарушения плацентарного метаболизма, что привело к раз-
витию вторичной хронической относительной недостаточ-
ности плаценты во всех наблюдениях. Вышеуказанные па-
тологические процессы сочетались с воспалительными по-
ражениями в тканях последа, что в комплексе негативно
отразилось на состоянии плода.

Ключевые слова: морфогистохимия, послед, ВИЧ-ин-
фекция, наркомания.

УДК 616-091.8-073
ИММУНОГИСТОХИМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРО-

ЦЕССОВ РЕГУЛЯЦИИ ЧИСЛЕННОСТИ КЛЕТОК В ХОРИ-
АЛЬНЫХ ВОРСИНКАХ ЭКСТРАХОРИАЛЬНЫХ ПЛАЦЕНТ

Е. А. Тюленева, И. С. Давыденко
Установлено, что в экстрахориальных (периферических)

котиледонах экстрахориальных плацент по сравнению с пе-
риферическими котиледонами плацент обычного строения
снижена пролиферативная активность цитотрофобласта хо-
риальных ворсинок, причем в разной степени, в зависимости
от их типа: стволовые, промежуточные зрелые или терми-
нальные ворсинки. В экстрахориальных котиледонах экстра-
хориальных плацент по сравнению с периферическими коти-
ледонами плацент обычного строения имеет место усилен-
ный апоптоз синцитиотрофобласта и стромальных клеток хо-
риальных ворсинок, что объясняется активацией протеина Вах
в синцитиотрофобласте и стромальных клетках, при сниже-
нии содержания протеина Bcl-2 в синцитиотрофобласте.

Ключевые слова: экстрахориальная плацента, проли-
ферация клеток, апоптоз.

УДК 612.461.234:615.33:612-092.9
РЕНАЛЬНЫЕ ДИСФУНКЦИИ У БЕЛЫХ КРЫС ПРИ КУР-

СОВОМ ВВЕДЕНИИ ГЕНТАМИЦИНА
А. И. Гоженко, М. П. Владимирова, И. А. Кузьменко,

С. Г. Котюжинская
В опытах на 20 белых нелинейных крысах-самцах мас-

сой 80–90 г при внутрибрюшинном введении гентамицина
1 раз в сутки в дозе 10 мг/100 г массы тела в условиях
индуцированного водного диуреза показано нефротоксичес-
кое действие данного препарата, проявившееся значитель-
ным снижением скорости клубочковой фильтрации, нару-
шением функции проксимального канальца нефрона и су-
щественным изменением осморегулирующей функции по-
чек с уменьшением их способности к осмотическому раз-
ведению мочи, и, в целом, задержки воды и осмотически
активных веществ в организме животных.

Ключевые слова: почка, гентамицин, клубочковая
фильтрация, осморегуляция.

УДК 615.246.9:546.289:591.47-001
СКРИНИНГ И СРАВНИТЕЛЬНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВ-

НОСТИ СРЕДСТВ ДЕТОКСИКАЦИИ СРЕДИ КООРДИНА-
ЦИОННЫХ СОЕДИНЕНИЙ ГЕРМАНИЯ С БИОЛИГАНДАМИ
ПРИ СИНДРОМЕ ДЛИТЕЛЬНОГО РАЗДАВЛИВАНИЯ

В. Д. Лукьянчук, И. И. Сейфуллина, Н. В. Рысухина,
Е. Э. Марцинко, В. Н. Ткаченко

В серии скрининговых исследований установлено, что
среди исследуемых германийорганических субституентов
наиболее выраженную детоксикационную активность в ус-
ловиях эндотоксикоза при синдроме длительного раздав-
ливания (СДР) проявляет координационное соединение на
основе германия, магния и оксиэтилидендифосфоновой
кислоты (МИГУ-6), при введении которого с лечебно-про-
филактической целью отмечается значительное снижение
уровня МСМ в крови и ТБК-реактантов в печени крыс, бо-
лее благоприятное течение клинических симптомов пост-
компрессионного периода СДР.

Ключевые слова: синдром длительного раздавливания,
эндотоксикоз, координационные соединения германия.

УДК 577.15(088.8)
ИММОБИЛИЗАЦИЯ ЛИТИЧЕСКОГО ФЕРМЕНТНОГО

КОМПЛЕКСА STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS
И. И. Романовская, И. К. Тагунова, С. М. Пухлик, Р. И.

Чаланова
Осуществлена иммобилизация литического ферментного

комплекса Streptomyces recifensis var. lyticus (стерилаза) на
марле с помощью гидрофильных полимеров и поливинило-
вого спирта, сшитого бурой, совместно со щелочной проте-
азой, включением в полимерные пленки. Получены препа-
раты с высоким сохранением литической активности, ста-
бильные при хранении и γ-облучении. Доказана перспектив-
ность использования иммобилизованной на марле стерила-
зы в качестве потенциального бактериолитического препа-
рата при заболеваниях ЛОР-органов: хронических отитах
(мезотимпанитах, эпитимпанитах), отитах грибковой этио-
логии и в офтальмологии в ожоговой терапии.

Ключевые слова: литический ферментный комплекс,
иммобилизация, марля, полимеры, пленки.

УДК 616.12-008.64:615.22
БИОХЕМИЛЮМИНЕСЦЕНТНЫЙ АНАЛИЗ ФАРМАКОТЕ-

РАПЕВТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ЛИПОФЛАВОНА С
АЦЕЛИЗИНОМ ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ СЕРДЕЧНОЙ
НЕДОСТАТОЧНОСТИ

Л. В. Савченкова, Т. В. Афонина
На модели хронической сердечной недостаточности,

развивающейся при дилатационной кардиомиопатии, мето-
дом БХЛ доказана высокая фармакотерапевтическая эф-
фективность комбинированного применения липофлавона
с ацелизином. Приведен анализ кинетики сверхслабого све-
чения по показателям амплитуды быстрой вспышки (І1),
константы К1 БХЛ, общей светосумме реакции (S), кото-
рые являются маркерами активности процессов ПОЛ и мо-
гут быть использованы в качестве критериев оценки тя-
жести изучаемого неотложного состояния и эффективнос-
ти проводимой фармакотерапии.

Ключевые слова: липофлавон, ацелизин, хроническая
сердечная недостаточность, биохемилюминесценция.

УДК 615.214.22
ФАРМАКОЛОГИЧЕСКИЕ  СВОЙСТВА  ЭНАНТОАТА

3-ГИДРОКСИФЕНАЗЕПАМА ПРИ ЕГО ПЕРОРАЛЬНОМ ВВЕ-
ДЕНИИ

А. И. Сивко
Проведено экспериментальное исследование фармако-

логических свойств нового производного 1,4-бенздиазепи-
на — энантоата 3-гидроксифеназепама. Показано, что это
биологически активное соединение проявляет выраженное
депрессивное, анксиолитическое и седативное действие.

Ключевые слова: производные 1,4-бенздиазепина, энан-
тоат 3-гидроксифеназепама, анксиолитическая активность,
фармакологические свойства.
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Abstracts

UDC 616-002.5.008.0
ORGANIZATION OF THE STRUGGLE AGAINST TUBER-

CULOSIS IN UKRAINЕ AT MODERN STAGE
O. K. Asmolov, O. A. Baburina, N. A. Gerasimova, I. M. Smol-

ska
In 1995 WHO registered tuberculosis epidemic in Ukrainе.

Since then tuberculosis morbidity rate increase and it is 84.1
cases per 100,000 of population. Accoding to initiative of WHO
control strategy on tuberculosis was made (DOTS). In Ukrainе
DOTS strategy is adapted to national system of public health.
The national programme of the control over tuberculosis in
Ukrainе is elaborated on the base of DOTS strategy. The main
tasks of the National programme have been presented in the
article.

Key words: tuberculosis epidemic, DOTS strategy, Nation-
al programme of the control over tuberculosis.

UDC 618.36-06.616.98:578.828.6
PLACENTA AT HIV-INFECTION
A. I. Danilenko, E. S. Buryachkovsky
Morphohystochemistry of the placentas at HIV-infection with

drug addiction has been studied. Plural hemodinamic, involutive,
distrophical and not so much expressed compensatory, adap-
tive processes, malfunctions of placental metabolism, which has
led to development of recurrent chronic, relative deficiency of
placenta in all cases. Mentioned pathological processes were
combined with inflamatory injures of placenta’s tissues, which
had a negative influence on the fetal condition.

Key words: morphohystochemistry, placenta, HIV-infection,
drug addiction.

UDC 616-091.8-073
IMMUNOHISTOCHEMICAL RESEARCH OF REGULATO-

RY PROCESSES OF CELLS QUANTITY IN CHORIAL VILLI OF
EXTRACHORIAL PLACENTAS

O. A. Tyulyenyeva, I. S. Davydenko
It was determined that in extrachorial (peripheral) cotyledons

of extrachorial placentas in comparison with peripheral cotyle-
dons of ordinary placentas there was decreased proliferating
activity of cytotrophoblast of chorial villi. In extrachorial cotyle-
dons of extrachorial placentas in comparison with peripheral cot-
yledons of ordinary placentas increased level of apoptosis, which
is explained by increased contents of protein Bax in sincytiotro-
phoblast and stromal cells, also decreased contents of protein
Bcl-2 in sincytiotrophoblast.

Key words: extrachorial placenta, cell proliferation, apopto-
sis.

UDC 612.461.234:615.33:612-092.9
RENAL DYSFUNCTIONS IN WHITE RATS AT COURSE

INTRODUCTION OF GENTAMYCIN
A. I. Gozhenko, M. P. Vladimirova, I. A. Kuzmenko, S. G.

Kotyuzhinska
Experiments on 20 non linear white male rats with the weight

of 80–90 g by course intraperitoneal administration of gentamy-
cin 1 time a day in a dose of 10 mg/100 g in conditions of in-
duced water diuresis show nephrotoxic effect of this prepara-
tion which developed in decrease of glomerular filtration speed,
dysfunction of proximal tubular nephrone and considerable
change of kidneys osmoregulation function, decrease of capacity
to osmotic urine dilute, and, as a whole, retention of water and
оsmotically active substances in an organism of animals.

Key words: kidney, gentamycin, glomerular filtration, os-
moregulation.

UDC 615.246.9:546.289:591.47-001
SCREENING AND COMPARATIVE EFFICIENCY ANALY-

SIS OF DETOXICATIVE REMEDIES AMONG ORGANIC GER-
MANIUM COMPOUNDS IN CRUSH SYNDROME

V. D. Lukyanchuk, I. Y. Seifullina, N. V. Rysukhina, O. E.
Martsinko, V. M. Tkachenko

In a series of screening researches it was established that
the coordination compound of germanium and magnesium with
oxyethilidendiphosphonate (MIGU-6) revealed the most ex-
pressed detoxicative activity on the model of endotoxicosis in
crush syndrome among the investigated organic germanium sub-
stances. The introduction of MIGU-6 significantly decreases the
level of molecules of medium mass in blood and TBA-reactants
in liver of rats, provides more favourable course of clinical symp-
toms of postcompressive period.

Key words: crush syndrome, endotoxicosis, organic ger-
manium compounds.

UDC 577.15(088.8)
IMMOBILIZATION OF LYTIC ENSYMATIC COMPLEX

FROM STREPTOMYCES RECIFENSIS VAR. LYTICUS
I. I. Romanovska, I. K. Tagunova, S. M. Pukhlik, R. I. Tcha-

lanova
The immobilization of lytic enzymatic complex from Streptomy-

ces recifensis var. lyticus (sterilase) on the gauze with the help of
hydrophilic polymers and polyvinyl alcohol, cross-linked by borax,
jointly with alkaline protease, by entrapment in polymeric films is
achieved. Preparations with a high retaining of lytic activity, stable at
storage and γ-irradiation, were obtained. The prospects of immobi-
lized on the gauze sterilase usage as potential bacteriolytic prepa-
ration of LOR-organs lesions: chronic otites (mesotympanites, epit-
ympanites), otites of fungal etiology and in ophthalmology in burn ther-
apy, was shown.

Key words: lytic enzymatic complex, immobilization, gauze,
polymers, films.

UDC 616.12-008.64:615.22
BIOCHEMILUMINISCENT ANALYSIS OF FARMACOLO-

GICAL EFFICIENCY OF THE COMBINED APPLICATION OF
LIPOFLAVONE AND ACELIZINE AT THE MODEL OF HEART
DYSFUNCTION

L. V. Savchenkova, T. V. Afonina
High pharmacotherapuetic efficacy of the combined applica-

tion of lipoflavone and acelizine at the model of heart dysfunc-
tion, which develops at cardiomyopathy by BHL method is
proved in the work. The analysis of kinetics of a superweak
luminescence on parameters of amplitude of fast flash (І1), con-
stante К1 BHL general light reaction (S), which are markers of
POL processes activity, is carried out and may be used as cri-
teria of estimating an urgent condition severity.

Kеy words: heart dysfunction, lipoflavone, acelizine, BHL.

UDC 615.214.22
PHARMACOLOGY PROPERTIES OF ENANTIC 3-HYDRO-

XYPHENAZEPAM AFTER ITS ORAL ADMINISTRATION
G. I. Sivko
The experimental study of pharmacological properties of a

new derivative of 1.4-benzdiazepine — enantic 3-hydroxyphen-
azepam was carried out. It was shown that this biologically-ac-
tive compound has an expressed anxyolytic and sedative activ-
ity.

Key words: derivatives of 1.4-benzdiasepine, enantic 3-hy-
droxyphenasepam, anxyolytic activity, pharmacological proper-
ties.
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УДК 615.1.015.154
ИЗОБОЛОГРАФИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

МИГУ-5 С ОБЩЕПРИНЯТЫМИ И НОВЫМИ ПРОТИВОЭПИ-
ЛЕПТИЧЕСКИМИ ПРЕПАРАТАМИ В УСЛОВИЯХ МОДЕЛИ
6-Гц ВЫЗВАННЫХ СУДОРОГ У МЫШЕЙ

Д. Б. Волошенков, П. А. Шандра, О. А. Кащенко
Приведены результаты исследования с помощью изобо-

лографического метода взаимодействия МИГУ-5 как с тра-
диционными ПЭП (фенитоин, карбамазепин, вальпроевая кис-
лота), так и новыми (ламотриджином, габапентином, топира-
матом) на модели 6-Гц судорог у мышей — одной из новых
моделей фармакорезистентной эпилепсии. Особенностью
противосудорожного действия МИГУ-5 в условиях 6-Гц вызван-
ных судорог было то, что в этих условиях достижение проти-
восудорожного действия возможно только при введении боль-
ших доз МИГУ-5, которые проявляли различные типы взаи-
модействия (суммацию, синергизм или антагонизм) с иссле-
дуемыми ПЭП.

Ключевые слова: МИГУ-5, изоболография, фенитоин,
ламотриджин, топирамат.

УДК 612.46:546.173:577.15:599.323.4
ОСОБЕННОСТИ  РЕАКЦИИ  ПОЧЕК БЕЛЫХ КРЫС

НА НИТРИТ НАТРИЯ В УСЛОВИЯХ БЛОКАДЫ АНГИОТЕН-
ЗИН-I-ПРЕВРАЩАЮЩЕГО ФЕРМЕНТА

С. И. Доломатов, В. С. Лапай, В. С. Шпак
Изучено влияние блокатора ангиотензин-I-превращаю-

щего фермента на деятельность почек белых крыс в ус-
ловиях продолжительного потребления нитрита натрия.

Установлено, что потребление нитрита натрия сопро-
вождается снижением клиренса креатинина и усилением
почечной экскреции белка. Комбинированное назначение
нитрита натрия и каптоприла не отменяет снижение кли-
ренса креатинина и усиление протеинурии.

Ключевые слова: крысы, почки, нитриты, каптоприл.

УДК 616.12-005.4-002.2-008.331.1-06
КОРРЕЛЯЦИЯ ЦИРКАДНЫХ РИТМОВ АРТЕРИАЛЬНОГО

ДАВЛЕНИЯ И ИШЕМИЧЕСКОГО СИНДРОМА У БОЛЬНЫХ
ХРОНИЧЕСКОЙ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ СЕРДЦА
В СОЧЕТАНИИ С ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНЬЮ

К. Е. Вакуленко, И. П. Кудря
Целью исследования было определение корреляционных

связей между циркадными проявлениями «ишемического»
синдрома и повышением артериального давления у больных
хронической ишемической болезнью сердца в сочетании с
гипертонической болезнью. Объектом нашего исследования
были 34 больных с вышеупомянутой патологией. Согласно
параметрического и непараметрического корреляционного
анализа полученных результатов исследования определили,
что суточные подъемы систолического и диастолического
артериального давления являются триггерными факторами
«ишемических» изменений сегмента ST у больных хроничес-
кой ишемической болезнью сердца в сочетании с гиперто-
нической болезнью.

Ключевые слова: коронарная и гипертоническая болезни.

УДК 616.12-008.331.1-091-022.7-055.1-053.81
ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ ФУНКЦИИ ЭНДОТЕЛИЯ У МО-

ЛОДЫХ МУЖЧИН С АРТЕРИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИЕЙ С
РАЗНЫМИ ВАРИАНТАМИ ВНУТРИКЛЕТОЧНОЙ ИНФЕКЦИИ

Т. В. Волковинская
Изучали состояние эндотелийзависимой вазодилатации,

концентрацию стабильных метаболитов NO ( –NO2  і 
–
3NO ), ак-

тивность NO-синтазы в плазме и в эритроцитах, а также тит-
ры специфических антивирусных и антибактериальных анти-
тел у 118 молодых мужчин 16–40 лет с артериальной гипер-
тензией. Выявлен высокий уровень хронической инфицирован-
ности Chlamydia pneumoniae, вирусами простого герпеса, Эпш-
тейна — Барра и цитомегаловирусом у нормотензивных и ги-
пертензивных пациентов, более выраженный у гипертензивных
лиц. Нарушение эндотелиальной функции сопровождается уве-
личеним депонирования метаболитов NO в эритроцитах и
уменьшением NO-синтазной активности у лиц с внутриклеточ-
ным инфицированием, что приводит к повышению АД.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, внутрикле-
точная инфекция, оксид азота, эндотелиальная дисфункция.

УДК 616-053.2:616.98:578.828ВІЛ
СТАНОВЛЕНИЕ МИКРОБИОЦЕНОЗА У НОВОРОЖДЕН-

НЫХ ОТ ВИЧ-ИНФИЦИРОВАННЫХ МАТЕРЕЙ В УСЛОВИ-
ЯХ КЛИНИКИ, ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНОЙ К РЕБЕНКУ

Н. В. Котова, С. П. Посохова, О. С. Луценко
У 42 новорожденных детей, 25 из которых рождены ВИЧ-

инфицированными женщинами и 17 — ВИЧ-неинфицирован-
ными женщинами, в динамике изучали микробный спектр
кожи и показатели гуморального иммунитета в сыворотке
крови. Выявлено нарушение гуморального звена иммуни-
тета у детей ВИЧ-инфицированных матерей. Ранний контакт
«кожа к коже» новорожденных с ВИЧ-инфицированными
матерями приводит к контаминации детей материнскими
условно-патогенными возбудителями, но исключает конта-
минацию нозокомиальной антибиотикорезистентной фло-
рой.

Ключевые слова: микрофлора кожи, новорожденные,
рожденные ВИЧ-инфицированными матерями.

УДК 616.314-002:616.311.2
ИЗМЕНЕНИЕ САЛИВАЦИИ И СВОЙСТВ РОТОВОЙ

ЖИДКОСТИ У ДЕТЕЙ ПРИ КАРИЕСЕ ЗУБОВ
Л. С. Кравченко, А. А. Бас, Н. А. Ивченко
Исследования ротовой жидкости у детей 7, 12 и 15 лет

с кариесом зубов и катаральным гингивитом позволили ус-
тановить снижение скорости саливации, а также увеличе-
ние протеолитической активности и уровня белка, корре-
лирующее с тяжестью заболевания, что свидетельствует
об ухудшении защитной, очищающей и минерализующей
функции слюны у этих детей.

Ключевые слова: ротовая жидкость, саливация, кари-
ес зубов, протеолитическая активность.

УДК 616.12-005.4-071
ТРИГГЕРНЫЕ ФАКТОРЫ ПОТЕНЦИРОВАНИЯ НЕГА-

ТИВНЫХ ВЛИЯНИЙ СОЧЕТАНИЯ ИШЕМИЧЕСКОЙ БОЛЕЗ-
НИ СЕРДЦА И ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ КАК ОБЪЕК-
ТЫ ЛЕЧЕНИЯ

С. К. Кулишов, А. М. Яковенко, Н. Н. Запорожская
Обзор посвящен актуальным вопросам определения

факторов потенцирования негативных влияний сочетания
у больных ишемической болезни сердца и гипертонической
болезни. Рассматривается роль эндотелиальной дисфунк-
ции, провоспалительных механизмов, ремоделирования сер-
дечно-сосудистой системы в осложненном течении этих
заболеваний. Обсуждаются вопросы медикаментозной те-
рапии.

Ключевые слова: воспаление, коронарная и гиперто-
ническая болезни, лечение.

УДК 616.352-007.253-089.843-008-07
ИССЛЕДОВАНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ

СФИНКТЕРНОГО АППАРАТА ПРЯМОЙ КИШКИ У БОЛЬ-
НЫХ С ЭКСТРАСФИНКТЕРНЫМИ СВИЩАМИ, КОТОРЫЕ
ЛЕЧИЛИСЬ С ПОМОЩЬЮ МЕТОДА «ПЛОМБИРОВАНИЯ»
СВИЩЕВОГО ХОДА АУТОТРОМБИНОВЫМ КЛЕЕМ

И. А. Лурин, Е. В. Цема
Проведена оценка функционального состояния сфинк-

терного аппарата прямой кишки у больных с экстрасфинк-
терными свищами прямой кишки, которые лечились с по-
мощью метода «пломбирования» свищевого хода аутотром-
биновым клеем. Функциональное состояние сфинктера
прямой кишки оценивалось с помощью метода сфинктеро-
метрии. Полученные результаты свидетельствуют, что раз-
работанный нами метод почти не влияет на функциональ-
ное состояние сфинктерного аппарата прямой кишки.

Ключевые слова: свищ прямой кишки, хирургическое
лечение, функциональные результаты, метод «пломбиро-
вания» свища, аутотромбиновый клей, сфинктерометрия.
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UDС 615.1.015.154
IZOBOLOGRAFIC ANALYSIS OF MIGU-5 INTERACTION

WITH THE CLASSICAL AND NEW ANTYEPILEPTIC DRUGS
IN THE CONDITIONS OF 6-Hz INDUCED SEIZURE MODEL
IN MICE

D. B. Voloshenkov, P. A. Shandra, O. A. Kaschenko
There are presented the results of MIGU-5 interaction with

traditional AEP (phenitoin, karbamazepin, valproic acid) and new
(lamotridgin, gabapentin, topiramat) by an izobolografic method
on the model of 6-Hz induced seizures model in mice. Main
feature of the antiepileptic action of MIGU-5, in the conditions of
the 6-Hz induced seizures model there was, that achieving of
an antiseizure action was possible only at introduction of large
doses of MIGU-5, which showed the different types of
interaction  (summation, sinergism or antagonism) with explored
AEP.

Key words: MIGU-5, izobolografic analisys, phenitoin,
lamotridgin, topiramat.

UDC 612.46:546.173:577.15:599.323.4
PECULIARITIES OF WHITE RATS’ KIDNEYS REACTION

TO SODIUM NITRITE UNDER CONDITIONS OF BLOCKADE
OF ANGIOTENSIN-I-MAKING ENZYME

S. I. Dolomatov, V. S. Lapai, V. S. Shpak
The influence of the blockator angiotensin-I-making enzyme

on the white rats’ renal activity under conditions of prolonged
usage of sodium nitrite was studied.

It is established that sodium nitrite usage is accompanied
with creatinine clearance and increase in renal excretion of pro-
tein. A combined prescription of sodium nitrite and captopril don’t
repeal decrease in creatinine clearance and proteinuria intensi-
fication.

Key words: rats, kidneys, nitrites, captopril.

UDC 616.12-005.4-002.2-008.331.1-06
CORRELATION OF CIRCADIAN RHYTHMS OF ARTERI-

AL PRESSURE AND ISCHEMIC SYNDROME IN PATIENTS
SUFFERING FROM CHRONIC ISCHEMIC HEART DISEASE
IN COMBINATION WITH HYPERTENSION

K. Ye. Vakulenko, I. P. Kudrya
The goal of the study constituted finding of correlative bonds

between circadian manifestations of “ischemic” syndrome and
arterial pressure increase in patients suffering from chronic
ischemic heart disease in combination with hypertension. An ob-
ject of our study were 34 patients with the above mentioned pa-
thology. According to parametric and nonparametric correlation
analysis of received results of investigation, it was determined
that day time-related increase of systolic and diastolic arterial
pressure are the trigger factors of ischemic changers of ST seg-
ment alterations in patients with ischemic heart disease connect-
ed with hypertension.

Key words: coronary and hypertensive diseases.

UDC 616.12-008.331.1-091-022.7-055.1-053.81
ENDOTHELIUM FUNCTIONAL STATE IN YOUNG MEN

WITH ARTERIAL HYPERTENSION WITH DIFFERENT TYPES
OF INTRACELLULAR INFECTION

T. V. Volkovinska
Endothelium-dependant vasodilatation, the concentrations of

stable metabolites of NO and NO-synthase activity in plasma
and in erythrocytes, and specific antivirus, antibacterial antibodies
were studied in 118 young men of 16–40 years old with arterial
hypertension. Presence of chronic infection with Chlamydia pneu-
moniae, Cytomegalovirus, Herpes simplex virus and Epstein —
Barr virus were revealed in normotensive and hypertensive pa-
tients and with more prevalence in hypertensive men. Endothe-
lium dysfunction is accompanied with increased deposition of sta-
ble metabolites of NO in erythrocytes and decreased NO-syn-
thase activity in young men with intracellular infections which
leads to increase in arterial blood pressure.

Key words: arterial hypertension, intracellular infections, ni-
tric oxide, endothelium dysfunction.

UDC 616-053.2:616.98:578.828ВІЛ
FORMATION OF MICROBIOCINOSIS IN INFANTS BORN

IN HIV-INFECTED MOTHERS IN A BABY FRIENDLY HOSPI-
TAL

N. V. Kotova, S. P. Posokhova, O. S. Lutsenko
Dynamic formation of microbe spectrum and parameters of

humoral immunity of 42 newborns (25 — born in HIV-infected
mothers, 17 born in healthy mothers) were studied. Disturbanc-
es of humoral immunity at children born in HIV-infected women
were found. Early “skin-to-skin” contact of newborns with HIV-
infected mothers leads to contamination by mothers conditional-
pathogenic microflora, but makes impossible contamination by
nosocomial antibacterial resistant microbes.

Key words: microflora of skin, babies born in HIV-infected
mothers.

UDC 616.314-002:616.311.2
CHANGES IN SALIVATION AND PROPERTIES OF ORAL

LIQUID IN CHILDREN WITH DENTAL CARIES
L. S. Kravchenko, A. A. Bas, N. A. Ivchenko
The investigation of oral liquid in children of 7,12 and 15 years

old with dental caries and catarrhal gingivitis has allowed deter-
mination of reduction in salivation speed and increase of prote-
olysis activity and albumen correlating the disease severity, that
indicates worsening of its protective, clearancing and mineraliz-
ing functions in oral cavity of these children.

Key words: oral liquid, salivation, dental caries, proteolytic
activity.

UDC 616.12-005.4-071
TRIGGER FACTORS OF POTENTIONING NEGATIVE IN-

FLUENCES OF COMBINATION OF ISCHEMIC HEART DIS-
EASE AND ESSENTIAL HYPERTENSION AS OBJECTS OF
TREATMENT

S. K. Kulishov, O. M. Yackovenko, N. M. Zaporozhska
The review is devoted to actual problem of determination of

factors of potentioning negative influences of a combination of
ischemic heart disease and essential hypertension. The role of
endothelial dysfunction, proinflammatory mechanisms, remode-
ling of cardiovascular system in the complicated course of these
diseases is considered. Medicamentous therapy questions are
discussed.

Key words: inflammation, coronary disease, essential hy-
pertension, treatment.

UDC 616.352-007.253-089.843-008-07
RESEARCH OF FUNCTIONAL STATUS OF RECTAL

SPHINCTER OF PATIENTS WITH EXTRASPHINCTERIC FIS-
TULAS WHICH WERE TREATED BY THE METHOD OF “PACK-
ING” RECTAL FISTULAS WITH AUTOTHROMBIN GLUE

I. A. Lurin, E. V. Tsema
We estimated functional state of rectal sphincter in patients

with extrasphincteric rectal fistulas treated by method of “pack-
ing” rectal fistulas with autothrombin glue. The functional state
of rectal sphincter was evaluated with the method of sphincter-
ometry. The obtained results say that our method does not in-
fluence greatly the function of rectal sphincter comparatively to
other methodics.

Key words: rectal fistula, surgical treatment, functional out-
comes, method of the fistula “packing”, autothrombin glue,
sphincterometry.
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УДК 618.145-006.5
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДИКИ РЕНТГЕНОЭНДОВАСКУЛЯР-

НОЙ ХИРУРГИИ ПРИ МАЛОИНВАЗИВНОМ ЛЕЧЕНИИ ЖЕН-
ЩИН С ФИБРОМИОМОЙ МАТКИ

А. И. Лучков
Изложены данные клинических исследований, посвящен-

ных усовершенствованию и повышению эффективности ле-
чения миомы матки путем использования принципиально но-
вого метода с сохранением тела матки — рентгенэндоваску-
лярной эмболизации маточных артерий, что позволяет сохра-
нить матку и восстановить репродуктивную функцию. Для это-
го женщинам с миомой матки производили малоинвазивное хи-
рургическое вмешательство, во время которого осуществля-
ли рентгенэндоваскулярную эмболизацию маточных артерий,
которые кровоснабжают фиброматозные узлы, введением спи-
рали Чигогидзе. Использованный метод лечения миомы матки
является принципиально новым, позволяет сохранить тело
матки, освободив его от фиброматозного узла (узлов).

Ключевые слова: фибромиома матки, малоинвазивное
лечение, рентгенэндоваскулярная эмболизация, лечение.

УДК 616.24-002.54-002.17:577.115.3:612.398.12
ЖИРНЫЕ КИСЛОТЫ ЛИПИДОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ

У БОЛЬНЫХ ДИССЕМИНИРОВАННЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ ЛЕГКИХ
О. Б. Пикас
Цель исследования — изучить и оценить жирнокислот-

ный спектр липидов сыворотки крови у больных диссеми-
нированным туберкулезом легких и определить их роль в
развитии болезни. Жирнокислотный состав определяли био-
химическим методом на газожидкостном хроматографе.
Были обнаружены существенные изменения в жирнокис-
лотном спектре липидов сыворотки крови больных диссе-
минированным туберкулезом легких, которые проявлялись
достоверным снижением содержания насыщенных ЖК на
фоне повышения суммы ненасыщенных ЖК и суммы поли-
ненасыщенных ЖК, в результате усиленных процессов пе-
рекисного окисления липидов. Количество арахидоновой ЖК
(С20:4) повышается в 3 раза, а количество линолевой ЖК
(С18:2) — в 1,3 раза по сравнению с группой контроля.

Ключевые слова: жирнокислотный спектр липидов, сы-
воротка крови, перекисное окисление липидов, туберкулез.

УДК 616-053.2:616.98:578.828ВІЛ
ТРОМБОЦИТОПЕНИЯ ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ У ДЕТЕЙ
Е. А. Старец
Проведено изучение течения тромбоцитопении у ВИЧ-

инфицированных детей с различной скоростью прогресси-
рования заболевания для выработки рекомендаций по оп-
тимизации их лечения. В исследование были включены 207
детей, инфицированных ВИЧ перинатально. В исследуемой
когорте тромбоцитопения была частым гематологическим
проявлением ВИЧ-инфекции и наблюдалась в 25,12 % слу-
чаев. Развитие тромбоцитопении на первом году жизни у
ВИЧ-инфицированного ребенка свидетельствует о высоком
риске быстрого прогрессирования ВИЧ-инфекции.

Ключевые слова: тромбоцитопения, ВИЧ-инфекция,
дети.

УДК 618.41-174-055.2:616-002.3
ОСОБЕННОСТИ ИММУННОГО СТАТУСА ПРИ БЕРЕ-

МЕННОСТИ
Э. В. Шамик
Статья посвящена изучению изменений, происходящих

в иммунной системе женщин с высоким риском инфици-
рования при беременности. Изучены изменения в клеточ-
ном и гуморальном звеньях иммунитета. Приведены осо-
бенности схемы профилактики гнойно-септических ослож-
нений при оперативном разрешении. Сделан вывод об эф-
фективности предложенного комплекса профилактических
мероприятий.

Ключевые слова: иммунитет, роженицы, профилакти-
ка, послеродовой период, гнойно-септические осложнения.

УДК 618.3(088.8):618.475(088.8)
КЛИНИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ БИОХИМИЧЕСКИХ ПОКА-

ЗАТЕЛЕЙ ПРИ ВНУТРИЖЕЛУДОЧКОВЫХ КРОВОИЗЛИЯНИ-
ЯХ У НЕДОНОШЕННЫХ ДЕТЕЙ С НИЗКОЙ И ОЧЕНЬ НИЗ-
КОЙ МАССОЙ ТЕЛА ПРИ РОЖДЕНИИ

Абдул Карим А. А. Тариф
Показатели pH, ВЕ и МК крови могут быть использова-

ны в качестве альтернативных дополнительных тестов для
прогноза вероятности развития ВЖК, поскольку имеют наи-
более высокую чувствительность, специфичность и про-
гностическую ценность. Меньшее прогностическое значе-
ние имеет тест ГПЛ крови.

Ключевые слова: внутрижелудочковые, кровоизлия-
ния, недоношенные.

УДК 616.31-02:616.89-008.441.13-036.12
БИОХИМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ РОТОВОЙ

ЖИДКОСТИ У БОЛЬНЫХ С ОСЛОЖНЕННЫМ ПСИХИАТРИ-
ЧЕСКИМ СТАТУСОМ

Л. Д. Чулак, С. Н. Брунич
Статья посвящена актуальной проблеме современной

медицины — определению стоматологического статуса
психиатрического пациента. Впервые произведена биохими-
ческая оценка состояния полости рта протезоносителей —
психически больных лиц. В результате исследования дока-
заны значительные изменения в составе ротовой жидко-
сти у этой категории пациентов.

Ключевые слова: психически больные, ротовая жид-
кость, зубные протезы.

УДК 614.824-036.11+547.211-085:622-058.243
ЛЕЧЕНИЕ ГОРНЯКОВ С ОСТРЫМ ОТРАВЛЕНИЕМ РУД-

НИЧНЫМ ГАЗОМ
Ю. А. Головин, В. Ю. Николенко
Проведено лечение 18 горняков с острым отравлением

рудничным газом комплексным методом гипербарической
оксигенации с предшествующим введением альфа-липое-
вой кислоты. Комплексное лечение больных оказалось эф-
фективным. У них значительно уменьшилось число жалоб,
улучшились вегетативные показатели, вестибулярная функ-
ция и зрительно-моторная реакция. Такая терапия рекомен-
дуется для лечения больных с отравлением рудничным га-
зом.

Ключевые слова: горняки, рудничный газ, лечение.
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UDC 618.3(088.8):618.475(088.8)
CLINICAL VALUE OF BIOCHEMICAL PARAMETERS DU-

RING INTRAVENTRICULAR HEMORRHAGES IN PREMA-
TURE INFANTS WITH LOW AND VERY LOW BIRTH WEIGHT

Abdul Karim A. A. Tarif
Parameters of pH and lactic acid can be used as alternative

additional tests for the prognosis of probability of IVH develop-
ment as have the highest sensitivity, specificity and prognostic
value. Lesser prognostic value has the test of blood lipid pero-
xidation.

Key words: intraventricular, hemorrhages, premature in-
fants.

UDC 616.31-02:616.89-008.441.13-036.12
BIOCHEMICAL BLOOD ANALYSIS OF THE ORAL FLUID

IN PATIENTS WITH COMPLICATED PSYCHIATRIC STATE
L. D. Tchulak, S. N. Brunich
The article presents an actual problem of the modern medi-

cine — determination of the psychiatric patient’s dental state.
The biochemical evaluation of the oral cavity of mentally ill den-
tures carriers was carried out for the first time. The result of the
research proved essential changes in the content of the oral
fluid in this patients.

Key words: mentally ill patients, oral fluid, dentures.

UDС 614.824-036.11+547.211-085:622-058.243
TREATMENT OF THE MINERS SUFFERING FROM

ACUTE POISONING WITH FIREDAMP
Yu. O. Golovin, V. Yu. Nikolenko
The treatment of 18 miners suffering from acute poisoning

with firedamp by a complex method of a hyperbaric oxygenation
with prior introduction of alpha-lipoic acid is conducted. A com-
plex treatment turned out to be effective. The number of com-
plains considerably decreased, the vegetative parameters, ves-
tibular function and visual-motor response were improved. This
therapy is recommended for treatment of patients suffering from
firedamp poisoning.

Key words: miners, a firedamp, treatment.

UDC 618.145-006.5
ROENTGENENDOVSCULAR SURGERY METHOD USING

IN WOMEN WITH FIBROMYOMA TREATMENT
A. І. Luchkov
The data of clinical studies are given concerning fibromyo-

ma treatment efficacy increasing through principally new ap-
proach with uterus body preserving — using uterine arteries
roentgenendovascular embolization that allow to preserve uter-
us and reinduce the perpoductive function. With this aim we per-
formed miniinvasive surgical intervention to women with fibro-
myoma throughout which uterine arteries were embolized by Tchi-
gogidze spiral using. The method proposed is the principally new
one because allows to preserve uterus by removing fibrous
nodes.

Кey words: fibromyoma, miniinvazive intervention, roent-
genendovascular embolization, treatment.

UDC 616.24-002.54-002.17:577.115.3:612.398.12
FATTY-ACID SPECTRUM OF SERUM LIPIDS IN PATIENTS

SUFFERING FROM DISSEMINATED TUBERCULOSIS
O. B. Pikas
The study was aimed at studying and evaluating fatty-acid

composition of serum lipids in patients suffering from dissemi-
nated pulmonary tuberculosis, by the biochemical method using
a gas-liquid chromatograph. Essential changes were revealed
in fatty-acid spectrum of serum lipids in patients suffering from
disseminated pulmonary tuberculosis. They consisted in signifi-
cant reduction in saturated fatty acid contents against a back-
ground of an elevation in total unsaturated fatty acid contents
as well as total polyunsaturated fatty acid contents as a result
of augmented activation of the lipid peroxidation processes.

The amount of arachidonic (C20:4) fatty acid grows up 3.0
times, and linoleic (C18:2) fatty acid 1.3 times as compared with
the control group.

Key words: fatty-acid spectrum of lipids, serum lipids, lipid
peroxidation, tuberculosis.

UDC 616-053.2:616.98:578.828ВІЛ
THROMBOCYTOPENIA IN HIV-INFECTED CHILDREN
O. O. Starets
Research covers course of thrombocytopenia in HIV-infect-

ed children with different speed of progress of disease. The goal
of the research is making recommendations on optimization of
their treatment. 207 children with perinatally transmited HIV-in-
fection were included to the study. In the probed cohort throm-
bocytopenia was the frequent haematological manifestation of HIV
infection and observed in 25.12 % cases. Development of throm-
bocytopenia during the first year of life at HIV-infected children
testifies to the high risk of rapid progression of HIV-infection.

Key words: thrombocytopenia, HIV-infection, children.

UDC 618.41-174-055.2:616-002.3
IMMUNE STATUS PECULIARITIES AT PREGNANCY
E. V. Shamick
The article is developed to the investigation of immune sys-

tem of women with high risk of infection at pregnancy. The pe-
culiarities of cellular and humoral immune links are studied. The
features of prevention schemes of purulent inflammatory com-
plications at operative delivery are described. The conclusion
is done about efficacy of the suggested complex of preventive
measures.

Key words: immune system, parturient women, prophylax-
is, post-natal period, pyo-septic complication.
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Шановні колеги!
Пропонуємо вашій увазі деякі відомості про

«Одеський медичний журнал» і правила підго-
товки матеріалів для публікації у ньому.

«Одеський медичний журнал» було засно-
вано у 1926 році. За кілька років він набув не-
абиякого авторитету серед наукових видань. У
ньому друкували свої праці науковці, чиї імена
були всесвітньо відомі вже того часу або здо-
були визнання в майбутньому. Та згодом, на
початку 30-х років, видання журналу було при-
пинено. Поновлений у 1997 році, часопис за ко-
роткий час відновив свій авторитет і посів
чільне місце серед наукових видань країни.

Рішенням президії ВАК України від 9 черв-
ня 1999 року і від 8 червня 2005 року «Одесь-
кий медичний журнал» включено до переліку
видань, у яких можуть публікуватися основні
результати дисертаційних робіт із медицини та
біології. Він надходить до найвідоміших бібліо-
тек країни, великих наукових центрів, десятків
навчальних закладів. Його появу гідно оцінено
за межами нашої країни.

Донедавна журнал розповсюджувався лише
через вільний продаж. Починаючи з № 4 (48)
1998 року, його розповсюдження проводиться
й за передплатою — окремою для індивідуаль-
них передплатників і підприємств й організацій.

Передплатити журнал можна у будь-якому
передплатному пункті.

Ціна передплати на півріччя (три номери):
— для індивідуальних передплатників —

30 грн;
— для підприємств і організацій — 60 грн.
Передплатні індекси:
— для індивідуальних передплатників —

48405;
— для підприємств і організацій — 48717.
Звертаємо увагу авторів на те, що до друку

в журналі приймаються матеріали, автор яких
(або хоча б один з авторів, якщо стаття напи-
сана кількома особами) є передплатником жур-
налу, що повинно підтверджуватися ксероко-
пією квитанції про передплату.

Нижче наведено вимоги редакції до руко-
писів, які надсилаються для публікації.

1. До розгляду приймаються лише матеріа-
ли, оформлені з застосуванням комп’ютерних
технологій: проблемні статті загальним обся-
гом до 8 сторінок: огляди — до 10 сторінок; ори-
гінальні й інші види статей — до 6 сторінок, ко-
роткі повідомлення — до 2 сторінок.

Зауважуємо: загальний обсяг містить усі
елементи публікації, тобто заголовні дані, влас-
не статтю або повідомлення, перелік літерату-

ри, реферати, ключові слова, таблиці, графіч-
ний матеріал тощо, крім відомостей про авторів.
Але вільна площа окремих аркушів, на яких
вміщено невеликі таблиці, рисунки та ін., із за-
гального підрахунку вилучається.

Не приймаються до розгляду статті, що вже
були надруковані в інших виданнях, а також ро-
боти, які за своєю сутністю є переробкою опуб-
лікованих раніше статей і не містять нового на-
укового матеріалу або нового наукового осмис-
лення вже відомого матеріалу. За порушення
цієї умови відповідальність цілковито покла-
дається на автора.

Автори мають повідомити, для якої рубри-
ки призначена стаття. Наводимо перелік основ-
них рубрик журналу: «Актуальна тема», «Про-
блема», «Теорія та експеримент», «Клінічна
практика», «Профілактика. Реабілітація.
Валеологія», «Професійна патологія», «Новітні
методи і технології», «Спостереження практич-
ного лікаря», «Екологія», «Огляд», «Наші ви-
датні попередники», «Наукові школи Одесько-
го медуніверситету», «Лекції», «Рецензії»,
«Ювілеї».

Стаття надсилається до редакції в двох при-
мірниках, підписаних усіма авторами. Вона су-
проводжується направленням до редакції, за-
візованим підписом керівника та печаткою ус-
танови, де виконано роботу, а для вітчизняних
авторів також експертним висновком, що до-
зволяє відкриту публікацію.

Якщо у статті використано матеріали, які є
інтелектуальною власністю кількох організацій
і раніше не публікувалися, автор має одержа-
ти дозвіл на їх публікацію кожної з цих органі-
зацій і надіслати його разом зі статтею.

2. Текст друкується через півтора інтерва-
лу на стандартному машинописному аркуші
(ширина полів: лівого, верхнього та нижнього
по 2 см, правого — 1 см) шрифтом Агіаl (Агіаl
Суг) розміром 14 пунктів. Сторінка тексту по-
винна містити не більше 32 рядків по 64 знаки
в рядку.

3. Мова статей — українська для вітчизняних
авторів, російська для авторів з інших країн СНД.

4. Матеріал статті має бути викладено за
такою схемою:

а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів);
в) назва статті;
г) повна назва установи, де виконано робо-

ту;
д) постановка проблеми у загальному ви-

гляді та її зв’язок із важливими науковими або
практичними завданнями;

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ
ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»
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е) аналіз останніх досліджень і публікацій,
в яких започатковано розв’язання даної про-
блеми і на які спирається автор;

ж) виділення невирішених раніше частин
загальної проблеми, котрим присвячується оз-
начена стаття;

з) формулювання мети статті (постановка
завдання);

и) виклад основного матеріалу дослідження
з повним обгрунтуванням отриманих наукових
результатів;

к) висновки з даного дослідження і перспек-
тиви подальших розвідок у цьому напрямку;

л) література;
м) два резюме — російською мовою й анг-

лійською обсягом до 800 друкованих літер кож-
не за такою схемою: індекс УДК, назва статті,
ініціали та прізвище автора (авторів), текст ре-
зюме, ключові слова (не більше п’яти).

5. Хімічні та математичні формули вдруко-
вують або вписують. Структурні формули
оформляють як рисунки. У формулах розміча-
ють: малі та великі літери (великі позначають
двома рисками знизу, малі — двома рисками
зверху простим олівцем); латинські літери
підкреслюють синім олівцем; грецькі літери об-
водять червоним олівцем, підрядкові та над-
рядкові цифри й літери позначають дугою про-
стим олівцем.

6. У статтях слід використовувати Міжна-
родну систему одиниць СІ.

7. Рисунки (не більше двох) і підписи до них
виконують окремо; підписи до всіх рисунків
статті подають також на окремому аркуші. На
зворотному боці кожного рисунка простим олів-
цем слід указати його номер і назву статті, а в
разі необхідності позначити верх і низ.

8. Таблиці (не більше трьох) слід друкува-
ти на окремих сторінках, вони повинні мати ну-
мерацію та назву. На полях рукопису необхід-
но вказати місце розміщення рисунків і таб-
лиць. Інформація, наведена в таблицях і на
рисунках, не повинна дублюватися.

9. Список літератури оформлюється відпо-
відно до ГОСТ 7.1-84, а скорочення слів і
словосполучень — відповідно до ДСТУ 3582-
97 і ГОСТ 7.12-93.

9.1. Список літературних джерел повинен
містити перелік праць за останні 5 років і лише
в окремих випадках — більш ранні публікації.

9.2. В оригінальних роботах цитують не
більше 10 джерел, а в оглядах — до 30.

9.3. До списку літературних джерел не слід
включати роботи, які ще не надруковані.

9.4. Список друкується на окремому аркуші.
9.5. У рукопису посилання на літературу по-

дають у квадратних дужках згідно з нумера-
цією за списком літератури.

9.6. Література у списку розміщується згідно
з порядком посилань на неї у тексті статті.

9.7. Якщо наводяться роботи лише одного
автора, вони розміщуються за хронологічним
порядком.

9.8. На кожну роботу в списку літератури
має бути посилання в тексті рукопису.

10. До статті на окремому аркуші додають-
ся відомості про авторів, які містять: вчене
звання, науковий ступінь, прізвище, ім’я та по
батькові (повністю), місце роботи й посаду, яку
обіймає автор, адресу для листування, номе-
ри телефонів і факсів.

11. До статті обов’язково додається ксе-
рокопія квитанції про індивідуальну перед-
плату нашого журналу хоча б одним з авторів
статті.

12. Статті, відіслані авторам на виправлен-
ня, слід повернути до редакції не пізніше ніж
через три дні після одержання. В авторській
коректурі допустиме виправлення лише поми-
лок набору.

13. До друкованих матеріалів, виконаних із
використанням комп’ютерних технологій, обо-
в’язково додаються матеріали комп’ютерного
набору та графіки на дискеті.

Текст може бути таких форматів:
— Word 6,0 for Windows, Word 7,0, Word 95,

Word 97;
— RTF (Reach Text Format);
— ASCII без автоматичного переносу слів і

вирівнювання рядків.
Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти:

таблиці, графіки, рисунки тощо. Таблиці мож-
на створювати лише засобами того самого ре-
дактора, який застосовано для набору основ-
ного тексту.

Графічний матеріал слід подавати в окре-
мих файлах форматів TIFF, WMF або CDR 5
— CDR 10. Роздільна здатність штрихових
оригіналів (графіки, схеми) форматів TIFF по-
винна бути 300–600 dpi B&W, напівтонових
(фотографії та ін.) 200–300 dpi, Gray Scale (256
градацій сірого). Ширина графічних оригіналів
— 5,5, 11,5 і 17,5 см.

14. Редакція залишає за собою право редак-
ційної правки статей. Не прийняті до публікації
матеріали повертаються на вимогу авторів.

Редакційна колегія
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