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Теорія та експеримент

1. Цитокіни

Цитокіни є високопотентни-
ми (активними в пікомолярних
концентраціях) білками з ши-
роким спектром біологічних
ефектів. Вони забезпечують
відповідну реакцію організму
на впровадження чужорідних
тіл, імунне ушкодження, а та-
кож запалення, репарацію і
регенерацію, що дозволило
розглядати їх як мікроендо-
кринну систему. Цитокіни є не-
обхідними трансмітерами між-
клітинної взаємодії в нормі та
при патології. Вони формують
сітку комунікативних сигналів
між клітинами імунної системи
і клітинами інших органів і тка-
нин. Цитокіни взаємопов’язані
і утворюють цілісну систему
взаємодіючих елементів — ци-
токінову сітку (cytokine net-
work). Утворення та вивільнен-
ня цитокінів відбувається в пев-
ний, зазвичай короткий, про-
міжок часу і жорстко регулю-
ється. Цитокіни секретуються
не завжди, у певних випадках
вони можуть експресуватися
на поверхні стимульованих клі-
тин. Цитокіни, які секретували-
ся або експресувалися, зв’язу-
ються зі специфічними рецеп-
торами на цитоплазматичній
мембрані клітин-мішеней, спри-
чинюючи тим самим каскад
реакцій, що веде до індукції,

посилення або пригнічення ак-
тивності низки регульованих
ними генів [8; 22].

У цитокінів відсутня фер-
ментативна або хімічна актив-
ність, вони діють подібно до
гормонів — опосередковано,
змінюючи поведінку клітини-
мішені за допомогою вторин-
них месенджерів. Дія цитокінів
на клітини здійснюється авто-
кринно (на клітину, що здійс-
нює синтез і секрецію цього
цитокіну), паракринно (на клі-
тини, розташовані поблизу клі-
тини-продуцента, наприклад, у
вогнищі запалення або в лім-
фоїдному органі) й ендокринно-
дистанційно (на клітини будь-
яких органів і тканин після по-
трапляння цитокіну в циркуля-
цію крові). Також цитокіни ма-
ють дві спільні ознаки — один
цитокін часто спричинює сек-
рецію клітиною-мішенню дру-
гого цитокіну (феномен цитокі-
нового каскаду) і власні цито-
кіни клітини нерідко змінюють
характер взаємодії інших ци-
токінів на ту ж саму клітину. Ця
взаємодія може бути синергіч-
ною, додатковою, інгібуючою
або навіть призводити до фор-
мування нового ефекту, невлас-
тивого для жодного з окремо
взятих цитокінів [9; 15; 22].

Класифікація цитокінів.
Первинна класифікація цито-
кінів будувалася за доміную-

чою біологічною дією (5 вели-
ких класів): 1) запальні; 2) анти-
запальні; 3) фактори, що ви-
кликають ріст і диференціюван-
ня лімфоцитів; 4) гемопоетичні
колонієстимулювальні фактори;
5) фактори, що спричинюють
ріст мезенхімальних клітин [22].

У подальшому за проявлен-
ням активності цитокіни стали
розділяти на такі групи як ін-
терлейкіни (фактори взаємо-
дії між лейкоцитами), інтер-
ферони (цитокіни з противірус-
ною активністю), фактори не-
крозу пухлин (цитокіни з цито-
токсичною активністю), коло-
нієстимулювальні фактори
(гемопоетичні цитокіни — хемо-
кіни). Межі між групами умовні.

За структурою виділяють
кілька різновидів молекул ци-
токінів. Переважна більшість з
них  як характерний структур-
ний елемент містить 4 α-спіра-
лі і лише для деяких (IL-1,
TNF-β, трансформуючий фак-
тор росту) характерне перева-
жання β-шаруватої структури.

З урахуванням продуцентів
цитокінів виділяють три віднос-
но автономні групи клітин, які
характеризуються власним ти-
пом відповіді на активуючий
вплив і природою активаторів,
власним, хоч і значно перехре-
щуваним, набором продукова-
них ними цитокінів і тими про-
цесами, реалізацію яких вони
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забезпечують. Це лімфоцити,
що виробляють лімфокіни, які
забезпечують розвиток анти-
генспецифічної складової імун-
ної відповіді, моноцити/макро-
фаги, які є продуцентами ци-
токінів — медіаторів запален-
ня і стромальні сполучно-тка-
нинні клітини, які виробляють
цитокіни, відповідальні пере-
важно за гемопоез [8; 15; 22].

Функціонування цитокі-
нів. Без антигенної стимуляції
імунної системи цитокінова
сітка функціонує на мінімаль-
ному рівні. За відсутності сти-
муляції клітини імунної систе-
ми практично не виділяють ци-
токіни і зазвичай не реагують
на них при екзогенному вве-
денні. При дії на клітини імун-
ної системи антигенів або ін-
ших стимулювальних агентів
здійснюються синтез цитокінів
та експресія їх рецепторів у
кількості, необхідній для розвит-
ку відповіді на фактори впливу.
Винятком є гемопоетичні цито-
кіни, які функціонують практич-
но постійно в обмежених ком-
партментах, а також деякі ци-
токіни, що продукуються у ма-
лих кількостях спонтанно. Така
особливість біосинтезу цитокі-
нів пов’язана з характером
функціонування їх генів. Прак-
тично всі ці гени є індуцибель-
ними, тобто для їх активації по-
трібна дія індукторів, якими ви-
ступають транскрипційні чинни-
ки, що взаємодіють із підси-
люючими послідовностями ре-
гуляторної ділянки гена. Струк-
тура промоторних ділянок, від-
повідальних за індукцію генів
різних цитокінів та їх рецеп-
торів, різна, хоч і містить спіль-
ні елементи.

Усі рецептори цитокінів яв-
ляють собою трансмембранні
глікопротеїни, у яких позаклі-
тинна частина відповідає за
зв’язування цитокінів. У складі
клітинних мембран одні лан-
цюги реагують тільки з певним
цитокіном, тоді як інші здатні
формувати спільні рецептори
для різних цитокінів. Наявність
спільних структур у рецепто-
рах може зумовлювати функ-

ціональну схожість деяких ци-
токінів. Існують також загальні
групові рецептори, що сприя-
ють усуненню надлишку цито-
кінів в осередку ураження. Син-
тез рецепторів перебігає інтен-
сивніше і триваліше, ніж син-
тез відповідних цитокінів, що
зумовлює їх більш повну та
швидку елімінацію з судинно-
го русла і реалізацію біологічно-
го ефекту в осередку ураження.
Розчинні рецептори зберігають
високу афінність щодо своїх
лігандів і здатні нейтралізувати
цитокіни, перешкоджаючи їх-
ньому доступу до інтактних
мембранних рецепторів.

Фактори індукції вироблен-
ня цитокіну й експресії його
рецептора однакові, що зумов-
лює переважно локальний ха-
рактер дії цитокінів. Локаль-
ність дії забезпечується також
тим, що експресія генів рецеп-
торів триває довше, ніж екс-
пресія генів самих цитокінів. У
результаті цитокін, що секре-
тується місцево, повністю спо-
живається в тому мікрообсязі,
у якому він проявляє свою дію.
У нормі в крові присутні слідові
кількості цитокінів, недостатні
для прояву системних ефектів.
Також це зумовлено надзви-
чайно швидким виведенням
цитокінів із кровотоку через
нирки — час напівжиття Т1/2
становить зазвичай хвилини,
хоча існують винятки.

Для системи цитокінів ха-
рактерна надмірність — кожен
їх різновид може продукувати-
ся різними клітинами, однак
клітини одного і того ж типу мо-
жуть секретувати різні цитокі-
ни. Цитокінова сітка характе-
ризується високою надійністю
внаслідок надмірності забезпе-
чення основних впливів; умо-
вою її функціонування служить
активація клітин імунної систе-
ми. Цитокіни залучені до усіх
ланок гуморальної та клітинної
імунної відповіді, поліфункціо-
нальні, для них характерне
значне перекриття функцій, од-
нак біологічна дія деяких ци-
токінів є оригінальною і не дуб-
люється. Цитокіни можуть по-

силювати чи пригнічувати як
продукцію, так і функції один
одного [15; 19; 22].

2. Функціональне значення
інтерлейкінів

Інтерлейкіни (ILs) — цитокі-
ни, відповідальні за міжклітин-
ні взаємодії між лейкоцитами.
Сьогодні відомі гени і встанов-
лені амінокислотні послідов-
ності більше двох десятків ін-
терлейкінів. Вони продукують-
ся різними клітинами організ-
му і є факторами взаємодії між
клітинами всіх органів і систем,
у багатьох випадках проявля-
ються як фактори автокринної
регуляції.

Інтерлейкін-1 (IL-1) бере
участь практично в усіх етапах
імунної відповіді — активує
APC і CD4 лімфоцити, впливає
на диференціювання Т- і
В-лімфоцитів та інших імуно-
компетентних клітин; IL-1 акти-
вує цитотоксичні Т-лімфоцити
і NK-клітини (натуральні кіле-
ри), бере участь у регуляції
продукції IL-2, 4, 6, 8, грануло-
цит-макрофаг колонієстимулю-
вального фактора (GM-CSF) та
інших цитокінів. Активними ін-
гібіторами продукції IL-1 є IL-4,
10, 12, TNF-α.

У сімейство інтерлейкіну-1
об’єднують IL-1α , IL-1β (два
різних білки з практично іден-
тичною активністю, які мають
близьку молекулярну масу
(15–17 кД), але відрізняються
за ізоелектричною точкою),
рецепторний антагоніст IL-1
(IL-1Ra), рецептори IL-1R. Біл-
ки сімейства IL-1 є індуцибель-
ними, уже через кілька хвилин
після стимуляції моноцитів лі-
пополісахаридів (ЛПС) почи-
нається експресія генів IL-1,
відбуваються взаємопов’язані
послідовні етапи появи мРНК,
внутрішньоклітинного білка і
секреція біологічно активного
IL-1 у навколишнє середовище.
Синтезується IL-1α відразу в
активній формі, функціонує
здебільшого у вигляді мембран-
ної форми, а також внутрішньо-
клітинного регулятора та роз-
чинного біологічно активного
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цитокіну, тривалість життя —
15 год. Основною секреторною
формою є IL-1β (активний
2,5 год), попередник якого пе-
ретворюється на зрілу біологіч-
но активну форму під впливом
високоспецифічних цистеїно-
вих протеаз — каспази-1 або
IL-1β-конвертази (ICE).

Продуценти IL-1 — моно-
цити і макрофаги (основні),
В-лімфоцити, білі відростчасті
епідермоцити (клітини Лангер-
ганса), гліальні, ендотеліальні
і синовіальні клітини та деякі
інші. Умовою вироблення IL-1
моноцитами і макрофагами є
їх активація бактеріальними та
іншими продуктами, а також
адгезія, фагоцитоз. Синтез по-
силюється під впливом цитоха-
лахіну В, колхіцину, а також
циклогексиміду. Інгібіторами
синтезу IL-1 є простагландин
Е2, глюкокортикоїди та чинники,
які підвищують рівень цАМФ.

Спектр клітин-мішеней IL-1
надзвичайно широкий: активо-
вані Т- і В-клітини, макрофаги,
NK-клітини, клітини ендотелію,
м’язів і хряща, базофіли, плаз-
моцити, кровотворні клітини.
Усі вони експресують рецеп-
тори 3 типів, спільні для α - і
β-форм IL-1 — рецептори IL-1
I і II типу й акцесорний білок
рецептора IL-1, які не мають
аналогів серед інших цитокінів
та унікальні за своєю структу-
рою. Біологічна дія IL-1 реалі-
зується після зв’язування з ци-
ми специфічними мембранни-
ми рецепторами.

Біологічні ефекти IL-1 мож-
на умовно розділити на імуно-
логічні, запальні, кровотворні
та міжсистемні. Відомо, що
IL-1 причетний до запуску по-
чаткових ланок імунної відпо-
віді, зокрема до залучення в
неї Т-хелперів. Мембранний
IL-1 бере участь у контактній
взаємодії Т-клітин із макрофа-
гами. Поряд з іншими цитокіна-
ми IL-1 спричинює проліфера-
цію активованих В-клітин і їх
диференціювання у плазма-
тичні клітини. Введення IL-1β
разом з антигеном сприяє сти-
муляції антитілоутворення.

Також IL-1 стимулює мієло-
поез і ранні етапи еритропое-
зу. Дія IL-1 значною мірою по-
в’язана з підвищенням вижи-
ваності клітин, що розвивають-
ся. З дією на кровотворення по-
в’язаний радіозахисний ефект
IL-1, що виявляється при його
введенні до опромінення та
підсилюється при введенні че-
рез 5 діб після опромінення.

Відомий IL-1 і як прозапаль-
ний агент. Він здатний індуку-
вати більшу частину місцевих
і загальних проявів запальної
реакції. Це досягається шляхом
підвищення адгезивності ендо-
телію судин для клітин крові,
збільшення прокоагулянтної ак-
тивності клітин. Також IL-1 під-
вищує рухливість нейтрофілів, є
хемоатрактантом, у вогнищі за-
палення сприяє активації клі-
тин і посиленню продукції ни-
ми інших цитокінів, а крім того,
простагландинів, стимулює
фагоцитоз, генерацію суперок-
сид-радикалів, викликає де-
грануляцію тучних клітин. Усе
це сприяє розвитку ексудатив-
ної та проліферативної скла-
дових запальної реакції.

Рецепторний антагоніст IL-1
(IL-1rа) являє собою олігопеп-
тид із молекулярною масою
18–22 кД. Він продукується
макрофагами, моноцитами,
нейтрофілами, фібробластами
й епітеліальними клітинами та
пригнічує біологічну активність
IL-1α і IL-1β, конкуруючи з ни-
ми за зв’язування з клітинним
рецептором. Продукцію IL-1rа
стимулюють деякі цитокіни, ві-
русні продукти та білки гострої
фази, він може активно екс-
пресуватися у вогнищах запа-
лення при багатьох хронічних
захворюваннях, у тому числі
при ішемічних ураженнях го-
ловного мозку.

Таким чином, представники
сімейства IL-1 (IL-1α , IL-1β і
IL-1rа) є цитокінами широкого
спектра дії, що продукуються
переважно макрофагами та зу-
мовлюють пускові реакції іму-
нітету, розвиток запалення, бе-
руть участь у регуляції гемо-
поезу, є медіаторами взаємо-

дій між імунною і нервовою
системами.

Інтерлейкін-2 (IL-2) має ви-
ражену здатність індукувати
активність практично всіх кло-
нів цитотоксичних клітин. Він
був першим IL, у якого була ви-
явлена ця здатність (був за-
стосований Стівеном А. Ро-
зенбергом і співробітниками
для імунотерапії раку). Він під-
вищує цитолітичну функцію
Т-кілерів і NK-клітин, збільшує
продукцію перфоринів і IFN-γ
цими клітинами, активує моно-
цити і макрофаги, які підвищу-
ють синтез і секрецію TNF-α,
IL-1β, IL-6, 8, G-CSF, GM-
CSF.

Секреція IL-2 виявляється
через 3–4 год після стимуляції,
досягає піку через 8–12 год  (ра-
ніше, ніж секреція інших лім-
фокінів) і припиняється через
24 год. In vivo синтез IL-2 до-
сягає максимуму через 1–3 до-
би після імунізації та зберіга-
ється протягом 12 діб. Основ-
ними продуцентами IL-2 є ак-
тивовані Т-хелпери 1-го класу.
Продукцію IL-2 пригнічують глю-
кокортикоїди, оксисечовина,
азатіоприн, гангліозиди, дез-
оксиаденозин, а також проста-
гландини й інші чинники, що
підвищують рівень цАМФ.

У IL-2 відносно вузький
спектр мішеней і біологічних
ефектів. Основними його клі-
тинами-мішенями є активовані
Т- і В-лімфоцити і NK-кліти-
ни; IL-2 індукує проліферацію
Т-лімфоцитів, охороняє ак-
тивовані клітини від апоптозу,
служить чинником диферен-
ціювання для Т-кілерів, пере-
шкоджає розвитку імунологіч-
ної толерантності і навіть усу-
ває її.

Таким чином, IL-2 являє со-
бою фактор росту і диферен-
ціювання Т-лімфоцитів і NK-
клітин, меншою мірою В-лім-
фоцитів, що продукуються ак-
тивованими Т-хелперами. Він
є найважливішим медіатором
імунітету (особливо клітинного)
і бере участь у реалізації імун-
ного захисту та протипухлин-
ної резистентності.
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Інформація щодо інших ILs
наводиться в табл. 1 [5; 15; 19;
22].

3. Інтерлейкіни і розвиток
цереброваскулярних

захворювань

Цереброваскулярні захво-
рювання — складна медико-
соціальна проблема. Найваж-
ливіше місце серед церебро-
васкулярних хвороб (ЦВХ) на-
лежить гострим порушенням
мозкового кровообігу — це
гострий церебральний інсульт
(ГЦІ) і транзиторні ішемічні
атаки [1; 32; 35]. До групи це-
ребральних інсультів входять
ішемічні інсульти, внутрішньо-

мозкові та субарахноїдальні
крововиливи, що становлять
відповідно 75, 20 і 5 % ви-
падків. Ішемічний інсульт (ІшІ,
інфаркт мозку, гостра цереб-
ральна ішемія) — найчастіший
вид ГЦІ.

У патогенезі ІшІ важливу
роль відіграють взаємопов’я-
зані компоненти імунної та ін-
ших систем, а саме: проза-
пальні цитокіни, продукти пе-
рекисного окиснення ліпідів і
білків, оксид азоту, ендотелін-1
і чинники апоптозу [7; 23]. Вста-
новлено тісний кореляційний
зв’язок рівнів деяких IL із тяж-
кістю клінічних проявів і з ак-
тивністю нейрогуморального

фону хворих із цереброваску-
лярними захворюваннями.

ЦВХ — IL — ішемія/гіпо-
ксія. Гіпоксичні стани є осно-
вою або супровідним факто-
ром патогенезу багатьох захво-
рювань, у тому числі ЦВХ. При
цьому доставка кисню до тка-
нин знижується до рівня, недо-
статнього для підтримання ме-
таболізму, структури та функції
клітин. Ішемічне ушкодження
нейронів — складний біохіміч-
ний процес. На думку N. Born-
stein (2008), вогнище уражен-
ня складається з ядра (клітин,
які загинули протягом кількох
хвилин або годин від моменту
розвитку інсульту) та зони іше-

Таблиця 1
Структурно-функціональна класифікація ILs

Основні біологічні функції

Противірусна активність, антипроліфе-
ративна, імуностимулювальна дія

Стимуляція проліферації та диферен-
ціювання різних типів клітин-поперед-
ників у кістковому мозку, активація
кровотворення

Прозапальна дія, активація специфіч-
ного імунітету

Активація проліферації фібробластів
і епітеліальних клітин

Прозапальна й імунорегулювальна дія

Регуляція хемотаксису різних типів
лейкоцитів

Імунодепресивна дія

Регуляція диференціювання
Т-лімфоцитів хелперів

Активація клітинного імунітету

Активація гуморального імунітету,
імуномодулювальна дія

Стимуляція диференціювання, про-
ліферації та функціональних якостей
різних типів лімфоцитів, дендритних
клітин, NK-клітин, макрофагів та ін.

Активація синтезу прозапальних
цитокінів

Сімейство
цитокінів

Інтерферони
I типу

Фактори росту
гемопоетичних
клітин

Суперсімейство
IL-1
та фактори рос-
ту фібробластів

Сімейство IL-6

Хемокіни

Сімейство IL-10

Сімейство IL-12

Цитокіни Т-хел-
перних клонів
і регулювальні
функції лімфо-
цитів

Сімейство IL-17

Представники ILs

IL-28, IL-29 (IFN-λ)

IL-7, IL-11

Ліганди gp 140:
IL-3, IL-5

Сімейство IL-1
(F1-11): IL-1α, IL-1β,
IL-1ra, IL-18, 33 та ін.

—

Ліганди gp 130:
IL-6, IL-11, IL-31

IL-8 (СХС)

IL-10, 19, 20, 24, 26

IL-12, 23, 27

Т-хелпери 1-го типу:
IL-2, 15, 21

Т-хелпери 2-го типу:
IL-4, 5, 10, 13

Ліганди γ-ланцюга
рецептора IL-2:
IL-2, 4, 7, 9, 13, 15,
21

IL-17А, В, С, D, E, F

Цитокіни інших
підгруп/ліганди

IFN-α, β, κ, ω, т

Фактори стовбурових
клітин (kit-ligand), fit-3
ligand, G-CSF, M-CSF

Еритропоетин,
тромбопоетин

—

Сімейство FGF: кис-
лий і основний FGF,
FGF3-FGF23

Онкостатин-М, кардіо-
тропін-1, leukemia
inhibitory factor, ciliary
neurotrophic factor

СС, СХЗС, С

—

—

IFN-γ

—

TSLP

—
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мічної півтіні (пенумбри), яка
перебуває в зоні підвищеного
ризику, але може бути збере-
жена у разі своєчасно розпоча-
того лікування. Через 30 хв піс-
ля інсульту нервові клітини у
зоні пенумбри ще життєздатні,
однак через 3 год  живих клітин
у ній не виявляється. На фоні
наростаючої ішемії зниження
кровотоку супроводжується
формуванням мітохондріаль-
ної дисфункції та енергетично-
го дефіциту, розвитком глута-
мат-кальцієвого каскаду і де-
стабілізацією клітинних мемб-
ран. Ступінь виразності функ-
ціонально-метаболічних змін у
тканині головного мозку, про-
гресуючи, зменшується від
центра до периферії ушко-
дження і пов’язана з агресив-
ним впливом активізованих іше-
мією клітин глії на життєздатні
нейрони пенумбри шляхом
вторинного ушкодження мозку.
Доведено, що навіть у віддале-
них від ішемічного ядра ділян-
ках виявляють вторинні зміни
мозкового кровотоку й енерге-
тичного метаболізму мозку, тоб-
то неврологічні депресії [7; 13].

Особливе значення серед
механізмів вторинного ушко-
дження тканини мозку мають
реакції локального запалення
навколо зони ядра інфаркту, а
саме, різкий підйом рівнів про-
запальних цитокінів, які визна-
чають ступінь виразності за-
пальної реакції, умови для не-
гайної або відстроченої заги-
белі клітин навколо первинно-
го некрозу і розміри остаточно-
го постішемічного дефекту моз-
ку. Першим із прозапальних
цитокінів у зоні ішемії мікроглія
продукує IL-1 [5; 8]. При взає-
модії IL-1 із рецепторами акти-
вуються ядерні фактори транс-
крипції AP-1 і NK-kF, що змінює
поведінку клітин-мішеней і при-
зводить до розвитку гострофа-
зової клітинної відповіді, мета-
болічної дисфункції й експресії
генів раннього реагування.
Продукція IL-1 — основний ак-
тивуючий сигнал для індукції
інших прозапальних цитокінів
і стимуляції астроцитів до

продукції потенційних нейро-
токсичних речовин (NO, мета-
боліти арахідонової кислоти).
Розвивається трофічна дизре-
гуляція, що призводить до біо-
хімічної та функціональної де-
диференціації нейронів і за-
пуску патобіохімічних каскадів
некрозу/апоптозу [5; 16].

Одним із механізмів ушко-
дження та загибелі нейронів є
вільнорадикальний. Для голов-
ного мозку розвиток окисню-
вального стресу становить по-
тенційну небезпеку, оскільки
процеси окисного метаболізму
в мозку надзвичайно інтенсив-
ні, він містить величезну кіль-
кість ліпідів і значну кількість
аскорбату, що зумовлює мож-
ливу активацію перекисного
окиснення ліпідів (ПОЛ). При
цьому в мозку значно нижча, ніж
в інших тканинах, активність
ферментних антиоксидантів.
Ці фактори підвищують ризик
розвитку в головному мозку
окисного стресу з утворенням
активних форм кисню (АФК),
які ініціюють процеси ПОЛ мем-
бран, прямої деструкції нуклеї-
нових кислот і окиснювальної
модифікації білків (ОМБ) [16;
21]. У ланцюзі реакцій окис-
нення ліпідів утворюються не-
стійкі гідропероксиди, їх роз-
пад супроводжується утворен-
ням вторинних і кінцевих про-
дуктів ПОЛ (ТК, ДК, МДА), які
ушкоджують мембрани і клітин-
ні структури. Підвищення рівнів
АФК стимулює синтез транс-
крипційного чинника, індукова-
ного при гіпоксії (HIF), актива-
цію HIF-1-залежних генів, син-
тез прозапальних цитокінів —
IL-1 та інших, що формує хиб-
не коло вторинних ушкоджень
[2; 14].

Важливою ланкою постіше-
мічного ушкодження мозку є
активація системи оксиду азо-
ту, яка бере участь у розвитку
і регуляції багатьох фізіологіч-
них і патологічних процесів
організму, у тому числі нейро-
деструкції. Оксид азоту утво-
рюється шляхом окиснення
L-аргініну в присутності фер-
менту NO-синтази (NOS) —

нейрональної (nNOS), індуци-
бельної (iNOS) або ендотелі-
альної (eNOS). За активністю
iNOS в сотні разів перевищує
еNOS і спричинює гіперпродук-
цію оксиду азоту до цитоток-
сичних рівнів протягом кількох
днів від моменту індукції [30].
Гіпоксія при ІшІ впливає на екс-
пресію генів NOS, індукуючи
фактори транскрипції — HIF-1,
HIF-2 і NFkB, що стимулює ак-
тивність і експресію всіх трьох
ізоформ NOS. Безпосередньо
IL-1β активує експресію iNOS,
що призводить до гіперпродук-
ції NO і токсичного ефекту його
надлишку [11; 31]. Концентра-
ція NO збільшується з перших
хвилин ішемії, досягаючи мак-
симуму на 1-шу–3-тю добу як в
ядрі ішемії, так і в зоні пенумб-
ри. У початковому періоді іше-
мії NO бере участь у непрямих
механізмах загибелі нейрона
— активації фосфоліпаз, поси-
ленні утворення гідроксил-ра-
дикала, модуляції активності
NMDA рецепторів. У відстроче-
ному постішемічному періоді
головний механізм токсичної
дії NO — реакція з суперокси-
дом з утворенням у клітинах-
мішенях активних дериватів
пероксинітриту, нітрозонію,
нітроксилу і діазоттриоксиду,
які є основними чинниками
реалізації нітрозуючого стресу
[1; 2]. Внаслідок цього від-
бувається пряма взаємодія NO
з металами активних центрів
ферментів і непряма взаємо-
дія нітрозонію з білками і ДНК,
що призводить до пригнічення
активності мітохондріальних
ферментів і фрагментації нук-
леїнових кислот. Пригнічення
мітохондріального дихання при-
зводить до падіння заряду мі-
тохондрій, енергетичного дефі-
циту та може ініціювати заги-
бель клітин шляхом некрозу
або апоптозу [10; 29].

Таким чином, за умов це-
ребральної гіпоксії різкий під-
йом рівнів прозапальних ци-
токінів (у першу чергу IL-1) за-
безпечує послідовне розгор-
тання цитокінового каскаду,
продукцію нейротоксичних ре-
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човин, призводить до розвит-
ку гострофазової клітинної від-
повіді, активації окиснюваль-
ного і нітрозуючого стресів,
метаболічної дисфункції й екс-
пресії генів раннього реагуван-
ня, що зумовлює нейродест-
рукцію та постінсультні невро-
логічні дефіцити.

ЦВХ — IL — запалення.
Загально визнана роль запа-
лення у розвитку багатьох нев-
рологічних захворювань, у то-
му числі при церебральній іше-
мії. У формуванні каскаду біо-
хімічних та імунологічних про-
цесів запалення «цитокінова
сітка» розглядається як само-
регулювальна система, у функ-
ціонуванні якої беруть участь
цитокіни, антагоністи їх рецеп-
торів, розчинні рецептори ци-
токінів, антитіла до цитокінів,
інгібіторні білки та ін. За сучас-
ними уявленнями, характер
імунної відповіді й особливості
розвитку запалення при ЦВХ
залежать від переважної акти-
вації субпопуляцій Т-лімфо-
цитів і синтезу ними цитокінів
різних типів [12; 20].

Імунокомпетентним компарт-
ментом у ЦНС є мікроглія, яка
після активації ішемією проду-
кує прозапальні речовини, на-
віть незначне підвищення рів-
нів яких призводить до прогре-
сування атерогенезу і хроніза-
ції церебральної ішемії з фор-
муванням енцефалопатії. При
ІшІ концентрації прозапальних
цитокінів (IL-1, 6, 8) підвищу-
ються різко, що супроводжу-
ється активним розвитком ло-
кального запалення в ядрі іше-
мічного ушкодження, та зали-
шаються підвищеними протя-
гом кількох днів. У госпіталізо-
ваних через 6–12 год від по-
чатку інсульту пацієнтів спо-
стерігаються вищі рівні IL-1β і
TNF-α, при цьому порушені не-
врологічні функції клінічно від-
новлюються гірше, ніж у паці-
єнтів, які почали лікування в
перші 2–5 год ІшІ [8; 16].

Одним з основних етапів
організації місцевої запальної
реакції та вторинного ушко-
дження мозкової тканини при

ІшІ є активація прозапальними
цитокінами судинного ендоте-
лію та індукція на його поверх-
ні молекул міжклітинної адгезії
(ICAM-1). Потужними регуля-
торами-індукторами молекул
лейкоцитарно-ендотеліальної
адгезії є IL-1β і TNF-α, які акти-
вують IL-8 та відіграють вирі-
шальну роль у запуску міграції
лейкоцитів із судинного про-
світу в зону фокальної ішемії
з інфільтрацією ними ушкодже-
ної тканини. Дослідження з ра-
діоактивною міткою виявили
велику кількість поліморфно-
ядерних лейкоцитів у ділянках
мозку зі зниженою перфузією
вже через 6–12 год після де-
бюту інсульту. При патолого-
анатомічному дослідженні опи-
сана інтенсивна лейкоцитарна
інфільтрація паренхіми мозку
на 2–3-й добі інсульту. Лейко-
цити, які надійшли з системно-
го кровообігу (нейтрофіли, по-
тім моноцити), посилюють руй-
нування мозкових клітин свої-
ми токсичними продуктами,
фагоцитарною дією й імунни-
ми реакціями [3; 20; 33].

Ендотелій зазнає істотних
змін — структурні ушкодження
(розрив, зморщування і коа-
гуляційний некроз), функціо-
нальна перебудова (продукція
молекул адгезії, TNF-α, тром-
боксану, вазоконстрикторів),
набуття гемостатичних прокоа-
гуляційних властивостей, збіль-
шення проникності базальної
мембрани і трансендотеліаль-
них контактів для нейтрофілів
і рідини на фоні пригнічення
абсорбції. Це сприяє форму-
ванню цитотоксичного набряку
глії і нейронів, проникненню
токсичних речовин із судинно-
го русла в мозкову тканину на
фоні триваючих оксидантних і
прокоагуляційних реакцій, що
призводить до загибелі життє-
во важливих нейронів із фор-
муванням ядра інсульту. Крім
того, під впливом IL-1α і IL-1β
ендотеліальні клітини секрету-
ють поліпептиди, подібні до
тромбоцитарного фактора рос-
ту, які можуть стимулювати
клітинну міграцію, проліфера-

цію, спричинити вивільнення
судинних медіаторів запален-
ня та призвести до дисеміно-
ваної внутрішньосудинної коа-
гуляції. Експериментально до-
ведено, що введення в шлуноч-
ки мозку щурів рекомбінант-
ного людського IL-1β після
оборотної часової оклюзії се-
редніх мозкових артерій дозо-
залежно збільшувало набряк
мозку, розмір ядра інфаркту та
кількість нейтрофілів у зоні іше-
мії [2; 19].

Інтерлейкіни є ключовими
факторами формування при
ІшІ локальної запальної реак-
ції та вторинного ушкодження
мозкової тканини в зоні пенум-
бри — активації ендотелію з
прогресуванням ендотеліаль-
ної дисфункції, індукції моле-
кул міжклітинної адгезії, інтен-
сивної лейкоцитарної інфільт-
рації, що сприяє формуванню
цитотоксичного набряку глії та
нейронів і проникненню ток-
сичних речовин із судинного
русла в мозкову тканину.

ЦВХ — IL — некроз/апо-
птоз. За умов дефіциту кисню
при ІшІ енергетичний дефіцит
і окиснювальний стрес активу-
ють строкові регуляторні ком-
пенсаторні механізми, індуку-
ють експресію генів раннього
реагування й активують меха-
нізми патологічної клітинної
смерті (некроз) або програмо-
ваної загибелі клітин (апоптоз).
Некроз призводить до пасив-
ної смерті клітин без витрати
енергії, при цьому вивільнення
клітинного вмісту сприяє заги-
белі інших клітин, супроводжу-
ється продукцією прозапальних
цитокінів і розвитком вторинно-
го запалення [9; 26]. Апоптоз
відіграє позитивну фізіологічну
роль, уражує клітини індивіду-
ально, як правило, не активує
запалення, проте патологічні
процеси, що асоціюються з
інсультом, вкрай негативні, ос-
кільки пов’язані з екcaйтоток-
сичністю і запаленням [2; 4].
C. Wiesser і співавт. навели спо-
стереження, що свідчать про
участь апоптозу у відстроченій
нейрональній смерті при тран-
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зиторній ішемії переднього моз-
ку щура, а R. Sadoul і співавт.
зареєстрували апоптоз у ядрі
фокальної ішемії мозку. Су-
часні методи діагностики доз-
волили встановити, що «до-
формування» ішемічного ін-
сульту триває 48–72 год від мо-
менту розвитку інсульту (мож-
ливо, і довше) з урахуванням
функціонуючих механізмів апо-
птозу та місцевого запалення
на фоні набряку мозку, що збе-
рігається [4; 26]. Таким чином,
апоптоз як генетично запрогра-
мований універсальний ме-
ханізм загибелі клітин бере
участь у гострій і відстроченій
загибелі нейронів при цереб-
ральній ішемії.

На ранніх стадіях ішемії моз-
ку різні механізми ушкодження
клітини, у тому числі надмірне
підвищення рівня внутрішньо-
клітинного кальцію, включають
неспецифічну реакцію геному
нейрона, що спричинює екс-
пресію генів раннього реагу-
вання [3; 7]. У присутності ней-
ротрофінів генна програма
розгортається за антиапоптоз-
ними механізмами, спрямова-
ними на виживання клітини. За
умов дефіциту нейротрофінів і
порушення білкового синтезу
активуються апоптозні гени,
що реалізують суїцидну про-
граму. Таким чином, в організмі
існує баланс між генетичними
програмами виживання і смер-
ті, регуляція якого здійснюєть-
ся передусім системою трофіч-
ного забезпечення мозку [17;
34]. За умов гострої мозкової
гіпоксії підвищення продукції
IL-1 із наступним формуван-
ням цитокінового каскаду су-
проводжується надмірною про-
дукцією вільних радикалів, що
додатково погіршує трофічний
стан нейронів у ділянці ішеміч-
ного ушкодження. Безпосеред-
ньо IL-1 експресує у гліальних
клітинах iNOS, що веде до
гіперпродукції NO, інгібування
білків-ферментів дихального
ланцюга мітохондрій і циклу
Кребса, виснаження запасів
НАД і АТФ і загибелі нейронів
шляхом некрозу або апоптозу.

Крім того, порушення киснево-
го режиму тканин, трансмітер-
ний автокоїдоз, порушення аку-
муляції Са2+ мітохондріями,
ушкодження мембрани міто-
хондрій надлишковими рівня-
ми NO і АФК посилює відкрит-
тя пор і вивільнення апоптоген-
них білків з ушкоджених міто-
хондрій [1; 29].

У геномі будь-якої клітини
присутні гени, що реагують на
дію індукторів та інгібіторів
апоптозу й є активаторами або
блокаторами цього процесу.
Генами-активаторами апопто-
зу при ЦВХ є р53, Вах, Bcl-xS,
c-fos, c-jun, p75NGFR та акти-
вовані внутрішньоклітинні про-
теази (каспази) [28]. У нормі
каспази перебувають у неак-
тивному стані у вигляді проен-
зимів, як тригери виступають
глутамат і вільні радикали, які
запускають реакції автоката-
лізу (самоактивації) каспаз.
Розщеплюючи ядерні та цито-
плазматичні білкові структури
нейрона, каспази (зокрема IL-
1β-конвертована протеаза (ICE)
або каспаза-1) беруть участь в
ефекторній і деградаційній фа-
зах апоптозу, що є основним
фактором ушкодження при це-
ребральній ішемії [24; 27].
Тому вважають, що прозапальні
ILs, TNFs і IFNs мають апоп-
тозстимулювальну дію [19; 25].
Значення ILs в індукуванні про-
цесів некрозу/апоптозу та про-
гресуванні постінсультних не-
врологічних дефіцитів неодно-
значне і потребує подальшого
вивчення.

Сьогодні ІшІ розглядається
не як локальний церебральний
процес, а системна патологія
серцево-судинної системи, у
розвитку якої важливу роль
відіграють цитокіни та, зокре-
ма, ILs [3; 6; 18]. Прозапальні
інтерлейкіни, у першу чергу
IL-1, беруть участь у форму-
ванні всього ланцюга молеку-
лярних і патобіохімічних змін
за умов церебральної гіпоксії,
а саме: розвитку цитокінового
каскаду, локальної запальної
реакції, первинного і вторинно-
го ушкодження мозкової ткани-

ни з активацією ендотелію, ме-
таболічної дисфункції, експре-
сії генів раннього реагування
та загибелі нейронів шляхом
некрозу або апоптозу. Розу-
міння особливостей функціо-
нування цитокінової сітки, а са-
ме інтерлейкінів, дозволить
модулювати їх ефекти і забез-
печити ефективну нейропро-
текцію шляхом переривання
ланцюга постішемічної нейро-
деструкції на більш ранніх ета-
пах.
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Фармакологія і фармація

Забруднення навколишньо-
го середовища речовинами ан-
тропогенного походження ство-
рює реальну загрозу здоров’ю
населення та довкіллю. Це ви-
кликає необхідність пошуку но-
вих засобів фармакологічного
захисту людини від дії неспри-
ятливих екологічних чинників.
Не останнє місце серед еколо-
гічних забруднювачів посіда-
ють засоби хімічного захисту
сільськогосподарських куль-
тур: щорічна кількість пести-
цидів, використовуваних в Ук-
раїні, становить близько 270
найменувань [10; 12]. Пестици-
ди — єдині небезпечні речови-
ни, які свідомо вносяться лю-
диною до навколишнього се-
редовища; їх нагромадження у
продовольчих продуктах пов’я-
зане з техногенним забруднен-
ням довкілля, зниженою агро-
технічною культурою та пору-
шенням агрохімічних техноло-
гій [5].

Серед пестицидів, які най-
частіше спричинюють гострі та
хронічні отруєння, особливе міс-
це належить прооксидантам —
це похідні феноксикислот і

дитіокарбаматів. Більшість пес-
тицидів цих груп — малоток-
сичні засоби із середньовира-
женими кумулятивними влас-
тивостями [9; 13], але при три-
валому контакті з ними, особ-
ливо при порушенні техніки
безпеки та недотриманні за-
ходів індивідуального захисту,
можуть виникати морфофунк-
ціональні зміни різних органів і
систем [4; 11]. Це, на думку де-
яких авторів, зумовлено акти-
вацією вільнорадикального пе-
рекисного окиснення (ВРПО)
ліпідів. Отже, для профілакти-
ки та лікування можливих неба-
жаних ефектів найоптималь-
нішим є застосування препа-
ратів, здатних гальмувати про-
цес пероксидації ліпідів — пре-
паратів з антиоксидантною
дією.

Мета даної роботи — ви-
вчення впливу вітчизняного
препарату — антиоксиданта
(АО) тіотриазоліну на показни-
ки ВРПО ліпідів та активність
антиоксидантних ферментів
(АФ) у щурів при хронічному
надходженні пестицидів — амін-
ної солі 2,4-дихлорфеноксі-

оцтової кислоти (2,4-ДА) та
N,N-діетилдитіокарбамату на-
трію (ДЕДТК).

Матеріали та методи
дослідження

Експеримент проведено на
5 групах щурів-самців лінії Віс-
тар масою 170–200 г. Усі до-
слідження на щурах проводи-
лися під наглядом комісії з біо-
етики Вищого державного на-
вчального закладу України
«Українська медична стомато-
логічна академія», Полтава
(протокол № 74 від 15.09.09 р.).
Інтактну групу утворили 20 щу-
рів, які протягом експеримен-
ту утримувалися в умовах віва-
рію по 5 тварин у клітках (1-ша
група). Групи 2 і 4 включали по
10 щурів-самців, яким протя-
гом 30 діб вводили внутріш-
ньошлунково 2,4-ДА дозою
120 мг/кг.. Група 4 додатково
отримувала тіотриазолін до-
зою 100 мг/кг внутрішньошлун-
ково. Щурам-самцям груп 3 і 5
(по 10 тварин) вводили внут-
рішньошлунково ДЕДТК дозою
20 мг/кг один раз на дві доби
протягом 50 днів; тваринам
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5-ї групи додатково вводили тіо-
триазолін у вищезазначеній дозі.

Евтаназію щурів здійснюва-
ли під гексеналовим наркозом
(50 мг/кг маси тіла) шляхом
взяття крові з серця до його
зупинки. Проводили оцінку за-
гальносоматичних показників:
маси, стану шерсті, рухливості
та дослідження біохімічних по-
казників. У крові визначали рі-
вень спонтанного гемолізу
еритроцитів (СГЕ), для чого до-
сліджували фізико-хімічні вла-
стивості еритроцитів при інку-
бації в фосфатному буфері
(рН 7,4) протягом 4 год при
температурі 37 °С. Зареєстро-
ване рожеве забарвлення, зу-
мовлене гемоглобіном еритро-
цитів, внаслідок перекисного
окиснення фосфоліпідів мемб-
ран, що дозволяє судити про
забезпеченість мембран ерит-
роцитів гідрофобними антиок-
сидантами [14]. Рівень ВРПО
ліпідів оцінювали за вмістом
дієнових кон’югатів [8], прин-
цип методу базується на їхній
властивості поглинати світло-
ве випромінювання в ультра-
фіолетовій ділянці спектра. У
тканинах печінки досліджували
рівень продуктів, які реагують
із 2-тіобарбітуровою кислотою
(ТБК-реактанти) [3]. Принцип
грунтується на здатності мало-
нового діальдегіду реагувати із
ТБК з утворенням триметино-
вого комплексу, що має роже-
ве забарвлення, інтенсивність
якого пропорціональна кон-
центрації ТБК-реактантів. Ак-
тивність супероксиддисмутази
(СОД) визначали за здатністю
адреналіну самоокиснюватися
в лужному середовищі з гене-
рацією супероксиданіонради-
кала; у присутності СОД швид-
кість реакції знижується [1]. У
сироватці визначали актив-
ність церулоплазміну за реак-
цією окиснення п-фенілендіа-
міну, яка відбувається за його
присутності [6]. Активність ка-
талази печінки досліджували
за здатністю перекису водню
утворювати с солями молібде-
ну стійкий забарвлений комп-
лекс [7]. Статистичну обробку

результатів проводили з вико-
ристанням критерію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Хронічне надходження про-
оксидантів до експеримен-
тальних тварин зумовило змі-
ни загальносоматичних і біохі-
мічних показників крові та тка-
нин. Тварини 2-ї та 3-ї груп по-
вільно набирали масу (від
180,0 до 189,0 г, р<0,1), у них
знизився апетит, спостерігались
агресивність, кволість, шерсть
була тьмяною, вологою. Аналіз
біохімічних показників свідчить,
що у тварин цих груп вірогідно
зріс рівень проміжних продук-
тів ВРПО ліпідів: рівень дієно-
вих кон’югатів становив (10,06±
±1,02) ммоль/л у тварин 2-ї
групи (р1-2<0,001) та (19,8±
±2,8) ммоль/л — у тварин 3-ї
групи (p1-3<0,001), в інтактній
групі — (3,80±0,56) ммоль/л;
рівень ТБК-реактантів у тка-
нинах  печінки  був (191,0±
±18,4) нмоль/г (р1-2<0,001) та
(183,2±15,1) нмоль/г (р1-3<0,001)
відповідно, тоді як у інтактних
тварин він дорівнював (79,5±
±5,7) нмоль/г. Знизилася за-
безпеченість еритроцитарних
мембран гідрофобними АО:
СГЕ у 2-й групі дорівнює (23,6±
±2,8) % (р1-2<0,001), у 3-й —
(19,8±2,8) % (р1-3<0,001) порів-
няно з показниками інтактних
тварин — (7,2±1,9) %.

Вивчення активності АФ у
крові та тканинах печінки пока-

зало, що при хронічному над-
ходженні прооксидантів у тва-
рин 2-ї і 3-ї груп вірогідно зни-
зилась активність досліджува-
них ферментів — СОД, катала-
зи та церулоплазміну порівня-
но з інтактними тваринами, ли-
ше в печінці спостерігалася тен-
денція до зниження активності
каталази (табл. 1).

Тварини 4-ї та 5-ї груп на тлі
тривалого введення пестицидів
(відповідно 2,4-ДА та ДЕДТК)
додатково отримували тіотри-
азолін. Вони добре переноси-
ли введення препарату, за час
експерименту зросла маса тва-
рин (середня маса до експери-
менту — (174,3±3,3) г; напри-
кінці — (189,2±3,1) г (р<0,002)).
На тлі введення препарату рі-
вень дієнових кон’югатів у тва-
рин цих груп вірогідно знизив-
ся (р2-4<0,001) та (р3-5<0,001),
у тканинах печінки також зни-
зився рівень ТБК-реактантів
(р2-4<0,002) та (р3-5<0,002) по-
рівняно з даними тварин конт-
рольних груп; зафіксовано
гальмування падіння антиокси-
дантної забезпеченості ерит-
роцитарних мембран — рівень
СГЕ у щурів 4-ї та 5-ї груп набли-
жався до показників інтактних
тварин (р<0,25). Також спосте-
рігалася нормалізація активності
досліджуваних АФ — церуло-
плазміну в крові (р<0,25), СОД у
тканинах печінки (р5<0,25) та ка-
талази у печінці (р<0,5) порів-
няно з показниками інтактних
тварин, а активність СОД у

Таблиця 1
Вплив прооксидантів на біохімічні показники
активності антиоксидантних ферментів у крові
і тканинах щурів та їх корекція тіотриазоліном

Інтактні Введення Введення
       Біохімічний показник (група 1) 2,4-ДА ДЕДТК

(група 2) (група 3)

СОД, кров 78,9±3,2 57,3±3,7 55,1±2,9
% гальмування p1-2<0,001 р1-3<0,001

печінка 71,2±3,5 58,5±2,6 53,5±2,0
р1-2<0,002 р1-3<0,002

Церулоплазмін, од/мл 56,7±3,1 34,5±2,4 32,5±1,8
р1-2<0,001 р1-3<0,001

Каталаза, ммоль/(хв⋅г), 2,01±0,32 1,37±0,10 1,33±0,15
печінка р1-2<0,05 р1-3<0,002
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крові (р<0,05) вірогідно вища
за показники тварин контроль-
ної групи (табл. 2).

Таким чином, у експеримен-
тальних тварин при хронічному
надходженні пестицидів 2,4-ДА
і ДЕДТК спостерігається наро-
стання інтенсивності ВРПО лі-
підів, що може бути зумовле-
но розбігом процесів окисного
фосфорилування з наступним
порушенням енергетичного об-
міну та переведенням його на
вільнорадикальний шлях під
впливом прооксидантів, що при-
зводить до посилення β-окис-
нення жирних кислот і підвищен-
ня ВРПО ліпідів [15; 16]. Зреш-
тою, це сприяло зниженню ан-
тиоксидантної забезпеченості,
на що вказує підвищення рівня
СГЕ. Зв’язуючи важкі метали,
які входять до активних цент-
рів ферментів, прооксиданти
пригнічують активність оксидаз
і внаслідок цього знижують елі-
мінацію О2

• і •ОН. Недостат-
ність ферментативної ланки

системи антиоксидантного за-
хисту (САЗ) посилює процеси
автоокиснення, що спричинює
підвищене навантаження на
антирадикальний ланцюг анти-
оксидантів прямої та непрямої
дії, зумовлюючи його висна-
ження. Вірогідне підвищення
продуктів автоокиснення може
бути зумовлене і метаболізмом
токсиканта у печінці з генера-
цією вільних радикалів, що ви-
кликає інтенсифікацію ВРПО
ліпідів у тканинах, зниження
антиоксидантної забезпеченості
організму та пригнічення актив-
ності антиоксидантних фер-
ментів. Це призводить до про-
дукції вільних радикалів, при-
гнічення САЗ та зниження дез-
інтоксикаційної функції печінки,
що, у свою чергу, спричинює су-
купність функціональних і біо-
хімічних змін.

Захисні властивості тіотри-
азоліну за умов надходження
прооксидантів зумовлені його
здатністю відновлювати актив-

ність АФ — СОД, каталази та
церулоплазміну, що сприяє
більшій ефективності функціо-
нування ферментативного лан-
цюга САЗ [2].

Отримані результати під-
тверджують дані щодо антиок-
сидантних властивостей тіо-
триазоліну і дають можливість
рекомендувати застосування
препарату для фармакологіч-
ної корекції показників ВРПО
ліпідів та активності АФ при
надходженні пестицидів різних
хімічних груп.

Висновки

1. Хронічне надходження
пестицидів 2,4-ДА та ДЕДТК
призвело до активації процесів
ВРПО ліпідів у крові та ткани-
нах, зниження антиоксидант-
ної забезпеченості та при-
гнічення активності АФ.

2. Введення тіотриазоліну за
умов хронічного надходження
пестицидів різних хімічних груп
чинить нормалізуючий вплив

Таблиця 2
Вплив тіотриазоліну на біохімічні показники

в крові і тканинах щурів на тлі введення пестицидів

Введення Введення Введення Введення
         Біохімічний показник Інтактні 2,4-ДА ДЕДТК 2,4-ДА + ДЕДТК +

(група 1) (група 2) (група 3) тіотриазолін тіотриазолін
(група 4) (група 5)

СГЕ, % 7,2±1,9 23,6±2,8 19,8±2,8 10,80±0,89 9,3±1,8
p1-2<0,001 p1-3<0,001 p1-4<0,25 p1-5<0,25

p2-4<0,001 p3-5<0,001

Дієнові кон’югати, ммоль/л 3,80±0,56 10,06±1,02 11,2±1,1 5,7±1,2 6,1±1,2
p1-2<0,001 p1-3<0,001 p1-4<0,1 p1-5<0,1

p2-4<0,01 p3-5<0,01

ТБК-реактанти, нмоль/г, печінка 79,5±5,7 191,0±18,4 183,2±15,1 106,8±9,5 106,8±9,5
p1-2<0,001 p1-3<0,001 p1-4<0,05 p1-5<0,05

p2-4<0,002 p3-5<0,002

Церулоплазмін, од/мл 56,7±3,1 39,8±2,4 32,5±1,8 51,80±2,02 50,40±1,92
p1-3<0,001 p1-4<0,25 p1-5<0,25

p2-4<0,01 p3-5<0,02

СОД, кров 78,9±3,2 57,3±3,7 55,1±2,9 67,05±1,90 64,05±1,20
% гальмування p1-2<0,001 p1-3<0,001 p1-4<0,01 p1-5<0,01

p2-4<0,05 p3-5<0,05

печінка 71,2±3,5 57,5±2,6 53,5±2,0 68,5±2,1 62,2±1,8
p1-2<0,01 p1-3<0,002 p1-4<0,25 p1-5<0,25

p2-4<0,01 p3-5<0,01

Каталаза, ммоль/(хв⋅г), печінка 2,01±0,32 1,37±0,10 1,33±0,15 1,80±0,04 1,71±0,03
p1-2<0,05 p1-3<0,05 p1-4<0,25 p1-5<0,25

p2-4<0,001 p3-5<0,001
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на метаболічні зміни в орга-
нізмі експериментальних тва-
рин.
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Актуальність теми

У 2010 р. термін «ноофарма-
ція» вперше внесено до Фар-
мацевтичної енциклопедії, і

відтоді його слід вважати ви-
знаним галузевим терміноло-
гічним стандартом, введеним,
таким чином, до професійного
глосарія.

Зокрема, ноофармація, як
зазначається в енциклопедії,
містить у собі відбитки позити-
ву, традицій минулого, сучасно-
го та перспективи майбутнього
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розвитку галузі. Отже, ноофар-
мація — це система, що базу-
ється на збереженні основних
фундаментальних принципів,
емерджентних властивостей
ефективного її функціонування
(взаємозв’язків функціональної
системи з підсистемами, ком-
понентами, елементами цієї
системи — структури). Від-
мирання деяких функцій і поява
нових властивостей створюють
нову якість взаємоутворюваль-
них факторів, які трансформу-
ються в ноофармацію [22]. Ноо-
фармація потребує системно-
го й критичного переосмислен-
ня, усвідомлення досвіду по-
колінь із сучасних позицій, з
точки зору сучасної компла-
єнтності щодо усвідомленого
сприйняття й безкомпромісно-
го виконання стандартів GMP,
GLP, GDP, GPP, GRP та інших
належних практик і міжнарод-
них настанов щодо якості при
виробництві та реалізації лі-
карських засобів і вимог до
персоналу: «професійна якість
персоналу — якість продукції».
Комплексний, системний підхід
до розв’язання будь-яких задач
— єдиний шлях у їх вирішенні,
у тому числі адміністрування та
морально-етичної регуляції й
самоконтролю. Комплексний
етичний контроль інтелектуаль-
ної діяльності людини у соціумі
є предметом нової науки —
нооетики [3; 8; 9; 22; 24; 26–36].

На початку третього тисячо-
ліття Україна переживає черго-
вий складний етап свого роз-
витку, суспільство перебуває в
духовних пошуках. Духовне, біо-
тичне виховання людини пе-
редбачає моральне ставлення
до професійних обов’язків у
будь-якій сфері діяльності. У
кожної людини, як вважає про-
фесор Арнольдо Панграці з
Папського міжнародного бого-
словського інституту душ пас-
тирства у сфері охорони здо-
ров’я, розташованого у Римі, є
біографія фізична, біографія
почуттів, біографія родини,
біографія професійна або су-
спільна, а також біографія ду-
ховності [14]. Якщо етика (ноо-

етика) як система моральних
норм і цінностей є характер-
ною й невід’ємною складовою
для певної релігійної, культур-
ної, соціальної спільноти, то
кваліфікаційні характеристики
— це певна канва формуван-
ня морально-етичних засад як
на старті професійної діяль-
ності, так і протягом усього жит-
тя [1; 2; 12; 17–22; 24; 25].

Природа, як навчав Арісто-
тель, дала людині в руки мо-
гутню зброю — інтелектуальну,
моральну силу, але використа-
ти цю зброю можна по-різному,
оскільки людина без мораль-
них норм є створінням нечес-
тивим і диким [14]. Саме тому
в нашому дослідженні при
створенні довідників кваліфі-
каційних характеристик особли-
ву увагу було звернуто на пи-
тання формування принципів
нооетики [4–7; 10–17].

Науково-технічний детермі-
нізм постіндустріального періо-
ду поступово став обтяжливим
моральним наслідком (спад-
ком) технократизації й кризи
духовності — наркоманія, ал-
коголізм, релігійне сектантство,
біотероризм, агресивна рекла-
ма ліків, популізм, антинаукові
й інші настрої в різних прошар-
ках суспільства переважають
над духовними цінностями. На
жаль, беруть верх матеріальні,
комерційні інтереси, що й при-
звело до духовної кризи в су-
спільстві. «Першопричина кри-
зи — одвічний конфлікт мате-
ріального і духовного в люди-
ні», — вважав В. І. Вернадсь-
кий, тобто добра, зла, моралі,
біоетики (нооетики). Звичні по-
няття добра і моральних норм,
якими людина послуговується
в повсякденні, часто вважа-
ються недостатніми, форму-
ються вони під впливом мо-
ральної та культурної традиції
життєвого середовища [14].

Виділення невирішених
раніше частин загальної

проблеми, яким
присвячено дану статтю

Починаючи з 70-х і до 90-х
років ХХ ст., активно проводи-

лася науково-дослідна робота з
розробки науково-теоретичних й
інструктивно-методичних чин-
ників щодо регламентації діяль-
ності аптечних працівників, зо-
крема визначення статусу, обо-
в’язків, відповідальності, про-
фесійно-посадових стандартів,
меж їх компетентності тощо.

Однак розпад колишнього
Радянського Союзу, на жаль,
відкинув започатковану роботу
щодо науково обґрунтованих
теоретичних і практичних роз-
робок формування й викорис-
тання кадрового фармацев-
тичного персоналу. Зокрема,
була призупинена діяльність із
подальшої розробки та ство-
рення прототипів кваліфікацій-
них характеристик, а саме: про-
фесіограм, моделі спеціаліста,
методів кваліметрії тощо. Ра-
зом із тим, кожен етап суспіль-
но-економічної формації сти-
мулює його розвиток, висуває
нові вимоги до кадрів. Поява
нових професій, напрямів, спе-
ціальностей потребує підготов-
ки відповідних кваліфікаційних
характеристик нового поколін-
ня для існуючих посад і на
заміну тих, які відмирають. Так,
у фармацевтичному секторі не
стало посад і спеціальностей
гезелів, помічників провізора,
рецептарів, сигнарантів.

Наразі відбувається процес
перегляду та трансформації
провізора, фармацевта у бака-
лавра, магістра фармації. Уже
введені нові доповнення до но-
менклатури посад: клінічного
провізора, провізора-космето-
лога, провізора (інженера) з
промислової фармації, «упов-
новаженої особи». На деякі з
цих посад розроблені кваліфі-
каційні характеристики, що вне-
сені до Класифікатора про-
фесій ДК 003:2010. На окремі
посади необхідно розробити
відповідні кваліфікаційні харак-
теристики для надання їм юри-
дично-правового статусу. Особ-
ливої актуальності це набуває
у період реформування фар-
мацевтичної галузі, яка потре-
бує комплексного підходу в її
реалізації відповідно до сучас-
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них вимог щодо персоналу та
його знань.

Метою нашого дослідження
було науково-теоретичне об-
ґрунтування ролі морально-
етичного компонента в діяль-
ності персоналу в загальному
комплексі рішення виробничих
проблем з емерджентних і ноо-
етичних позицій.

Основний матеріал
дослідження

з обґрунтуванням
отриманих наукових даних

Розглядаючи проблему з
емерджентних позицій, слід
пов’язувати її не лише з абст-
рагованими позиціями мораль-
но-етичної чистоти кадрового
корпусу, але й з факторами, які
стимулюють мотивацію в оп-
латі праці за належне здійс-
нення своїх посадових обо-
в’язків і наявність відповідних
знань для їх виконання.

На жаль, протягом останніх
років діяла система стимулю-
вання й оплати праці без «при-
в’язування» до конкретних функ-
ціонально-посадових вимог,
складності, наявності досвіду,
зазначених у кваліфікаційних ха-
рактеристиках працівників як
бюджетної, так і не бюджетної
сфери діяльності, та адаптува-
лася в неналежний спосіб.

До цього часу заробітна пла-
та зростала у результаті запро-
вадження додаткових видів ви-
плат, що призводило до розба-
лансування її структури. Над-
тарифна частина заробітної
плати окремих категорій пра-
цівників значно перевищувала
її тарифну частину, а посадові
оклади не виконували основ-
ної функції оцінки результатів
праці. Отже, рівень заробітної
плати та міжпосадові співвід-
ношення в оплаті праці не за-
безпечували належної моти-
вації. Серед інших проблем у
Концепції Кабінету Міністрів Ук-
раїни щодо удосконалення оп-
лати праці працівників бюджет-
ної сфери (схвалена КМ Украї-
ни 19.01.2011 р.) [2] зазнача-
ється відсутність єдиного під-
ходу до визначення додатко-

вих видів оплати праці; недо-
статня обґрунтованість тариф-
них коефіцієнтів між розряда-
ми Єдиної тарифної сітки, яка
є, до речі, відправною старто-
вою базою у визначенні поса-
дових окладів не лише у бюд-
жетній сфері, а й споріднених
професій персоналу як аптеч-
них працівників (оптової, роз-
дрібної ланки), так і підпри-
ємств з виробництва лікарсь-
ких засобів незалежно від їх
форм власності; відсутність до-
відників кваліфікаційних ха-
рактеристик професій (посад)
працівників бюджетної сфери
(персоналу промислової фар-
мації — авт.) за окремими на-
прямами діяльності, що при-
зводить до необ’єктивного оці-
нювання посад для подальшо-
го їх віднесення до розрядів
Єдиної тарифної сітки, нера-
ціонального розподілу обов’яз-
ків працівників і необґрунтова-
ності кваліфікаційних вимог до
добору кадрів [2; 23].

Метою реалізації Концепції
є вдосконалення оплати праці
працівників бюджетної сфери
та створення належних умов
для підвищення ефективності
праці; визначення на основі
удосконаленої Єдиної тариф-
ної сітки розмірів посадових
окладів працівникам бюджет-
ної сфери залежно від їх ква-
ліфікації, складності виконува-
них робіт та умов праці. Кон-
цепцією передбачені й інші
шляхи і способи розв’язання
зазначених проблем, у тому
числі й забезпечення віднесен-
ня професій (посад) праців-
ників до розрядів Єдиної та-
рифної сітки з урахуванням
вимог довідників кваліфікацій-
них характеристик професій
(посад) працівників бюджетної
сфери із застосуванням єдиної
методики; розроблення й удос-
коналення довідників кваліфі-
каційних характеристик профе-
сій (посад) працівників окре-
мих галузей бюджетної сфери
[2]. Такі вимоги є обов’язковою
умовою адаптації нормативно-
правової стандартної уніфіка-
ції відповідно до GMP, GDP,

GPP, GLP, GRP та інших наста-
нов [27–29; 32] і вимог Євро-
пейського Союзу (ЄС).

Загальнодержавні принципи
розробки стандартних

форматів кваліфікаційних
характеристик згідно

з вимогами та настановами
GMP, GDP та GPP

Поетапне входження Украї-
ни до ЄС пов’язане з виконан-
ням низки вимог. Зокрема, од-
ним із першочергових завдань
входження до ЄС є гармоніза-
ція нормативно-правової бази
України, адаптованої до стан-
дартів і  вимог ЄС. Основні
принципи виробництва ліків для
людини сформульовані у Пра-
вилах належної виробничої
практики лікарських засобів
(НВП) — Good Manufacturing
Practice for Medicinal Products
ES (GMP ES), глава ІІ якої пов-
ністю присвячена персоналу.
У даному розділі викладені
принципи, загальні вимоги до
перепідготовки, навчання й
удосконалення знань персона-
лу: керівників, професіоналів,
фахівців, технічних службов-
ців, умови й обов’язки при пе-
репідготовці, удосконаленні
персоналу всіх ланок вироб-
ництва. Окремо і докладно ви-
значені службові обов’язки
«уповноваженої особи (осіб)»
фармацевтичного підприєм-
ства. Такі «уповноважені осо-
би» за професійними якостями
повинні відповідати кваліфіка-
ційним вимогам (ст. 23 Дирек-
тиви 75/319 ЄС) [27–29; 32].

Юридично-правовим і зако-
нодавчим підґрунтям форму-
вання кадрів і юридичного ви-
значення нововведених посад в
Україні є Національний класифі-
катор професій ДК 003:2010 р.,
який на підставі кваліфікацій-
них характеристик набрав чин-
ності з листопада 2010 р. [16].

Кваліфікаційні характерис-
тики посад, професій, інно-
ваційних напрямів робіт для
ефективного використання та
формування кадрового потен-
ціалу широко висвітлено нами
й обговорено професіонала-
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ми з практики, науковцями,
громадськістю.

Теоретичне обґрунтування,
розробку методологічних за-
сад при створенні кваліфіка-
ційних характеристик окремих
професійних угруповань нами
здійснено відповідно до Міжна-
родної стандартної класифікації
професій 1988 р. (ISCO-88:
International Standard Classi-
fication of Occupations/ ILO,
Geneva) за єдиним форматом,
який покладено в основу архі-
тектоніки ДК 003:2010. Кодифі-
кація окремих посад, спеціаль-
ностей, напрямів здійснена
відповідно до Постанови Ка-
бінету Міністрів України від
04.05.1993 р. № 326 «Про кон-
цепцію перебудови національ-
ної статистики України та Дер-
жавну програму переходу на
міжнародну систему обліку і
статистики» та держстандарту
(ДСТУ-3739-98), що також
ґрунтується на концепціях
ISCO-88 при побудові Націо-
нального Класифікатора Украї-
ни і є органічною складовою
частиною державної системи
класифікації та кодування від-
повідної інформації, глосарія
та термінології, у тому числі й
тимчасового глосарія, розроб-
леного нами у 2010 р. та реко-
мендованого МОН України та
МОЗ України для використан-
ня у практиці [16; 22].

Попередньо слід підкресли-
ти, що до цього часу тривають
гострі дискусії щодо деяких важ-
ливих термінів та їх інтерпре-
тації, тлумачень, а саме: робо-
та, професія, кваліфікація, спе-
ціальність (субспеціальність),
фах, спеціаліст тощо. З деяких
позицій дискусії припинено у
зв’язку з випуском Фармацев-
тичної енциклопедії у 2010 р.
[22].

Отже, наше теоретичне об-
ґрунтування і розробка мето-
дологічних засад при створен-
ні кваліфікаційних характерис-
тик окремих угруповань пра-
цюючих у сфері виробництва,
реалізації та контролю якості
лікарських засобів базувалися
на основі гармонізації прин-

ципів, стандартів і вимог GMP
ЄС до персоналу та відповід-
ного глосарія, що містить стан-
дарти термінів, застосовува-
них у вітчизняній та міжна-
родній практиці. Зокрема: ро-
бота — певні завдання та
обов’язки, що виконані або ма-
ють бути виконані однією осо-
бою. Робота є статистичною
одиницею, що класифікується
відповідно до кваліфікації, не-
обхідної для її виконання;
спеціаліст — працівник у га-
лузі певної відповідної спеці-
альності (спеціаліст з внутріш-
ніх хвороб; вузький спеціаліст;
спеціаліст з маркетингу лікар-
ських засобів; спеціаліст з ме-
неджменту якості лікарських
засобів; спеціаліст організації
фармацевтичної справи); спе-
ціальність — окрема галузь
науки, техніки, майстерності чи
мистецтва, у якій хтось пра-
цює. Наприклад, обрати своєю
спеціальністю фармацію, істо-
рію. По суті, спеціальність те ж
саме, що професія; професія
— здатність виконувати подібні
роботи, які вимагають від осо-
би певної кваліфікації; кваліфі-
кація — здатність виконувати
завдання та обов’язки щодо
відповідної роботи. У дипломі
спеціаліста після закінчення
вищого (середнього спеціаль-
ного закладу, коледжу) або ін-
шому документі професійна
підготовка визначається через
назву професії (лікар, прові-
зор, інженер-хімік, економіст
тощо) [15].

Узагальнюючи ці тверджен-
ня, встановлено, що професія,
спеціальність визначає основ-
ний вид трудової діяльності, а
спеціалізація — набуття пев-
них знань певної спеціальнос-
ті. Отже, спеціаліст є суб’єктом
у галузі конкретної спеціаль-
ності, здатний виконувати ро-
боту відповідно до своєї квалі-
фікації, необхідної для її вико-
нання. Однак слід окремо за-
значити, що спеціальність — це
окрема галузь, де особа пра-
цює, а кваліфікація — це про-
фесійна здатність особи, яка
працює за певною спеціальніс-

тю. Взагалі професія (лат. pro-
fession — офіційно визначене
заняття, спеціальність, від pro-
fiteer — оголошую своєю спра-
вою). Енциклопедично це ви-
значається як вид трудової ді-
яльності (занять) людини, яка
володіє комплексом теоретич-
них знань і практичних нави-
чок, набутих у результаті спе-
ціальної підготовки та досвіду
роботи. Найменування профе-
сії визначається характером та
змістом роботи чи службових
функцій (обов’язків), а також
знаряддям і предметами праці,
які при цьому застосовуються
[17].

У результаті (у міру) науко-
во-технічного розвитку вироб-
ничих сил суспільства, засто-
сування більш вдосконалених
знарядь праці, технологій ви-
робництва, появи нових видів
виробництва і навіть галузей
науки поглиблюється розподіл
праці.

У зв’язку з цим, у межах про-
фесій, встановлених за вироб-
ничою ознакою — лікар, про-
візор, інженер-хімік, апаратник
тощо, — виділяються більш
вузькоспеціалізовані професії:
провізор-консультант сімейної
фармації, медичний або фар-
мацевтичний представник, про-
візор-інженер промислової фар-
мації, апаратник з аерозольно-
го виробництва ГЛФ тощо.

Як зазначалося, з науково-
технічним прогресом, втілен-
ням GMP, GDP, GPP пов’яза-
ний і процес відмирання де-
яких професій і виникнення
нових. Через це у галузі меди-
цини та фармації деякі профе-
сії підрозділяються на спеці-
альності: апаратник з ампуль-
ного виробництва, апаратник з
виробництва м’яких лікарських
засобів, лікар-хірург, лікар-те-
рапевт, провізор-організатор,
провізор клінічний. Нами запро-
поновані кваліфікаційні харак-
теристики посад: медичний,
фармацевтичний представник
«уповноважена особа», про-
візор-консультант і багато ін-
ших кваліфікаційних характе-
ристик [10; 11; 21].
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Сьогодні, згідно з Наказом
Міністерства охорони здоров’я
України від 17.08.1998 р.
№ 231 «Про вдосконалення
атестації провізорів та фарма-
цевтів», затверджена номенк-
латура провізорських спеці-
альностей: фармація (прові-
зор-організатор; провізор; про-
візор-аналітик; провізор за-
гального профілю), клінічна
фармація (провізор клінічний),
технологія парфумерно-косме-
тичних засобів (провізор-кос-
метолог). Однак зазначений
наказ потребує перегляду вна-
слідок змін, які відбулися у
трансформації обов’язків і ви-
мог до фармацевтичного пер-
соналу.

Слід наголосити, що у наве-
деному наказі зазначається
«Номенклатура провізорських
спеціальностей» замість «Но-
менклатури провізорських, фар-
мацевтичних посад в аптеках,
аптечних складах (базах)» або
«Перелік фармацевтичних, про-
візорських посад за спеціаль-
ностями: фармація, клінічна
фармація, технологія парфу-
мерно-косметичних засобів».

Перелік провізорських по-
сад включено до Національно-
го Класифікатора Професій ДК
003:2010 і передбачає таке.
Керівники — завідувач аптеки
(аптечного закладу); завідувач
бази аптечної; завідувач від-
ділу (аптеки, бази); завідувач
лабораторії (контрольно-аналі-
тичної). Професіонали — про-
візор; провізор-аналітик; про-
візор клінічний; провізор-кос-
метолог; провізор-токсиколог.
Фахівці — лаборант (фарма-
ція); провізор-інтерн; фарма-
цевт. Робітники — фасуваль-
ник медичних виробів. До ДК
003:2010 внесені деякі, але
незначні зміни та доповнення
посад, робіт працівників галузі
[17].

Саме тому нами вперше в
Україні розроблені кваліфіка-
ційні характеристики для окре-
мих угруповань персоналу під-
приємств, аптек, аптечних скла-
дів (баз) фармацевтичної га-
лузі та направлені до Міністер-

ства охорони здоров’я України
як доповнення до Державного
Класифікатора ДК 003-95 та
ДК 003:2010.

Водночас слід підкреслити,
що під будь-які новостворені
посади, спеціальності та такі,
що уже існують за тимчасови-
ми чинниками на ринку праці
України, необхідно відповідно
і своєчасно розробляти на-
вчальні плани та програми для
підготовки, перепідготовки кад-
рів, але без узгодження цих пи-
тань процес втілення іннова-
ційних напрямів буде пробле-
матичним.

Висновки

Запропоновані ноофарма-
цевтичні підходи щодо науко-
во-практичних обґрунтувань
створення кваліфікаційних ха-
рактеристик працівників ново-
введених посад на ринку праці
України з емерджентних і ноо-
етичних позицій.
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Клінічна практика

Бронхіальна астма (БА) є
одним із найпоширеніших за-
хворювань органів дихання, на
яке страждає до 8 % доросло-
го населення [5; 6]. Поява та
подальше прогресування БА
призводить до суттєвих пору-
шень функції органів дихання,
а потім — функціональних мож-
ливостей усього організму (фі-
зичних, психічних), що в ціло-
му виявляться у зниженні якос-
ті життя хворих. Це визначає
БА важливою соціально-ме-
дичною проблемою і потребує
удосконалення діагностики,
розробки та впровадження
комплексних програм профі-
лактики, лікування і реабіліта-
ції [1; 5; 6].

Медична реабілітація (МР)
має істотне значення у віднов-
ленні функціональних, фізич-
них і психічних можливостей та
у підвищенні якості життя хво-
рих на БА [2; 3]. Чільне місце
в МР посідає фізична реабілі-
тація, яка використовує для
відновлення порушених функ-
цій організму лікувальні фізич-
ні чинники [1]. Формування
ефективного лікувально-реа-
білітаційного комплексу мож-
ливе за умови наявності точ-
ної оцінки функціональних
можливостей хворого. Це по-
требує застосування як спе-
ціальних (для системи чи ор-
гана), так і загальних методів
оцінки функціонального стану
хворого.

Мета дослідження — вивчи-
ти функціональні зміни хворих
на інтермітуючу БА при загос-
тренні на тлі застосування про-
грами медичної реабілітації.

Матеріали та методи
дослідження

У Рівненській обласній клі-
нічній лікарні проведено обсте-
ження 70 хворих на інтермітую-
чу БА. Усі хворі надійшли до
стаціонару у фазі загострення.
Термін спостереження за кож-
ним пацієнтом в умовах ста-
ціонару становив не менше
20 днів. Усім хворим було про-
ведено комплексне обстежен-
ня в передбаченому для таких
випадків обсязі [4]. Окрім стан-
дартного обстеження, здійс-
нена оцінка функціонального
стану за простими та доступ-
ними методами. Так, стан кар-
діореспіраторної системи оці-
нювали за такими показника-
ми, як індекс Скібінські (СкібІ),
проба Штанге і проба Генчі.
Оцінку фізичних можливостей
проводили методом непрямої
оцінки працездатності за допо-
могою 6-хвилинного крокового
тесту (6ХКТ) та функціональної
проби Руф’є. Загальна оцінка
рівня фізичного здоров’я (ЗОФЗ)
проведена за Г. Л. Апанасен-
ком.

Групи хворих формувалися
методом рандомізації і були
порівнянні за статтю та віком, за
складом лікування та реабілі-

таційних заходів: застосування
лише медикаментозного ліку-
вання (МЛ) — контроль МЛ
(n=20), застосування медика-
ментозного лікування і тради-
ційних методів лікувальної
фізичної культури (ЛФК) —
контроль ЛФК (n=22) та засто-
сування МЛ і модифікованих
методів ЛФК — основна група
(n=28).

Хворим контрольної групи
за МЛ призначали лише лікар-
ські препарати. Хворим конт-
рольної групи з традиційни-
ми методами ЛФК у лікування
включали лікарські препарати,
ультрафіолетове опромінення
грудної клітки, галоаерозоль-
терапію, лікувальний класич-
ний масаж і традиційну ліку-
вальну гімнастику. Хворим ос-
новної групи призначали лі-
карські препарати, ультрафіо-
летове опромінення грудної
клітки, галоаерозольтерапію,
модифікований лікувальний
комбінований масаж, модифі-
ковану лікувальну гімнастику і
циклічні тренувальні вправи
(дозована ходьба сходами, до-
зована ходьба по прямій місце-
вості), спеціальні маніпуляційні
фізичні втручання та інші скла-
дові програми МР.

Медикаментозне лікування
всіх хворих проводилося згід-
но  з наказами МОЗ України
№ 499 від 28.10.2003 р. і
№ 128 від 19.03.2007 р. [4].
Усім хворим на БА було реко-
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мендоване базове лікування з
обов’язковим прийомом інга-
ляційних глюкокортикостерої-
дів і бета2-агоністів довготри-
валої дії. Для статистичного
опису вибірок використані стан-
дартні методи оцінки варіацій-
них рядів. При виконанні об-
числень використано програм-
ний продукт STATISTICA 5.5
(фірма StatSoft, США).

Результати дослідження
та їх обговорення

Вивчена динаміка функціо-
нальних можливостей хворих
на інтермітуючу БА (70 паці-
єнтів, чоловіків — 40 (57,14 %)
і жінок — 30 (42,86 %), серед-
ній вік хворих — (25,85±
±0,87) року) при загостренні на
тлі застосування програм МР.
Застосування програми МР в
основній групі привело до на-
рощування їх функціональних
можливостей, що виразилося
збільшенням дихальних функ-
ціональних проб (проби Штанге
з (36,46±1,16) до (54,69±1,05) с
(р<0,001) і проби Генчі з (18,62±
±1,25) до (27,00±1,11) с (р<
<0,001) та індексу Скібінські з
(22,46±1,35) до (39,31±1,25)
ум. од. (р<0,001) (табл. 1)).
Подібні зміни сталися й у хво-
рих контрольної групи з засто-
суванням традиційних методів

ЛФК, у яких зареєстровано
збільшення проби Штанге з
(35,86±1,64) до (46,62±1,42) с
(р<0,001), проби Генчі — з
(18,12±1,83) до (23,19±1,26) с
(р<0,05) та індексу Скібінські з
(20,95±1,72) до (32,47±1,77)
ум. од. (р<0,001). Лікування
лише лікарськими препарата-
ми також привело до деяких
позитивних змін цих показни-
ків: індекс Скібінські зріс із
(21,34±1,93) до (28,81±1,58)
ум. од. (р<0,01), проба Штанге
— з (36,81±1,76) до (41,96±
±1,63) с (р<0,05). За індексом
Скібінські, який опосередкова-
но визначає стан забезпечен-
ня організму киснем, вийшло,
що у хворих із застосуванням
програми МР і традиційних ме-
тодів ЛФК стан забезпечення
організму киснем став добрим,
а при застосуванні лише лікар-
ських препаратів — задовіль-
ним.

Динаміка показників фізич-
них можливостей і ЗОФЗ ви-
вчена окремо у чоловіків і жі-
нок. Чоловіки основної групи,
хворі на інтермітуючу БА, після
завершення лікування за 6 хв
стали проходити дистанцію дов-
жиною (578,80±53,25) м, а до
лікування — (402,80±55,14) м
(р<0,05). Індекс Руф’є у цих
чоловіків знизився з (10,31±

±0,85) до (4,91±0,42) ум. од.
(р<0,001), що вказувало на по-
кращання фізичних можливос-
тей до «доброго» рівня (на по-
чатку лікування — «задовіль-
ний» рівень). Подібні зміни,
хоча і не такі значні, сталися з
фізичними можливостями чо-
ловіків при лікуванні їх із за-
стосуванням традиційних ме-
тодів ЛФК. Так, у них 6ХКТ зріс
із (396,80±63,12) до (491,8±
±66,10) м (р<0,05). За індексом
Руф’є фізичні можливості цих
чоловіків хоча трохи і покращи-
лися, але залишилися на рівні
«середніх» (зниження з (9,83±
±1,13) до (7,28±1,14) ум. од.).
У хворих чоловіків, що лікува-
лися лише лікарськими препа-
ратами суттєвих змін фізичних
можливостей не сталося. За
індексом Руф’є фізичні можли-
вості цих чоловіків залишили-
ся на рівні «середніх» — (9,20±
±1,14) ум. од.

Аналіз фізичного здоров’я
за методикою Г. Л. Апанасен-
ка показав його суттєве та ста-
тистично значуще покращання
у чоловіків основної групи при
застосуванні програми МР з
рівня (7,01±0,73) до (13,81±
±0,48) балів (р<0,001), при
лікуванні з використанням тра-
диційних методів ЛФК (конт-
роль ЛФК) ЗОФЗ зросла з

Таблиця 1
Динаміка функціональних показників у хворих на бронхіальну астму

інтермітуючого перебігу, M±m

                Група хворих

       Показник                     Контроль МЛ                         Контроль ЛФК                 Основна (програма МР)

До Після До Після До Після
лікування лікування лікування лікування лікування лікування

Проба Штанге, с 36,81±1,76 41,96±1,63* 35,86±1,64 46,62±1,42* 36,46±1,16 54,69±1,05**
Проба Генчі, с 17,94±2,06 20,45±2,13 18,12±1,83 23,19±1,26* 18,62±1,25 27,00±1,11**
СкібІ, ум. од. 21,34±1,93 28,81±1,58* 20,95±1,72 32,47±1,77* 22,46±1,35 39,31±1,25**
Чоловіки

6ХКТ, м 410,60±67,57 468,80±62,34 396,80±63,12 491,80±66,10 402,80±55,14 578,80±53,25
РуфІ, ум. од. 11,96±1,34 9,20±1,14 9,83±1,13 7,28±1,14 10,31±0,85 4,91±0,42***
ЗОФЗ, бали 7,84±1,33 8,94±1,22 6,92±0,94 9,41±0,90 7,01±0,73 13,81±0,48*

Жінки
6ХКТ, м 396,30±68,21 451,70±62,22 372,50±65,31 461,90±63,24 380,60±58,15 545,20±54,45*
РуфІ, ум. од. 12,73±1,32 10,11±1,22 11,88±1,11 9,43±0,93 12,07±0,74 7,26±0,70***
ЗОФЗ, бали 7,12±1,21 8,12±1,11 6,74±1,05 8,36±0,74 7,01±0,82 9,67±0,64*

Примітка. Статистично значущі відмінності порівняно зі значеннями до лікування: * — р<0,05; ** — р<0,01,
*** — р<0,001.
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(6,92±0,94) до (9,41±0,90) ба-
ла, тільки лікарських препа-
ратів (контроль МЛ) — з (7,84±
±1,33) до (8,94±1,22) бала.

У свою чергу, жінки, хворі на
інтермітуючу БА, після засто-
сування програми МР за 6 хв
стали проходити дистанцію
довжиною (545,20±54,45) м, до
лікування — (380,60±58,15) м
(р<0,05) (див. табл. 1). Індекс
Руф’є у цих жінок знизився
з (12,07±0,74) до (7,26±0,70)
ум. од. (р<0,001), що вказува-
ло на покращання фізичних
можливостей до «середнього»
рівня (на початку лікування —
«задовільний» рівень). Суттє-
вих змін фізичних можливос-
тей у жінок, які лікувалися ме-
тодами традиційної ЛФК, не
сталося. Про це свідчить зро-
стання 6ХКТ з (372,50±65,31)
до (461,90±63,24) м і знижен-
ня індексу Руф’є з (11,88±1,11)
до (9,43±0,93) ум. од. Про таке
ж можна сказати і відносно
жінок, що лікувалися лише ме-
дичними препаратами: 6ХКТ
зріс  з  (396,30±68,21) до
(451,70±62,22) м, а індекс
Руф’є знизився з (12,73±1,32)
до (10,11±1,22) ум. од.

За індексом Руф’є фізичні
можливості жінок, що застосо-
вували методи ЛФК, покращи-
лися з «задовільного» до «се-
реднього» рівня, а у жінок, які

лікувалися лише лікарськими
препаратами, не змінилися і
залишилися «задовільними».
В обох групах хворих зміни
вказаних показників були ста-
тистично незначущими.

Оцінка фізичного здоров’я
за методикою Г. Л. Апанасен-
ка показала його суттєве і ста-
тистично значуще покращання
у жінок при застосуванні про-
грами МР з рівня (7,01±0,82)
до (9,67±0,64) бала (р<0,05),
трохи гірші показники — при
застосуванні традиційних ме-
тодів ЛФК — з (6,74±1,05) до
(8,36±0,74) бала і медикамен-
тозної терапії — з (7,12±1,21)
до (8,12±1,11) бала.

Висновки

Функціональний стан хво-
рих на бронхіальну астму під
час загострення суттєво пору-
шується, про що свідчили значні
зміни показників функції ди-
хання, рухових можливостей
та загальна оцінка фізичного
здоров’я хворих. Застосування
програми медичної реабіліта-
ції, що включала модифікова-
ний лікувальний комбінований
масаж, модифіковану ліку-
вальну гімнастику, циклічні
тренувальні вправи, спеціальні
маніпуляційні фізичні втручан-
ня, освітні заходи, суттєво і
більш значуще покращувало

функціональний стан хворих
на інтермітуючу бронхіальну
астму порівняно з використан-
ням традиційних методів ЛФК
і лише лікарських препаратів
за однакових умов базового
лікарського і фізіотерапевтич-
ного лікування.

Перспективи подальших
досліджень вбачаємо у ви-
вченні віддалених наслідків про-
веденої медичної реабілітації.
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Найважливішим напрямом
сучасного акушерства є прове-
дення профілактичних заходів,
що запобігають ускладненням
вагітності та пологів, поліпшу-
ючи їх наслідки для матері і
плода. Проблема розвитку пла-
центарної недостатності зали-
шається в центрі уваги аку-

шерів, неонатологів, морфо-
логів, що пов’язане з великою
кількістю акушерських усклад-
нень, високою перинатальною
захворюваністю, однаково не-
сприятливими для здоров’я
матері і дитини. Серед причин,
що викликають розвиток пла-
центарної недостатності, пере-

важають гострі та хронічні ін-
фекції матері, найактуальні-
шою з яких є ВІЛ-інфекція [1].

Негативний вплив ВІЛ-інфек-
ції на вагітність очевидний. По-
перше, дитина може заразити-
ся під час вагітності, у пологах
або під час годування грудьми.
По-друге, вагітність при ВІЛ-
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інфекції становить ризик не
тільки для плода, але і для жін-
ки у зв’язку з високою небезпе-
кою розвитку ускладнень під
час вагітності, у пологах і після-
пологовому періоді [2; 3]. Цей
ризик особливо зростає на
пізніх стадіях захворювання і
(або) в поєднанні з іншими
шкідливими чинниками або па-
тологічними процесами, які час-
то спостерігаються у ВІЛ-інфі-
кованих (наркоманія, супровід-
ні інфекції та ін.). Рівень верти-
кальної трансмісії вірусу імуно-
дефіциту від матері до плода
становить за одними даними
21–40 %, за іншими — 24–28 %,
якщо не проводилася специ-
фічна профілактика антиретро-
вірусними препаратами [4; 5].

Таким чином, вивчення мор-
фофункціонального стану по-
сліду при ВІЛ-інфекції сприяє
виявленню причин і механізмів
розвитку плацентарної недо-
статності, успішного проведен-
ня патогенетичної терапії та
профілактики ускладнень ва-
гітності.

Матеріали та методи
дослідження

Мета роботи — провести
морфометричне дослідження
тканини послідів при ВІЛ-інфек-
ції та визначити ступінь вира-
женості патологічних процесів
у них.

Об’єктами дослідження є іс-
торії вагітності та пологів, іс-
торії розвитку немовлят, ткани-
ни плацент, оболонок і пупови-
ни (55 спостережень). При цьо-
му зібраний матеріал розподі-
лили на такі групи:

1. Контрольна група (10 по-
слідів).

2. Посліди від жінок з ВІЛ-ін-
фекцією (ін’єкційний спосіб за-
раження під час прийому забо-
ронених препаратів), що не от-
римували специфічного проти-
вірусного лікування (20 по-
слідів).

3. Посліди від жінок з ВІЛ-
інфекцією (ін’єкційний спосіб
зараження під час прийому за-
боронених препаратів), що от-
римували специфічне проти-

вірусне лікування (15 послі-
дів).

4. Посліди від жінок з ВІЛ-
інфекцією (неін’єкційний спосіб
зараження) (10 послідів).

При дослідженні викорис-
товувалися такі методи:

— макроскопічні: вимірю-
вання розмірів, маси, площі,
об’єму і товщини плацент, дов-
жини і діаметра пупкового ка-
натика;

— мікроскопічні: забарвлен-
ня і вивчення гістологічних пре-
паратів (гематоксилін-еозин,
аргірофільні волокна за Футом,
колагенові волокна за ван Гі-
зон і Малорі, фібрин за Шуєні-
новим). Для цього попередньо
шматочки тканини плацент ви-
різали з краєвої, середньої та
центральної частин, а також з
патологічно змінених ділянок. У
пуповинах брали шматочки з
материнського та плодового
кінців, з оболонок вирізали
тонкі стрічки 0,5 × 5 см. Мате-
ріал додатково фіксували в
суміші Ліллі, 10 % нейтрально-
му формаліні та заливали в
парафін;

— гістохімічні: забарвлення
і вивчення гістологічних препа-
ратів (PAS-реакція за А. Л. Ша-
бадашем з використанням най-
більш поширених методик кон-
тролю, забарвлення толуїди-
новим і альціановим синіми на
кислі глікозаміноглікани з конт-
ролем шляхом постановки ре-
акції м’якого та жорсткого ме-
тилування та деметилування з
наступною реакцією метахро-
мазії, кальцій за Косса) [6].
Ступінь інтенсивності гістохі-
мічних реакцій оцінювали візу-
ально та порівнювали з конт-
ролем.

Стереометричним методом
за допомогою мікроскопа “Olym-
pus” BX-41 і програмного за-
безпечення BioStat на препа-
ратах, забарвлених гематокси-
лін-еозином, визначали від-
носні об’єми основних струк-
турних компонентів плаценти.
Цифрові дані оброблені мето-
дами варіаційної статистики.
Статистичний аналіз проведе-
ний за допомогою стандартно-

го пакета програм Statgra-
phics.

Результати дослідження
та їх обговорення

Усі вагітні піддослідних груп
знаходилися в активному ре-
продуктивному віці, що становив
у середньому (23,7±2,3) року.

Перебіг вагітності у жінок
другої та третьої груп усклад-
нювався раннім токсикозом у
13 (37,1 %) випадках, загрозою
переривання в різні терміни у
6 (17,1 %). Анемію різного сту-
пеня тяжкості було діагносто-
вано в 100 % випадків. Пато-
логію навколоплідних вод діа-
гностовано в 8 (22,8 %) випад-
ках, котрі поділилися порівну
— по 4 спостереження мало-
воддя та багатоводдя (по
11,4 %). Несвоєчасний розрив
плодових оболонок трапився у
8 (22,8 %) випадках, у 5 (14,2 %)
випадках — раннє відходжен-
ня навколоплідних вод, а у
2 (11,4 %) — передчасне.
Жінки з другої та третьої груп
нерегулярно вживали заборо-
нені препарати протягом більш
ніж 1 рік.

Перебіг вагітності у жінок
четвертої групи ускладнювався
раннім токсикозом у 4 (40 %)
випадках, загрозою перериван-
ня в різні терміни в 1 (10 %).
Анемію різного ступеня тяжкості
було діагностовано в 100 % ви-
падків. Патологію навколоплід-
них вод діагностовано в 2
(20 %) випадках, обидва спо-
стереження — маловоддя. Не-
своєчасний розрив плодових
оболонок відбувся в 2 (20 %)
випадках, в 1 (10 %) випадку
раннє відходження навколо-
плідних вод, а в 1 (10 %) — пе-
редчасне.

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

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

Під час макро- та мікроско-
пічного дослідження тканин
плацент і оболонок спостеріга-
лися зміни, які можна поділи-
ти на кілька груп: ознаки пато-
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логічної незрілості плаценти,
гемодинамічні розлади, ком-
пенсаторно-пристосувальні й
інволютивно-дистрофічні про-
цеси, а також запальні зміни.
Отримані результати значно
відрізнялися між собою залеж-
но від групи.

Макроскопічні зміни, крім
незначного збільшення маси,
об’єму та товщини плацент, бу-
ли представлені в основному
гемодинамічними розладами:
дифузна або осередкова гі-
перемія тканини плацент у по-
єднанні з ретроплацентарними
гематомами й ішемічними ін-
фарктами. При огляді плодових
оболонок спостерігається їх
ущільнення, колір сірувато-білу-
ватий, а в деяких випадках жов-
туватий. Відзначається слабо
виражений їх набряк. В усіх
випадках присутній набряк пу-
повини. Ці розлади домінува-
ли в спостереженнях другої
групи, були менш вираженими
у третій і незначними у чет-
вертій.

При мікроскопічному дослі-
дженні матеріалу відзначаєть-
ся той чи інший ступінь пору-
шення дозрівання ворсин пла-
центи, частіше з осередковою
дисоціацією їх розвитку. У де-
яких випадках мікроскопічні
зміни можна трактувати як ва-
ріант проміжних незрілих вор-
син. Вищезазначені зміни най-
більш виражені у тканині пла-
цент другої групи, як при перед-
часних пологах, так і пологах у
термін.

Гемодинамічні  розлади
представлені у вигляді знач-
ного повнокров’я судин термі-
нальних і стовбурових ворсин
зі стазом у них, осередкових
крововиливів у міжворсинчас-
тий простір, масивних скупчень
фібриноїду у міжворсинчасто-
му просторі, крововиливів у
строму ворсин, тромбозів між-
ворсинчастого простору, кро-
вовиливів у пуповину та в обо-
лонки. У всіх випадках наявний
дифузний набряк вартонових
драглів пуповини у поєднанні
з осередковим набряком обо-
лонок.

Ступінь вираженості та ча-
стота зустрічальності вказаних
гемодинамічних розладів у тка-
нині послідів змінюється від
найвищих у другій групі до най-
нижчих у четвертій.

Компенсаторно-пристосу-
вальні процеси в плацентах
проявляються гіперплазією
термінальних ворсин як у крає-
вій, так і в центральній зонах
плацент. Однак гіперплазія має
осередковий характер, а кіль-
кість судин, що формують син-
цитіокапілярні мембрани у
ворсинах, украй недостатня.
Гіперплазія синцитію термі-
нальних ворсин також осеред-
кова, причому синцитіальні
вузлики, що утворюються при
цьому, в основному функціо-
нально не активні. Ці зміни
більш виражені у другій групі
спостережень.

Інволютивно-дистрофічні
зміни в плацентах другої і тре-
тьої груп мають значний сту-
пінь вираженості та проявля-
ються у вигляді гіпераргірії, не-
рівномірного потовщення та
фрагментації аргірофільних во-
локон у стромі термінальних
ворсин. Спостерігається осе-
редковий фіброз строми термі-
нальних і стовбурових ворсин
у краєвій та центральній зонах
плацент. Поодинокі великоосе-
редкові та множинні дрібно-
осередкові петрифікати трап-
ляються в основному в крайо-
вій зоні плацент.

Частота виявлення запаль-
них процесів у тканині послідів
піддослідних груп істотно від-
різняється. У другій групі вони
спостерігаються частіше у ви-
гляді амніоніту — 8 (40 %) спо-
стережень, базального деци-
дуїту — 1 (5 %) спостережен-
ня, інтервілузиту — 1 (5 %)
спостереження, фунікуліту — 1
(5 %) спостереження. У третій
групі амніоніт наявний лише у
3 (20 %) спостереженнях. У
четвертій групі запальний про-
цес (амніоніт) спостерігається
у 2 (20 %) випадках. Запаль-
ний інфільтрат в основному
складається з лімфоцитів і
плазматичних клітин.

Під час гістохімічного дослі-
дження в послідах піддослід-
них груп спостерігалися такі
зміни. У синцитії, стромі термі-
нальних ворсин і в функціо-
нально активних синцитіаль-
них вузликах як центральної,
так і крайової зон виявляється
незначний ступінь інтенсивнос-
ті забарвлення дифузно розта-
шованих PAS-позитивних ре-
човин. Значно більший ступінь
інтенсивності PAS-реакції спо-
стерігається у стінках крово-
носних судин і навколо них,
особливо в стовбурових ворси-
нах. Глибчасті PAS-позитивні
речовини визначаються в ок-
ремих децидуальних клітинах
базальної пластинки плацен-
ти. Помірний ступінь інтенсив-
ності забарвлення дифузно
розташованих PAS-позитивних
речовин визначається в спо-
лучнотканинній стромі оболо-
нок. У стромі термінальних,
особливо стовбурових ворсин,
спостерігається незначний
ступінь метахроматичного за-
барвлення, кислі глікозаміно-
глікани визначаються пере-
важно у волокнистих структу-
рах, цитоплазмі фібробластів,
навколо кровоносних судин
строми.

Вищевказані гістологічні
особливості підтверджуються
даними стереометричного до-
слідження порівняно з відпо-
відними показниками плацен-
ти від фізіологічної доношеної
вагітності та відображені в
табл. 1.

Аналіз морфометричних да-
них свідчить про таке. Між-
ворсинчастий простір у всіх
основних групах звужений уна-
слідок гемодинамічних розла-
дів, нагромадження фібриної-
ду та запальної інфільтрації,
що найбільш виражено у дру-
гій групі дослідження (28,95±
±0,41).

Відносний об’єм материнсь-
кого й плодового фібриноїду
зростає у всіх групах, макси-
мальний об’єм обох типів фіб-
риноїду виявлений у другій групі
дослідження — (3,15±0,25) та
(3,50±0,24) відповідно.
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У всіх групах виявляється
тенденція до збільшення від-
носного об’єму строми ворсин,
ймовірно, як прояв компенса-
торно-пристосувальної реакції
строми у вигляді гіперплазії
стромальних клітин у ворсинах
дрібного й середнього калібру,
з одного боку, і як наслідок по-
силеного колагеноутворення у
стромі ворсин із подальшими
склеротичними змінами — з
другого.

Збільшення відносного об’-
єму судинного компонента вор-
синчастого хоріона, максималь-
но виражене у другій групі
(14,40±0,23), менш виражене у
третій групі (10,50±0,29) й
мінімально зростає у четвертій
групі (9,90±0,38), що обумов-
лено, у першу чергу, гемодина-
мічними розладами у вигляді
розширення судин і перепов-
нення їх кров’ю. Крім того, у
другій групі відзначаються оз-
наки неоангіогенезу у ворсинах
середнього й дрібного калібру,
що також сприяє збільшенню

судинного компонента ворсин-
частого хоріона.

У всіх основних групах змен-
шується відносний об’єм син-
цитіального епітелію, при цьо-
му мінімальний зареєстрова-
ний у другій групі (5,85±0,21),
досить низьким він виявився і
в третій групі (7,20±0,28), тим-
часом як у четвертій групі цей
показник незначно відрізнявся
від контрольного. Зменшення
відносного об’єму синцитіаль-
ного епітелію може бути обу-
мовлене як фібриноїдним його
перетворенням, так і десква-
мативними змінами на тлі не-
виражених проліферативних
процесів. Останнє підтверджу-
ється невираженими компен-
саторно-адаптаційними проце-
сами, зокрема відносним об’-
ємом синцитіальних вузликів.

Максимальне порушення
дозрівання ворсинчастого хо-
ріона виявлено у другій групі у
вигляді значно збільшеного
показника відносного об’єму
незрілих ворсин (7,00±0,20).

Досить велика кількість незрі-
лих ворсин виявлена і в третій
групі (4,00±0,26), тимчасом як
мінімально зріс показник від-
носної кількості незрілих вор-
син у четвертій групі (2,4±0,3).

Інволютивні процеси у ви-
гляді інфарктів, кальцинозу
ворсин, склеєних фібриноїдом,
вірогідно зростають у всіх ос-
новних групах (другій, третій,
четвертій).

Запальна інфільтрація мак-
симально виражена у другій
групі (0,60±0,11), потім у чет-
вертій групі (0,50±0,22) й міні-
мально виражена порівняно з
попередніми групами — у тре-
тій групі (0,26±0,15). Очевидно,
це є результатом специфічно-
го лікування, що одержували
пацієнти третьої групи.

Вищевказані зміни негатив-
но позначилися на стані пло-
да. Судячи з історій вагітності
та пологів, діти народжувались
у стані гіпоксії легкого чи се-
реднього ступенів тяжкості за
шкалою Апгар.

Таблиця 1
Відносні об’єми (%) основних структурних компонентів плаценти

порівнюваних груп, M±m

Примітка. * — Р<0,05 порівняно з контролем.

Базальна пластинка 8,50±0,31 7,65±0,22* 8,86±0,26* 8,7±0,3*
Міжворсинчастий простір 36,60±0,48 28,95±0,41* 33,4±0,5* 34,50±0,34*
Материнський фібриноїд 1,40±0,16 3,15±0,25* 2,40±0,23* 2,40±0,22*
Плодовий фібриноїд 1,70±0,26 3,50±0,24* 2,70±0,22* 2,30±0,26*
Строма ворсин 17,30±0,63 18,25±0,22* 19,00±0,49* 18,30±0,34*
Судини ворсин, крововиливи 9,10±0,23 14,40±0,23* 10,50±0,29* 9,90±0,38*
в міжворсинчастий простір
і строму ворсин
Синцитіальний епітелій  8,70±0,21  5,85 ±0,21* 7,20±0,28*  8,00±0,26*
Синцитіальні вузлики 1,40±0,22 1,05±0,13* 1,40±0,21* 1,8±0,2*
Незрілі ворсини  Немає 7,00±0,20* 4,00±0,26* 2,4±0,3*
Ворсини, склеєні фібриноїдом 2,7±0,3 3,70±0,20* 3,20±0,22* 3,40±0,27*
Інфаркти 0,20±0,16 0,45±0,11* 0,46±0,13* 0,40±0,02*
Кальциноз 0,40±0,17 0,75±0,09* 0,67±0,12* 0,70±0,15*
Запальний інфільтрат 0,19±0,10 0,60±0,11* 0,26±0,15* 0,50±0,22*
Хоріальна пластинка 5,40±0,27 3,10±0,16* 4,00±0,23* 5,20±0,35

Відносні об’єми
основних структурних
компонентів плаценти

Контроль,
перша група

ВІЛ-інфекція (ін’єк-
ційний спосіб зара-
ження під час прийо-
му заборонених пре-
паратів) без лікуван-
ня, друга група

ВІЛ-інфекція (ін’єк-
ційний спосіб зара-
ження під час при-
йому заборонених
препаратів) з ліку-
ванням, третя група

ВІЛ-інфекція
(неін’єкційний
спосіб зара-
ження), чет-
верта група
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Висновки

1. ВІЛ-інфекція негативно
впливає на перебіг вагітності,
пологів і післяпологового пе-
ріоду. У тканині послідів розви-
ваються гемодинамічні, інво-
лютивно-дистрофічні, компен-
саторно-пристосувальні та за-
пальні процеси, ступінь вира-
женості яких різний у піддослід-
них групах.

2. У другій піддослідній групі
значно виражені гемодинамічні
порушення, компенсаторно-
пристосувальні процеси й ін-
волютивно-дистрофічні зміни у
тканині плацент і оболонок.
Запальні зміни послідів трап-
ляються у більшості (55 %) ви-
падків. Згідно з морфометрич-
ними даними, звуження між-
ворсинчастого простору, збіль-
шення відносного об’єму мате-
ринського й плодового фібри-
ноїду, зростання відносного
об’єму судинного компонента,
зменшення відносного об’єму
синцитіального епітелію, пору-
шення дозрівання ворсинчас-
того хоріона та запальні ін-
фільтрації у цій групі досяга-
ють максимальних значень.

3. Третя піддослідна група
характеризується помірно ви-
раженими гемодинамічними по-

рушеннями, компенсаторно-
пристосувальними процесами
й інволютивно-дистрофічними
змінами, що мають осередко-
вий характер. Запальні проце-
си виявлені у 20 % випадків.
Вищеперераховані морфомет-
ричні зміни теж мають помір-
ний ступінь вираженості. Слід
звернути увагу, що у цій групі
мінімально виражена запаль-
на інфільтрація, що, очевид-
но, є результатом специфічно-
го антиретровірусного лікуван-
ня.

4. Найнижчий рівень гемо-
динамічних порушень, компен-
саторно-пристосувальних про-
цесів та інволютивно-дистро-
фічних змін спостерігається у
четвертій піддослідній групі.
Відповідно й звуження міжвор-
синчастого простору, збіль-
шення відносного об’єму мате-
ринського й плодового фібри-
ноїду, збільшення відносного
об’єму судинного компонента,
зменшення відносного об’єму
синцитіального епітелію, пору-
шення дозрівання ворсинчас-
того хоріона у цій групі най-
нижчі серед усіх спостережень.
Запальні зміни трапляються у
20 % випадків, але відносний
об’єм запальних інфільтратів
досить високий.

5. Морфометричне дослі-
дження патологічних процесів
у тканині плацент і оболонок
при ВІЛ-інфекції дозволяє об’-
єктивізувати ступінь їх вираже-
ності та провести порівняль-
ний аналіз між спостережува-
ними групами.
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Анкілозивний спондилоарт-
рит (АС) — ревматичне захво-
рювання невідомої етіології,
яке характеризується обов’яз-
ковим ураженням крижово-клу-
бових суглобів (сакроілеїт) і

хребта (спондиліт). Крім того, у
хворих на АС виявляються в
різних поєднаннях ентезити,
периферичний артрит, міокар-
дит, ураження нирок та інших
внутрішніх органів [1]. Не є ви-

нятком й ураження травної си-
стеми. Найбільш поширеною
сьогодні гастроентерологічною
патологією є гастроезофаге-
альна рефлюксна хвороба
(ГЕРХ), яка часто супроводжує
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перебіг ревматичних захворю-
вань [2]. За даними власних
досліджень, симптоми ГЕРХ
спостерігаються у трьох чвертей
хворих на АС, що значно пере-
вищує середньопопуляційний
рівень поширеності ГЕРХ [3].
Отже, при АС логічно припусти-
ти наявність певних, притаман-
них саме цьому захворюванню
сполучної тканини, патогенетич-
них механізмів розвитку ГЕРХ.

У системі езофагопротекції
важливе місце посідає кліренс
слини, завдяки якому відбу-
вається «промивання» страво-
ходу, ініціюється його перис-
тальтика. Загальний об’єм сли-
ни, органічні та неорганічні
сполуки забезпечують її про-
тективні властивості в преепі-
теліальному захисті страво-
ходу. Особливу роль відіграє
білковий компонент. Білки сли-
ни формують поверхневий шар
на епітелії, запобігають його
травматизації при пасажі їжі,
сприяють регенерації ушко-
джених ділянок слизової обо-
лонки, справляють буферну дію
при змінах внутрішньостраво-
хідного pH.

 Гіпосалівація характерна
для хворих із ревматичною па-
тологією, вона часто трапля-
ється при ревматоїдному арт-
риті, системному червоному
вовчаку, склеродермії [4; 5].
Синдром Шегрена, що усклад-
нює перебіг багатьох автоімун-
них захворювань і є найбільш
вираженою формою салівацій-
ної дисфункції, майже завжди
супроводжується ураженням
стравоходу. Однак при ревма-
тичних хворобах не можна ви-
ключити й наявність згладжених
проявів недостатності слинних
залоз, адже симптоматична
ксеростомія виявляється при
зниженні салівації не менш ніж
на 50 % [6]. Усе вищевказане
дало можливість припустити,
що одним із чинників розвитку
ГЕРХ у хворих на АС може бу-
ти порушення секреції слини.

Мета роботи: оцінити стан
салівації та вміст білка в слині
у хворих на АС із супровідною
ГЕРХ і без такої.

Матеріали та методи
дослідження

Діагностика АС базувалася
на модифікованих Нью-Йорк-
ських критеріях, діагноз ГЕРХ
встановлювали згідно з вимога-
ми Монреальського консенсусу
2006 р. Обстежено 51 хворого
на АС із супровідною ГЕРХ, із
них 37 чоловіків і 14 жінок. Три-
валість АС становила (18,0±
±5,9) року. В усіх випадках
ГЕРХ була діагностована че-
рез кілька років від дебюту АC.
Групу порівняння утворили 20
пацієнтів з АС, у яких уражен-
ня стравоходу виявлено не бу-
ло. За основними ознаками (вік,
стать, ступінь активності тощо)
та характером терапії група по-
рівняння була репрезентатив-
ною до основної. Хворі, що
приймали глюкокортикоїди, па-
цієнти із синдромом Шегрена,
а також особи, що палять або
зловживають алкоголем, у до-
слідження не включалися.

Поряд із загальноклінічним
обстеженням проводили дослі-
дження вмісту загального біл-
ка слини (біуретова реакція), а
також сіалометрію. Стан ба-
зальної салівації досліджував-
ся вранці, натщесерце. Обсте-
жуваний у положенні сидячи
зковтував наявну слину, після
чого впродовж 15 хв збирав
слину, що пасивно секретува-
лася. Стимульована салівація
досліджувалася шляхом меха-
нічної стимуляції при жуванні
парафіну впродовж 2 хв. Отри-
мані результати порівнювали з
ідентичними показниками, що
були одержані при обстеженні
20 практично здорових осіб.
Статистичну обробку проводи-
ли методами параметричної
статистики, вірогідність роз-
біжностей оцінювали за t-кри-
терієм Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

Характеризуючи результати
загального опитування хворих
на АС, як із супровідною ГЕРХ,
так і в разі ізольованого АС, слід
вказати, що у жодному випад-

ку скарги на сухість у роті не
домінували. Але при поглибле-
ному опитуванні подібні скар-
ги виявлялись у 21 (41 %) хво-
рого основної групи та у 5
(25 %) пацієнтів групи порів-
няння. Зазвичай, ксеростомія
була інтермітуючою й турбува-
ла при хвилюванні, несприят-
ливих кліматичних умовах (спе-
котлива, морозна, нестійка по-
года), фізичному навантаженні,
тривалій розмові тощо. Ха-
рактерною для обстежених
осіб була потреба в рідині для
запивання під час їди. При ог-
ляді ротової порожнини усі па-
цієнти основної групи не мали
повного зубного ряду, у групі
порівняння аналогічний показ-
ник сягав 80 % (16 хворих). Оз-
наки глоситу та/або стоматиту
спостерігались у 41 (80 %) па-
цієнта основної групи та у 7
(35 %) хворих групи порівняння.

Оцінюючи стан саліваційної
функції за даними сіалометрії,
як базальної, так і стимульо-
ваної, спостерігали вірогідне
зменшення секреціі слини як в
основній групі (p<0,001), так і
в групі хворих на АС без су-
провідної ГЕРХ (p<0,05) по-
рівняно зі здоровими особами
(табл. 1). Крім того, у пацієнтів
з АC та супровідною ГЕРХ са-
лівація була вірогідно меншою
(p<0,05), ніж у хворих групи
порівняння. Ще більш разюча
картина спостерігалася при до-
слідженні стимульованої салі-
вації. Якщо у здорових осіб
співвідношення стимульована
салівація / базальна салівація
становило 8,1, то у хворих на
АС: 4,0 в основній групі та
5,9 — у групі порівняння. Від-
мінності сіалометричних даних
в абсолютних цифрах були ві-
рогідні при порівнянні анало-
гічних показників між обома
групами хворих (p<0,001) і здо-
ровими особами, а також між
пацієнтами основної групи та
групи порівняння (p<0,02).
Слід зауважити, що в жодному
випадку у пацієнтів із ГЕРХ на
тлі РА зменшення стимульова-
ної секреції слини не досягало
показника, характерного для
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синдрому Шегрена — 1,5 мл
за 15 хв [7].

Дослідження вмісту загаль-
ного білка у стимульованій
слині показало, що в обох гру-
пах хворих на РА відзначалося
його вірогідне (p<0,05) змен-
шення порівняно зі здоровими
особами. Вірогідних розбіжно-
стей між вмістом загального
білка в основній групі та групі
порівняння виявлено не було,
хоча й спостерігалася тенден-
ція до зменшення даного по-
казника у пацієнтів з АС із су-
провідною ГЕРХ.

Висновки

1. У хворих на АС відзна-
чається пригнічення саліватор-
ної функції порівняно зі здоро-

вими особами. У пацієнтів із
ГЕРХ на тлі АС стимульована
й базальна секреція слини ві-
рогідно зменшена порівняно з
хворими на АС без ураження
стравоходу.

2. У хворих на АС вміст за-
гального білка в слині вірогід-
но зменшений порівняно зі здо-
ровими особами.

3. Дефіцит об’єму слини
при АС потенціюється якісною
(функційною) неповноцінністю
даного секрету. Гіпосалівація
найбільш виражена у хворих
на ГЕРХ на тлі АС.

У подальшому планується
розглянути інші етіопатогене-
тичні механізми виникнення та
перебігу ГЕРХ у хворих на
АС.

Примітка. * — відмінності достовірні порівняно з аналогічним по-
казником у здорових осіб; ** — відмінності достовірні порівняно з ана-
логічним показником у хворих групи порівняння.

Таблиця 1
Результати сіалометрії та вміст білка

у слині обстежених осіб, М±m

    Група обстежених Базальна Стимульована Вміст
салівація, мл/хв салівація, мл/хв білка, г/л

Основна група, n=28 0,280±0,011*, ** 1,12±0,20*, ** 0,82±0,09*
Група порівняння, n=33 0,320±0,014* 1,89±0,23* 0,86±0,12*
Здорові особи, n=20 0,370±0,017 3,01±0,22 1,25±0,13
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Вступление

Проблема лечения варикоз-
но измененных вен нижних ко-
нечностей является весьма ак-
туальной в связи с высокой
распространенностью данной

рекции [1; 8; 9]. Варикозная
болезнь сопровождается появ-
лениями дефектов космети-
ческого, функционального и
органического характера, су-
щественно ухудшая качество
жизни больных. Большое чис-

патологии — различные фор-
мы и стадии этого заболева-
ния встречаются у 26–38 %
женщин и у 10–20 % мужчин,
а также недостаточной эффек-
тивностью существующих ме-
тодов хирургической его кор-
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ло пациентов отказывается от
оперативного лечения, опаса-
ясь на длительный срок стать
нетрудоспособными, а пациен-
ты молодого возраста (особен-
но женщины) опасаются появ-
ления связанных с операцией
косметических дефектов —
видимых рубцов, гиперпигмен-
тации и др. Именно в связи с
этим все более широкое при-
менение находит лечение ва-
рикозной болезни ранних ста-
дий с применением малоинва-
зивных технологий [2; 7]. Кро-
ме того, своевременная диа-
гностика и лечение этой пато-
логии необходимы для предот-
вращения таких осложнений,
как отек, гиперпигментация, эк-
зема, трофические «веноз-
ные» язвы [4]. Многолетние ис-
следования патогенеза данно-
го заболевания показали, что
в его основе лежит формирова-
ние высоких и низких вено-ве-
нозных сбросов [2] и их устра-
нение является залогом отсут-
ствия рецидива варикозной
болезни в дальнейшем. Одна-
ко степень значимости для па-
циентов молодого возраста
косметического дефекта, обус-
ловленного наличием варикоз-
ного синдрома, гораздо боль-
ше, чем будущие функцио-
нальные и органические нару-
шения, и высокие требования
к эстетическому результату ле-
чения у пациентов этой кате-
гории находятся на первом
месте, а страх перед возмож-
ными косметическими дефек-
тами может привести к отказу
от лечения [3; 5].

Указанные обстоятельства
диктуют необходимость разра-
ботки и внедрения в повсед-
невную клиническую практику
новых методов лечения вари-
козной болезни, которые не ока-
зывают значительного влияния
на трудоспособность, а также
предполагают получение хоро-
шего клинического и эстети-
ческого эффекта, т. е. устраня-
ют основные патогенетические
механизмы развития варикоз-
ной болезни — вертикальный
и горизонтальный рефлюксы

крови — и ликвидируют вари-
козный синдром без космети-
ческих дефектов [6].

Материалы и методы
исследования

Предложен оригинальный
способ комбинированного ле-
чения варикозной болезни с
использованием стволовой
эндовенозной лазерной коа-
гуляции (ЭВЛК) и интраопе-
рационной одномоментной
склеротерапии пенной фор-
мой склерозанта [8].

Технология проведения: пе-
ред операцией в вертикаль-
ном положении маркируются
все варикозно расширенные
притоки. Непосредственно на
операционном столе, после
обработки, выполняются пунк-
ции варикозно расширенных
притоков и установка в про-
свет вен интравенозных кате-
теров диаметром 0,3–0,5 мм,
имеющих запирающий кран.
Катетеры устанавливаются в
дистальные отделы варикозно
расширенных притоков. В па-
вильон катетера вводится не-
большое количество физиоло-
гического раствора для пред-
отвращения тромбообразова-
ния, затем краны катетеров за-
крываются и катетеры фик-
сируются к коже стерильным
пластырем.

Далее выполняется про-
цедура ЭВЛК. Под УЗ-контро-
лем выполняется пункция боль-
шой подкожной вены (БПВ) на
границе верхней и средней
трети голени, после чего в про-
свет вены вводится проводник
в оболочке, который проводит-
ся до сафено-феморального
соустья. Проводник извлекает-
ся, в оболочку вводится свето-
вод, проводится до сафено-
феморального соустья и уста-
навливается на расстоянии 1–
1,5 см до места впадения БПВ
в бедренную вену, выполняет-
ся УЗ-контроль его положения.
Нагнетанием охлажденного фи-
зиологического раствора в
клетчатку вокруг БПВ создает-
ся «водяная термическая по-
душка», способствующая рас-

сеиванию образующегося при
ЭВЛК тепла. Проводится ЭВЛК,
мощность излучения 10–14 Вт,
режим прерывистый — 1 с че-
рез 1 с, скорость тракции све-
товода из вены — 3–5 мм/с.
Общее количество импульсов
— 100–140. В качестве источ-
ника лазерного излучения ис-
пользовался диодный лазер
фирмы Asclepion (Германия) с
длиной волны 980 нм, светово-
ды диаметром 0,4 и 0,6 см.

После выполнения ЭВЛК
следует приготовление пенной
формы склерозанта (раствор
полидоканола — «Склеро-
вейн») по методике Tessari.
Выполняется введение пенной
формы склерозанта в просвет
вен, начиная с самого дис-
тально установленного катете-
ра из расчета 1–1,5 мл препа-
рата на 10–12 см длины сосу-
да. После введения раствора
катетер извлекается из вены,
на место прокола накладыва-
ется стерильная пластырная
наклейка и проводится эласти-
ческое бинтование ноги до
уровня постановки следующе-
го катетера, после чего проце-
дура введения склерозанта
повторяется и выполняется
дальнейшее бинтование ко-
нечности.

В послеоперационном пе-
риоде пациенты находились
на амбулаторном режиме. Пер-
вую перевязку выполняли на
3-и сутки в горизонтальном
положении с поднятой ногой.
Обязательным условием явля-
лась постоянная эластическая
компрессия бинтами в течение
2 нед. В последующем пациен-
там рекомендовали ношение
эластичных чулок 2-го комп-
рессионного класса до 2 мес.
в дневное время.

В период 2007–2010 гг.
под наблюдением находились
44 пациента в возрасте от 18
до 48 лет, которым было про-
ведено комбинированное ле-
чение варикозной болезни с ис-
пользованием ЭВЛК и интра-
операционной склеротерапии.
По степени венозной недо-
статочности, в соответствии с
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классификацией СЕАР, паци-
енты распределились следую-
щим образом: С2 — у 29 па-
циентов, С3 — у 15. Всем па-
циентам в предоперационном
периоде проводили дуплекс-
ное ангиосканирование с цве-
товым кодированием кровото-
ка и допплерографическим
анализом. При этом оценива-
ли степень эктазии подкожных
вен, состояние сафено-фемо-
рального и сафено-поплите-
ального соустьев, наличие па-
тологического рефлюкса по
глубоким венам, локализацию
и диаметр несостоятельных
перфорантных вен. У всех па-
циентов выявили несостоя-
тельность клапана сафено-
феморального соустья с раз-
личной протяженностью реф-
люкса по стволу большой под-
кожной вены и ее притокам.
Критериями отбора пациентов
для проведения комбиниро-
ванного лечения являлись на-
личие варикозной болезни с
вертикальным рефлюксом кро-
ви по БПВ и варикозным синд-
ромом, при этом диаметр БПВ
в вертикальном положении не
должен превышать 12 мм, от-
сутствие напряженного напол-
нения притоков в горизонталь-
ном положении, отсутствие по-
липерфорантной недостаточ-
ности.

Группу сравнения составля-
ли 25 пациентов с аналогич-
ной ультразвуковой картиной
варикозной болезни ног, пере-
несших оперативное лечение
в виде флебэктомии по Троя-
нову — Тренделенбургу —
Бэбкоку — Нарату.

Результаты исследования
и их обсуждение

В 1-е сутки после операции
пациенты отмечали умерен-
ную болезненность по ходу об-
литерированных вен. На 2-е
сутки 86 % больных оценива-
ли выраженность боли как не-
значительную. Умеренная отеч-
ность, гиперемия и уплотне-
ние по ходу ствола вены в
нижней трети бедра имели ме-
сто у 9 (22,4 %) пациентов с

невыраженной подкожной клет-
чаткой. Воспалительных ин-
фильтратов по ходу коагулиро-
ванной вены или развития
тромбофлебита в глубокой ве-
нозной системе мы не отмети-
ли. Также не было признаков
тромбофлебита склерозиро-
ванных притоков. Через 6 дней
у 91,3 % больных отсутствова-
ли какие-либо жалобы и они
расценивали результат лече-
ния как хороший. У остальных
пациентов болезненность со-
хранялась в течение 2 нед. У
5 (11,2 %) пациентов разви-
лась умеренная гиперпигмен-
тация кожи в проекции вен,
исчезнувшая в сроки от 1 до
4 мес. без специального лече-
ния.

Важным для успешности ле-
чения варикозной болезни яв-
ляется полная облитерация
просвета БПВ. Для контроля
над этим процессом был прове-
ден ультразвуковой морфомет-
рический мониторинг структур-
ных изменений стенки боль-
ших подкожных вен до опера-
ции и после нее в сроки 7,
30, 120 дней. При этом изме-
ряли толщину стенки вены,
ее диаметр, оценивали эхо-
генность просвета сосуда, эф-
фективность облитерации ве-
ны (табл. 1).

На 7-й день после операции
ствол БПВ на бедре увеличил-
ся в диаметре в 1,2 раза, а
толщина стенки — в 2,1 раза.
При этом адвентиция сохраня-
лась полностью, а субинти-
мальный слой выглядел не-
однородным — исчезал его ли-
нейный характер, сегменты бы-
ли дезинтегрированы, отделе-

ны от стенки и обращены в
просвет вены. Последний был
гипоэхогенен, при компрессии
не сжимался и не заполнялся
при цветовом допплеровском
кодировании. К 21-му дню диа-
метр ствола на бедре и голе-
ни уменьшался в 1,3 раза, к
120-му дню — в 1,4 раза.

Частичная реканализация
БПВ на протяжении 3–5 см на-
блюдалась у 3 пациентов. Мес-
то реканализации было одина-
ковым — чуть выше или на
уровне коленного сустава, что,
по-видимому, было связано с
неадекватной компрессией в
этой функционально активной
зоне. Все случаи реканализа-
ции были устранены за счет
повторной локальной ЭВЛК в
сроки от 3 до 6 нед. после пер-
вичной процедуры. Ни в одном
случае окклюзированные ство-
лы не подвергались полной
реканализации в течение все-
го срока наблюдения.

В табл. 2 приведено сравне-
ние количества осложнений в
контрольной и исследуемой
группах.

Травматичность и риск ос-
ложнений при комбинирован-
ной флебэктомии в основном
связаны с удалением подкож-
ных вен с помощью зондов.
Поэтому большой интерес вы-
зывает развитие флебоскле-
розирующих методик, лазер-
ной и радиочастотной облите-
рации вен.

Появление современных
склерозирующих препаратов и
совершенствование техники
склеротерапии значительно по-
высили эффективность склеро-
облитерации в лечении вари-

Таблица 1
Ультразвуковая динамика изменений состояния
большой подкожной вены после эндовенозной

лазерной коагуляции

            
УЗ-критерий До опе-   После операции

рации 7-й день 30-й день 120-й день

Толщина стенки ствола, мм 1,1±0,2 2,4±0,4 1,8±0,2 0,9±0,1
Диаметр вены 6,5±0,4 7,9±0,2 6,2±0,3 4,6±0,2
(нижняя треть бедра)
Эхогенность просвета вены Анэхо- Гипоэхо- Анэхо- Анэхо-

генный генный генный генный
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козной болезни. Введенный в
просвет вены склерозирующий
препарат, взаимодействуя с со-
судистым эндотелием, оказыва-
ет детергентное воздействие на
белки клеточной стенки с по-
следующей реакцией субинти-
мальных слоев, что вызывает
гибель эндотелия и тромбоз. В
условиях постоянной эласти-
ческой компрессии происходит
замещение тромба соедини-
тельнотканными элементами,
и вена облитерируется. Метод
нетравматичен, хорошо пере-
носится пациентами, аллерги-
ческие реакции на препарат
редки, что позволяет выпол-
нять вмешательство в амбу-
латорных условиях. Вместе с
тем, химическое повреждение
эндотелия не во всех случаях
заканчивается надежной обли-
терацией вены из-за недоста-
точного контакта склерозанта
со стенкой сосуда, особенно
при выраженной варикозной
трансформации вены, что при-
водит как к частичной, так и к
полной ее реканализации, до-
стигающей, по данным разных
авторов, 25 %.

Применение высокоэнерге-
тических лазеров — одно из
последних достижений в лече-
нии варикозной болезни. Чаще
всего ЭВЛК используется как
малотравматичная альтерна-

тива зондовому удалению
большой или малой подкожной
вены. Эндовазальное примене-
ние лазера заданной мощности
приводит к равномерному воз-
действию тепловой энергии на
всю внутреннюю поверхность
вены, в результате чего проис-
ходит повреждение стенок вен
с образованием асептическо-
го тромбоза [8; 10]. В после-
дующем при соблюдении пра-
вил компрессионной терапии
вена полностью и равномерно
замещается рубцовой тканью.

Сравнение группы пациен-
тов с традиционной комби-
нированной флебэктомией с
группой пациентов, которым
вместо зондового удаления
БПВ выполнена ЭВЛК, показа-
ло существенное снижение
травматичности вмешатель-
ства, что способствовало бо-
лее легкому течению после-
операционного периода за
счет уменьшения болевого
синдрома, отсутствия внутри-
канальной гематомы и сниже-
ния частоты раневых осложне-
ний.

Удобство выполнения инт-
раоперационной склеротера-
пии при помощи заранее уста-
новленных катетеров обуслов-
лено тем, что катетеры вво-
дятся в наполненные кровью
вены, что облегчает их поста-

новку и снижает риск прокола
вены и, в дальнейшем, экстра-
вазации склерозанта. При про-
ведении ЭВЛК как первого
этапа операции достигается
спазм БПВ и, соответственно,
устьев впадающих в нее вари-
козно расширенных притоков,
что способствует более дли-
тельному нахождению склеро-
занта в сосуде и действию на
эндотелий вены. Извитость,
малый и неравномерный диа-
метр варикозно расширенных
притоков не позволяют про-
вести их эндовенозную лазер-
ную коагуляцию даже при ис-
пользовании световодов мало-
го диаметра — пенная форма
склерозанта в этом случае слу-
жит более «гибким» инстру-
ментом для облитерации про-
света вен.

Выводы

Приоритетным способом
ликвидации вертикального реф-
люкса по магистральным под-
кожным венам нижних конеч-
ностей у пациентов, предъяв-
ляющих высокие требования к
эстетичности проведенного ле-
чения, служит ЭВЛК. Склеро-
терапия также является аль-
тернативой хирургическому ле-
чению варикозного синдрома,
сочетающей в себе малотрав-
матичность и хороший кос-
метический результат. Ориги-
нальное комбинирование этих
методик позволяет максималь-
но оптимизировать лечение
пациентов с варикозной болез-
нью за счет малотравматич-
ности процедуры, амбулатор-
ного ее проведения, не теряя
функционального результата,
что, однозначно, улучшает ка-
чество жизни пациентов.
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Прееклампсія (ПЕ) є одним
з найбільш поширених усклад-
нень вагітності, що сягає 15–
17 % акушерської патології [1;
2]. Незважаючи на численні
дослідження цієї проблеми,
єдиної думки про патогенез ПЕ
немає, у зв’язку з чим доклініч-
на діагностика цього стану
ускладнена. Натомість, особли-
вого значення набуває пошук
маркерів діагностики ранніх
стадій і прогнозу клінічного пе-
ребігу ПЕ. Вважається, що од-
не з провідних місць в етіології
ПЕ посідає ендотеліальна дис-

функція (ЕД) [3]. До потенцій-
них факторів ризику ЕД зара-
ховують підвищення рівня го-
моцистеїну (ГЦ), який має ци-
тотоксичні властивості [3; 4].
Механізми клітинного захисту
сприяють виведенню надлиш-
ку ГЦ з клітин у циркуляторне
русло, де основною мішенню
цієї речовини стає ендотелій
[4]. Підвищення загального рів-
ня ГЦ — гіпергомоцистеїнемія
(ГГЦ) — призводить до інгібу-
вання ефектів оксиду азоту,
знижує його біодоступність,
впливає на тромбогенез [4–7].

Таким чином, ГГЦ має не-
сприятливий вплив як на меха-
нізми регуляції судинного тону-
су, так і коагуляційного каска-
ду й антикоагуляційного захис-
ту (рис. 1), що клінічно прояв-
ляється під час вагітності як
ПЕ [8; 9]. Рівень ГЦ залежить
від вмісту ферментів, що бе-
руть участь у метаболізмі його
попередника — метіоніну (ме-
тилентетрагідрофолатредукта-
за — МТФР), і коферментів —
фолієвої кислоти (ФК), вітамі-
нів В6, В12 [10; 11]. Причиною
ГГЦ можуть бути харчовий де-
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Рис. 1. Схема дії гіпергомоцистеїнемії на системному (а) та судинному (б) рівнях
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фіцит фолатів і вітамінів гру-
пи В, системні захворювання, а
також генетичні аномалії — му-
тації в генах ферменту MTHFR,
що клінічно проявляється втра-
тою активності МТФР до 50 %
[10]. Згідно з дослідженнями,
ГГЦ визначається у 22 % ви-
падків у пацієнток з вагітністю,
ускладненою плацентарною
недостатністю, синдромом за-
тримки внутрішньоутробного
розвитку (ЗВУР), антенаталь-
ною загибеллю плода [5; 6].
Існують дані, що ГГЦ також ко-
релює з несприятливим прогно-
зом клінічного перебігу ПЕ [3],
проте єдиної думки про роль ГЦ
як маркера перинатальної пато-
логії в літературі немає.

Метою цієї роботи було
комплексне дослідження рівнів
ГЦ, ФК, вітамінів B12 і B6 у ва-
гітних із ПЕ різного ступеня
тяжкості, а також, на підставі
отриманих даних, визначення

значущості цих показників для
прогнозування клінічного пере-
бігу ПЕ.

Матеріали та методи
дослідження

Під наглядом перебували
вагітні жінки зі встановленою
ПЕ (основна група, n=172) і
вагітні жінки без патології (кон-
трольна група, n=95) у терміні
гестації 20–39 тиж. (табл. 1). У
всіх жінок ретельно вивчали
анамнез, проводили загальноп-
рийняті клініко-лабораторні
дослідження, інструментальні
обстеження. Діагноз ПЕ визна-
чали згідно з клінічним прото-
колом (наказ МОЗ України №
676 від 31.12.2004 р.) на підставі
діагностичних критеріїв, клініч-
них і лабораторних даних. В
основній групі легкий ступінь
ПЕ було встановлено у 45 % жі-
нок, середній ступінь — у 41 % і
тяжку ПЕ — у 14 %. Для оцінки

стану плода проводили УЗД,
допплерометричне досліджен-
ня матково-плацентарно-пло-
дового кровообігу (МППК), кар-
діотокографію. Рівні ГЦ і віта-
міну B6 у плазмі визначали ме-
тодом високоефективної рідин-
ної хроматографії; вміст фола-
ту і вітаміну В12 у сироватці та
фолату еритроцитів — мето-
дом імунохемілюмінесценції
[11]. Статистичний аналіз отри-
маних даних проводили за до-
помогою пакетів Statistica 7.0.

Результати дослідження
та їх обговорення

При аналізі клінічних й анам-
нестичних даних вагітних із ПЕ
статистично вірогідні відмін-
ності (p<0,001) зареєстровані
для таких показників: діасто-
лічний артеріальний тиск, про-
теїнурія, вміст тромбоцитів
(рис. 2). В основній групі було
виявлено екстрагенітальну па-
тологію у 69 % вагітних (n=54),
що становило 1,27 захворю-
вань на 1 жінку та перевищува-
ло цей показник у контрольній
групі — 51 % (n=40); 1,1 захво-
рювань на 1 жінку. При аналізі
результатів вагітності та пологів
у основній групі виявлено ЗВУР
(n=9; 5,23 %) і плацентарну
дисфункцію (n=17; 9,9 %).

Рівень ГЦ в основній групі
був значно вищий, ніж у конт-
рольній (рис. 3). Статистичну

Таблиця 1
Клініко-анамнестичні показники, M±m

               Показники Прееклампсія, Контрольна група,
n=172 n=95

Вік матері, роки 30,0±3,3 28,0±3,3
Індекс маси тіла матері 24,00±2,12 24,0±2,7
Термін пологів, тижні гестації 33,0±0,6* 37,0±0,5
Маса дитини при народженні, г 2330,0±8,7* 3275,0±11,6
Оцінка за шкалою Апгар, бали 6,42±0,30* 8,13±0,15

Примітка. * — р<0,05.
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Рис. 2. Порівняння середніх значень діагностичних критеріїв прееклампсії у межах ±2γ:
а — p<0,05; б — p<0,001; в — pтромбоцити<0,05
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відмінність значення ГЦ вста-
новлено у підгрупі з тяжкою ПЕ
порівняно з підгрупою ПЕ
легкого ступеня (див. рис. 2).
Концентрація ГЦ у плазмі крові
в групі ПЕ була підвищеною
у 88,4 % вагітних — (10,56±
±1,40) мкмоль/л, у контрольній
групі — (6,54±1,31) мкмоль/л
(p<0,05). У пацієнток зі ЗВУР
на фоні ПЕ концентрація ГЦ
становила (12,5±±2,0) мкмоль/л,
що вірогідно не відрізнялося від
загального показника групи ПЕ.
Чутливість ГЦ для ПЕ, згідно з
ROC-аналізом, сягала 95,65 %,
специфічність — 93,33 %.

Плазмовий рівень ФК і віта-
міну B6 був вірогідно нижчим у
загальній групі ПЕ порівняно
з контрольною групою (див.
рис. 3). Статистично вірогідне
підвищення рівня ГЦ, зниження
ФК і вітаміну B6 було виявле-
не в підгрупах із ПЕ середньо-
го і тяжкого ступеня (див. рис.
3). Зміна концентрації вітаміну
B12 у сироватці крові вагітних
із ПЕ не мала статистичної
значущості порівняно з конт-
рольною групою (див. рис. 3).
Виявлено кореляцію між рівня-
ми ГЦ і вітаміну В6 (r=0,41), ГЦ
і ФК (r=0,36) у основній під-

групі. У вагітних жінок без па-
тології зареєстрована кореля-
ція між рівнем ГЦ і вітаміну
В12 (див. рис. 3). Встановле-
на також залежність між рів-
нем ГЦ і масою тіла дитини
при народженні (r=0,35).

У результаті аналізу показ-
ників допплерометрії МППК
були встановлені порушення у
68 (39,5 %) вагітних у групі ПЕ.
Із них порушення МППК збіга-
лися з випадками ГГЦ у 60
(34,9 %) вагітних. Порушення
МППК II б ступеня встановле-
но в групі ПЕ у 27 (15,7 %).
Порушення кровообігу II а сту-

Рис. 3. Порівняння рівня гомоцистеїну, фолієвої кислоти, вітаміну В6 у  вагітних із ПЕ
різного ступеня тяжкості у межах 2γ (а); вітаміну В12 і фолату еритроцитів у вагітних із
ПЕ різного ступеня тяжкості у межах 2γ (б);  кореляція рівня гомоцистеїну, коферментів
МТФР у вагітних із ПЕ різного ступеня тяжкості (в); індекс ГЦ/ФК у хворих із  ПЕ різного
ступеня тяжкості (г); 1 — ПЕ легкого ступеня, n=86; 2 — ПЕ середнього ступеня, n=62;
3 — ПЕ тяжкого ступеня, n=24; 4 — контрольна група, n=95
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пеня у підгрупі тяжкої ПЕ від-
значалося частіше, ніж у під-
групах середнього та легкого
ступенів ПЕ. У вагітних із ГГЦ
на тлі ПЕ синдром ЗВУР пло-
да виявлено у 7,35 % випадків.

Таким чином, у проведено-
му нами дослідженні встанов-
лено, що у вагітних жінок з ПЕ
концентрація ГЦ у крові вірогід-
но підвищена. За даними літе-
ратури, у першому триместрі
при неускладненій вагітності
концентрація ГЦ у крові зни-
жується порівняно з невагіт-
ними жінками і становить 3–
4 мкмоль/л [9; 10]. Середнє зна-
чення концентрації кофакторів
метаболізму метіоніну — ФК —
знижене в плазмі так само, як
і в еритроцитах. Враховуючи
те, що в еритроцитах концен-
трація ФК може бути зменше-
ною також внаслідок дефіциту
вітаміну В12, проведено дослі-
дження і цього показника, яке
не виявило вірогідної зміни по-
рівняно з контрольною групою,
на що вказують і інші джерела
літератури [9]. Натомість, згід-
но з отриманими даними, зни-
ження концентрації вітаміну B6
у вагітних жінок із ПЕ є вірогід-
ним, що відповідає даним ін-
ших досліджень [11]. Виявле-
на вірогідна відмінність ступе-
ня ГГЦ, дефіциту ФК і вітаміну
В6 між підгрупами ПЕ легкого/
тяжкого ступеня, середнього/
тяжкого, а також встановлена
тенденція до більш значної за-
лежності рівня ГЦ від концен-
трації вітаміну В6, ніж ФК. Відо-
мо, що дефіцит вітаміну В6 тіс-
но пов’язаний з рівнем магнію,
споживання якого значно підви-
щується наприкінці вагітності
і досягає критично низьких
значень в умовах розвитку ПЕ
[2], що підтверджується отри-
маними нами результатами.
Виявлена кореляція між рівня-
ми ГЦ і вітаміну В12 у здоро-
вих вагітних може пояснювати-
ся особливостями реакції пе-
ретворення ГЦ у метіонін [7]. У
цій реакції метильна група
5-метилтетрагідрофолату —
основної форми фолату в плаз-
мі — спочатку переноситься на

кобаламін (форма вітаміну В12),
перетворюючи його на метил-
кобаламін, який потім віддає
метильну групу ГЦ, утворюючи
метіонін за допомогою фермен-
ту метіонінсинтази.

Встановлена переважна за-
лежність рівня ГГЦ від концен-
трації вітаміну В6 потребує па-
тогенетично обґрунтованого
лікування та профілактики ГГЦ
з урахуванням індивідуальних
коливань кофакторів МТФР —
ФК і вітаміну В6. Виявлено та-
кож, що співвідношення гомо-
цистеїн/фолат має діагностич-
не значення (див. рис. 3). Такі
статистичні показники, як від-
ношення шансів (ВШ) щодо
розвитку ПЕ при 95 % довірчо-
му інтервалі (ДІ), були обчис-
лені для оцінки атрибутивного
ризику (АР) при різних рівнях
гомоцистеїну і коферментів ме-
таболізму метіоніну. Підвищен-
ня вмісту гомоцистеїну більше
ніж 10 мкмоль/л є фактором
ризику розвитку ПЕ з ВШ 8,4
(3,3; 21,43; 95 % ДІ) в групі ПЕ;
4,3 (1,2; 17,3; 95 % ДІ) — у
підгрупі вдруге народжуючих;
3,6 (1,2; 12,7; 95 % ДІ) — у
підгрупі першороділей. Для
концентрацій фолату сироват-
ки крові менше ніж 7,3 нмоль/л
ВШ становило 3,2 (1,3; 8,1;
95 % ДІ) для підгрупи ПЕ тяж-
кого ступеня; 2,7 (1,0; 7,8;
95 % ДІ) — для підгрупи ПЕ се-
редньої тяжкості; 2,1 (0,9; 4,8;
95 % ДІ) — для підгрупи ПЕ
легкого ступеня. Отримані дані
свідчать про те, що підвищен-
ня вмісту ГЦ і зменшення рівня
ФК були асоційовані зі збіль-
шенням АР розвитку ПЕ у вдру-
ге народжуючих жінок. Наяв-
ність вагітності та пологів у
анамнезі жінок цієї групи під-
тверджує існування у них ме-
таболічних порушень, можли-
во, генетично детермінованих,
і дозволяє виключити вплив
чинників довкілля.

Отже, проведене комплекс-
не дослідження факторів ризи-
ку розвитку ЕД у вагітних із ПЕ
— гомоцистеїну і коферментів
метаболізму метіоніну — під-
тверджує роль ГЦ у патогенезі

ПЕ і дозволяє розглядати його
як фактор ризику та патофізіо-
логічний маркер прогнозуван-
ня її клінічного перебігу. Засто-
сування цього біомаркера у
клінічній практиці надасть
можливість удосконалити діа-
гностику й індивідуальну про-
філактику, дозволить вчасно
призначити патогенетично об-
ґрунтоване лікування, а також
знизити материнську і перина-
тальну захворюваність і смерт-
ність у результаті ПЕ. Отримані
дані дозволяють зробити такі
висновки:

1. У вагітних із ПЕ вірогідно
підвищений рівень ГЦ у плазмі
крові, що дозволяє розглядати
ГЦ як вірогідний фактор ризи-
ку ПЕ : ВШ — 8,4 (3,3; 21,43) і
4,3 (1,2; 17,3) у вдруге наро-
джуючих; 3,6 (1,2; 12,7) — у
першороділей; чутливість ГЦ
становить 95,65 %, специфіч-
ність — 93,33 %.

2. Плазмовий рівень ГЦ ко-
релює з дефіцитом вітаміну B6
і ФК у вагітних з ПЕ; концент-
рація вітаміну В12 у сироватці
не має тісного зв’язку з ГГЦ у
вагітних з ПЕ; концентрація ФК
не має переважної статистич-
ної значущості при ГГЦ по-
рівняно з вмістом ФК у цьому
дослідженні.

3. Рівень ГГЦ корелює із
ступенем тяжкості ПЕ і може
бути запропонований як пато-
фізіологічний маркер прогнозу
ПЕ.

4. Визначення концентрації
ГЦ, ФК і вітаміну В6 у крові мо-
же бути рекомендоване на ран-
ніх термінах вагітності для
патогенетично обґрунтованої
профілактики ускладнень ГГЦ
у групі жінок з високим ризиком
розвитку ПЕ.

5. При виявленні ГГЦ, що не
супроводжується вираженим
дефіцитом кофакторів метабо-
лізму метіоніну, необхідно про-
водити дослідження полімор-
фізму гена MTHFR.
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Представлені у звітах Euro-
pean Heart Network та Євро-
пейського товариства кардіо-
логів відомості фіксують той
факт, що саме серцево-судинні
захворювання (ССЗ) є основ-
ною причиною смерті від хво-
роб у Європейському регіоні
[1]. У представлених даних від-
значаються характерні значен-
ня рівня смертності від ССЗ
для країн Західної Європи, а
саме 100–200 на 100 тис. меш-
канців з динамікою зниження
40–60 % за останні 15 років.
При цьому Україна характери-
зується не тільки аномально
високим рівнем захворюва-
ності на ССЗ — 12–14 % у місті
та 5–10 % у сільській місце-
вості, але й демонструє не вла-
стиву для інших країн регіону
негативну динаміку цього по-
казника — зростання понад
20 % за останні 15 років [1; 2].

Таким чином, міжнародні та
національні дослідження під-
тверджують актуальність проб-
леми поширення ССЗ в Украї-

ні, необхідність розробки нових
методів їх лікування та профі-
лактики.

Найважливішими біохіміч-
ними ознаками, які спостеріга-
ються у 80–90 % пацієнтів з
ішемічною хворобою серця
(ІХС), є підвищений рівень ліпо-
протеїдів низької щільності
(ЛПНЩ), які містять велику
кількість холестерину; ліпопро-
теїдів дуже низької щільності
(ЛПДНЩ), які містять велику
кількість тригліцеридів (ТГ), а
також низький рівень ліпопро-
теїдів високої щільності (ЛПВЩ)
[3]. Загальноприйнятим є те,
що вплив відповідних показ-
ників на розвиток ССЗ не тіль-
ки різний, але в деяких варіан-
тах протилежний. Так, ЛПДНЩ
і ЛПНЩ є атерогенними, тим-
часом як ЛПВЩ — антиатеро-
генні. Внаслідок цього рівень
ЛПНЩ пропорційний кардіоме-
таболічному ризику, і навпаки,
підвищення рівня ЛПВЩ змен-
шує ризик атеросклерозу су-
дин [4]. Отже, фактором ризи-

ку є не власне гіперліпідемія,
зокрема, гіперхолестеринемія,
гіпертригліцеридемія, а не-
сприятливий ліпідний профіль
у цілому.

Значні зусилля були докла-
дені для вірогідної ідентифі-
кації рівня ТГ як маркера ІХС.
Ця тематика була предметом
численних досліджень — Фре-
мінгемського, Копенгагенського,
Гельсінкського, CLAS, MARS та
інших [5–9]. Результати біль-
шості з них підтверджують ко-
реляцію ризику ІХС з концент-
рацією ТГ [5; 6], проте наголо-
шується, що ступінь кореляції
значною мірою залежить від
інших факторів, зокрема рівня
ЛПВЩ. Крім того, варіація рівня
ТГ дуже значна у більшості
пацієнтів, що ускладнює оцін-
ку вірогідності при проведенні
статистичних досліджень [10].

Оцінку високого рівня ТГ як
незалежного фактора ІХС та-
кож ускладнює гетерогенність
ліпопротеїдів, багатих на ТГ, і
тих, що містять апопротеїн В.
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Розвивається підхід до цієї проб-
леми на основі уявлення про
два види гіпертригліцеридемії
за аналогією з типами холес-
терину (ХС) ЛПВЩ і ХС ЛПНЩ
[11]. При цьому деякі випадки
гіпертригліцеридемії асоцію-
ються з високим ризиком ІХС,
а інші — ні. Наприклад, при
гіпертригліцеридемії, зумовле-
ній хіломікронами, внаслідок
великого розміру частинок і
неможливості їх проникнення у
стінку судини ризик формуван-
ня атеросклеротичної бляшки
є незначним [11]. Також з низь-
ким ризиком ІХС асоціюється
гіпертригліцеридемія, виклика-
на зловживанням алкоголю,
прийомом естрогенів і деякими
сімейними формами гіпертри-
гліцеридемії [11]. На противагу
цьому особи з гіпертригліцерид-
емією за рахунок високої кон-
центрації дрібних ліпопротеїдів
дуже низької та проміжної щіль-
ності мають високий ризик ІХС.

Є повідомлення, що ТГ впли-
вають на протяжність уражен-
ня коронарних артерій (навіть
при стенозах менше 50 % від
діаметра просвіту коронарних
судин), збільшення товщини
комплексу інтим-медіа загаль-
ної сонної артерії [12]. Меха-
нізм впливу ТГ на ступінь ате-
росклеротичного ураження су-
дин і, відповідно, ризик розвит-
ку ССЗ обумовлений каталі-
тичними ефектами ліпопротеї-
дів з високим вмістом ТГ на
кисневі вільнорадикальні ре-
акції, які можуть сприяти де-
стабілізації та розриву атеро-
склеротичних бляшок. Крім то-
го, ТГ опосередковано впли-
вають на процес гіперплазії
гладком’язових клітин і потов-
щення м’язового шару судин
(ремоделювання) [12].

У цілому, за результатами
останніх досліджень прийнято,
що рівень ТГ є незалежним
фактором ризику ССЗ, а рівні
модифікованих ліпопротеїдів з
високим вмістом ТГ корелю-
ють з тяжкістю перебігу ССЗ [9;
12].

Отримані дані дозволяють
сформувати варіанти ефектив-

ної терапії цих захворювань,
засновані на корекції (знижен-
ні) рівнів ТГ і зміні компонент-
ного складу загального ХС.

Одними з найбільш потуж-
них гіполіпідемічних препаратів
для корекції рівнів ТГ і ЛПВЩ
вважаються похідні фіброєвої
кислоти. Детальний біохімічний
опис їх дії досить складний,
подробиці його на цей час з’я-
совані не до кінця. Основні ме-
ханізми дії фібратів обумовлені
властивостями фенофіброєвої
кислоти, що забезпечує пер-
винні фармакодинамічні ефек-
ти — зниження рівнів загально-
го ХС (виведення його з жов-
чю), ЛПНЩ (пригнічення синте-
зу), ТГ, ЛПДНЩ (інтенсифікація
катаболізму); підвищення рівнів
ЛПВЩ, аполіпопротеїнів (Апо)
А-I і А-II [13; 14].

Довгий час вважалося, що
дія фібратів полягає лише в
активації ліпопротеїнової ліпа-
зи (ЛПЛ) і гепатичних ліпаз.
Подальші дослідження [15] ви-
явили принципово нові молеку-
лярні механізми дії фібратів.
Встановлено, що цей клас пре-
паратів активує фактори транс-
крипції генів PPAR-a, що лока-
лізуються в тканинах, які мета-
болізують жирні кислоти (пе-
чінка, нирки, серце, м’язи). Фіб-
рати зв’язуються з рецептора-
ми, що приводить до низки ме-
таболічних ефектів. Зокрема,
фібрати активують ЛПЛ і знижу-
ють синтез апобілка Апо CIII,
що приводить до виведення
частинок, які містять ТГ. Дія
фібратів через гормональні
нуклеарні рецептори PPAR–a
приводить до підвищення ак-
тивності ацетилкоензим А-син-
тетази, яка прискорює внут-
рішньоклітинний транспорт ХС
і знижує концентрацію жирних
кислот. Важливий аспект дії
фібратів — підвищення концен-
трації апобілка Апо А-I шляхом
прямого впливу на промоторну
частину генів Апо А-I і Апо
А-II. Цей ефект дозволяє під-
вищити рівень ЛПВЩ на 10–
30 % залежно від початкового
рівня та вихідної концентрації
ТГ [16].

Дослідження підтверджу-
ють вплив фібратів на ЛПНЩ,
ТГ, ЛПВЩ [16]. Фібрати не впли-
вають на продукцію, але підси-
люють катаболізм ТГ. Фібрати
не впливають на експресію
ЛПНЩ-рецепторів у гепатоци-
тах, але підсилюють як продук-
цію, так і катаболізм ЛПНЩ.
Кінетичні дослідження з вико-
ристанням стабільних ізотопів
дозволили встановити, що фіб-
рати істотно збільшують про-
дукцію Апо А-І і Апо A-II, але
не впливають на катаболізм
ЛПВЩ. Відомо, що безафібрат
покращує інсулінорезистент-
ність шляхом впливу на актив-
ність D-5-десатурази і збіль-
шення кількості поліненасиче-
них жирних кислот у скелетних
м’язах [17].

Крім впливу на компоненти
ліпідного спектра, для фібра-
тів характерні деякі позитивні
плейотропні ефекти. Активація
ними рецепторів PPAR-a дозво-
ляє знизити активність марке-
рів запалення, яка опосеред-
ковується через інгібування
транскрипції фактора каппа —
NF-kВ [15; 18]. Фібрати можуть
знижувати рівень декількох
маркерів запалення, включаю-
чи С-реактивний білок, деякі
простагландини, інтерлейкін-6
і фібриноген. Фібрати також
сприяють посиленню фібрино-
лізу, знижують агрегацію тром-
боцитів у пацієнтів із гіперхо-
лестеринемією [15].

У клінічній практиці для
профілактики та лікування ате-
росклерозу фібрати застосову-
ються з кінця 50-х років (кло-
фібрат, Великобританія) [17;
19]. Була показана їх висока
гіполіпідемічна ефективність,
втім, також відзначені істотні
побічні ефекти, зокрема стиму-
ляція утворення жовчних ка-
менів, міозит [17; 19]. Це сти-
мулювало введення в клінічну
практику нових препаратів цієї
групи, таких як безафібрат, гем-
фіброзил, ципрофібрат і фено-
фібрат.

Безафібрат показав, у се-
редньому, більш високу сту-
пінь зниження ХС і ТГ, ймовір-
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но, внаслідок впливу на ак-
тивність не тільки ЛПЛ жирової
тканини, але і печінкової ЛПЛ.
При цьому істотної стимуляції
холелітіазу не відзначалося [20].

Також з метою зниження
токсичності при тривалій те-
рапії застосовується негалоге-
нований аналог клофібрату —
гемфіброзил. Встановлено, що
дія гемфіброзилу асиметрична
— він ефективніше, ніж клофі-
брат, знижує рівень тригліце-
ридів, але менш ефективний
при впливі на рівень ЛПНЩ [7].
Гемфіброзил, як і безафібрат,
приводить до менших, ніж кло-
фібрат, побічних дій (холеліті-
аз) і при цьому значно швид-
ше, ніж безафібрат, виводить-
ся з організму [7].

Сьогодні клофібрат і беза-
фібрат не набули широкого за-
стосування у повсякденній
практиці, їх призначають лише
обмеженій кількості пацієнтів,
а ципрофібрат, який має висо-
ку гіполіпідемічну ефектив-
ність, недостатньо вивчений у
клінічних дослідженнях.

Фенофібрат — синтетичний
препарат з максимальним, по-
рівняно з іншими речовинами
цієї групи, ефектом зниження
рівня ЛПНЩ. Перші варіанти
препарату використовувалися
з 1975 р. [21]. Слід відзначити
також таку особливість фено-
фібрату, як здатність знижува-
ти рівень сечової кислоти [22].
У результаті нині саме фено-
фібрат у сучасних мікронізова-
них формах є одним із най-
більш перспективних і широко
застосовуваних препаратів
групи фібратів.

За минулі 40 років проведе-
но 8 клінічних досліджень з
фібратами за участі понад
18 000 чоловік. Найбільш відо-
мі з них — HHS, VA-HIT, BIP,
DAIS і FIELD [7; 20; 23; 24].

У дослідженні Helsinki Heart
Study (HHS, 1987 р.) протягом
5 років оцінювалася можли-
вість первинної профілактики
ІХС за допомогою гемфібрози-
лу у 4081 осіб із гіперхолесте-
ринемією, які не мали клініч-
них проявів ІХС [7]. Результа-

ти показали зниження смерт-
ності у зв’язку з ІХС та випадків
виникнення інфаркту міокарда
на 34 %, що супроводжувало-
ся зниженням рівнів ЛПНЩ і
тригліцеридів у хворих на цук-
ровий діабет (ЦД) і без нього.

У дослідженні VA-HIT
(1998 р.) було вперше показа-
но, що в осіб із початково зни-
женим рівнем ЛПВЩ лікування
гемфіброзилом приводило до
вірогідного зниження ризику
серцево-судинної патології
на 22 %. У цьому дослідженні
гемфіброзил практично не
впливав на рівень загального
холестерину і ЛПНЩ.

У ході міжнародного дослі-
дження DAIS (2000 р.) визна-
чалася ефективність впливу
мікронізованого фенофібрату
на вже наявні атеросклеро-
тичні ураження коронарних
артерій у 418 хворих на ЦД 2
типу [23]. Відзначено вірогідне
збільшення ЛПВЩ на 7,5 %, зни-
ження загального ХС на 9,9 %,
ЛПНЩ на 6,2 % і ТГ на 28 %
(p<0,001). Також виявлено
уповільнення прогресування
атеросклерозу, при цьому
серйозної побічної дії після за-
стосування фенофібрату не
виявлено.

У дослідження FIELD
(2006 р.) тривалістю 5 років
були включені 9795 хворих на
ЦД [24], які отримували фено-
фібрат дозою 200 мг. Підтвер-
джено ефект зниження основ-
них несприятливих фіналів на
11 %, головним чином, за ра-
хунок зниження ризику нефа-
тальних інфарктів міокарда і
частоти реваскуляризації коро-
нарних артерій.

Враховуючи, що «золотим
стандартом» гіполіпідемічної
терапії є статини, а також те,
що їхня дія на ТГ не досягає
рівня фібратів, інтерес пред-
ставляло дослідження DIACOR
(2006 р.) [25], у якому вивчала-
ся ефективність комбінації те-
рапії симвастатином і фено-
фібратом. Встановлено, що
при комбінованій терапії рівні
ЛПНЩ знизилися більш значу-
ще порівняно з обома варіан-

тами монотерапії. Також на тлі
комбінованої терапії відзначено
вірогідно більш значуще зни-
ження рівня ЛПДНЩ і підви-
щення ЛПВЩ.

У дослідженні Bezafibrate
Infarction Prevention Study
(1998 р., 3122 хворих на ІХС)
оцінювалося зниження рівня
ТГ і підвищення рівня ЛПВЩ,
що досягаються при прийомі
безафібрату, а також частота
розвитку смертельного і не-
смертельного інфаркту міокар-
да і раптової смерті [20]. Вста-
новлено, що у хворих з висо-
ким рівнем ТГ терапія безафі-
братом знижувала частоту ви-
никнення всіх цих несприятли-
вих наслідків.

Сучасне клінічне дослі-
дження ACCORD (2010 р.) при-
свячене трьом підходам до те-
рапії хворих на ЦД 2 типу з ме-
тою максимального запобіган-
ня серцево-судинним усклад-
ненням, а саме інтенсивного
контролю глікемії, артеріаль-
ного тиску та ліпідного спект-
ра крові [26]. Як і очікувалося,
не виявлено статистичних
відмінностей у загальній попу-
ляції, тому що включені в до-
слідження пацієнти мали по-
чатково низький рівень гіпер-
тригліцеридемії. У зв’язку з
цим, у дослідженні ACCORD
була заздалегідь спланована
підгрупа з підвищеним рівнем
ТГ і низьким рівнем ЛПВЩ з
тією ж первинною кінцевою
точкою, що і в загальній по-
пуляції. У цій групі комбінація
фенофібрату з симвастатином
привела до зниження смерт-
ності від ССЗ на 31 %. Автори
зробили висновок, що дода-
вання фенофібрату до стати-
ну може мати переваги у паці-
єнтів з ЦД 2 типу й атероген-
ною дисліпідемією.

Таким чином, сучасні дослі-
дження, перш за все ACCORD
[26], дозволили уточнити сфе-
ру ефективного застосування
фібратів не стільки як універ-
сальних гіполіпідемічних за-
собів, скільки спеціалізованих
препаратів для хворих із низь-
ким рівнем ЛПВЩ, високим
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рівнем ТГ і нормальним або
помірно підвищеним рівнем
ЛПНЩ, що характерно для хво-
рих на ЦД 2 типу, осіб з інсулі-
норезистентністю, абдоміналь-
ним ожирінням та іншими про-
явами метаболічного синдро-
му. Отже, враховуючи те, що
кожний хворий на ІХС, згідно з
сучасними рекомендаціями,
повинен отримувати статини,
сьогодні фібрати використову-
ються для корекції гіпертриглі-
церидемії, як правило, на до-
даток до статину.

Наші власні дослідження
підтвердили значне підвищен-
ня позитивного впливу даної
комбінації на гіпертригліцерид-
емію у групи кардіологічних
хворих. Обстежено 40 хворих
на ІХС (стабільна стенокардія
напруження І–ІІІ функціональ-
них класів), з середнім віком
(59,43±2,14) року, усі чоловіки.
Хворих розділили на дві одна-
кові за кількістю осіб групи,
репрезентативні за віком, стат-
тю та давністю захворювання.

Перша група отримувала
традиційний медикаментозний
комплекс для хворих на ста-
більну стенокардію, до якого
залучений аторвастатин дозою
20 мг.

Друга група отримувала ви-
щезазначений комплекс з атор-
вастатином у зменшеній дозі —
10 мг, а також фенофібрат
(трайкор) дозою 145 мг.

Середній термін лікування
становив (39,13±1,13) доби.
Біохімічне дослідження рівня
ТГ проводилося до та після
спостереження.

Аналіз результатів показав,
що вміст ТГ у першій групі хво-
рих не тільки не покращився,
але й мав невелику тенден-
цію до підвищення — (1,73±
±0,14) ммоль/л до лікування і
(2,02±0,33) ммоль/л після ліку-
вання (р>0,05). Навпаки, у
другій групі рівень ТГ під час
лікування знизився значуще —
(2,05±0,18) до лікування та
(1,42±0,08) ммоль/л після ліку-
вання (р<0,05). Таким чином,
наші дослідження підтверджу-
ють отримані іншими авторами

результати щодо позитивного
впливу комбінованої терапії
статинами та фібратами на рі-
вень ТГ.

Визнання ефективності впли-
ву препаратів групи фібратів на
ключові для розвитку ССЗ па-
раметри ліпідограми і, внаслі-
док цього, широке застосуван-
ня цих засобів змушує зверну-
ти особливу увагу на побічні
ефекти, характерні для фібра-
тів. Найбільш поширені побічні
ефекти, характерні для фібра-
тів, — стимуляція розвитку хо-
лелітіазу, міозит, ризик розвит-
ку міопатії, міалгії, некрозу ске-
летних м’язів [27]. Дослідники
відзначали функціональні по-
рушення роботи шлунково-
кишкового тракту (нудота, ано-
рексія, відчуття тяжкості в епі-
гастрії, метеоризм, болі в жи-
воті) [28], печінки (транзиторне
збільшення активності транс-
аміназ), а також підвищення
рівня креатиніну, креатинфос-
фокінази [28; 29]. Виявлено
незначну кількість випадків
шкірних алергічних реакцій, го-
ловного болю, запаморочення,
слабкості, алопеції, зниження
лібідо [14]. Одночасно слід за-
уважити, що, незважаючи на
достатню вивченість побічних
ефектів статинів і фібратів ок-
ремо, аналіз їх небажаних ре-
акцій при одночасному засто-
суванні є малодослідженим.

Для з’ясування особливос-
тей прояву побічної дії при
комбінованій терапії статинами
та фібратами в межах вище-
згаданого власного досліджен-
ня нами було додатково здійс-
нене відповідне анкетування
40 хворих на стабільну стено-
кардію напруження І–ІІІ функ-
ціональних класів у двох гру-
пах (з моно- та комбінованою
терапією). У хворих, що отри-
мували статини, не зафіксо-
вано випадків нудоти та шкір-
них проявів, тимчасом як у
хворих, що отримували комбі-
новану терапію, нудота турбу-
вала 10 % опитаних, а шкірні
прояви — свербіння, висипан-
ня — у 5 %. Хворі групи з мо-
нотерапією статинами скаржи-

лися на біль у животі у меншій
кількості випадків (5 %) порів-
няно з пацієнтами (10 %) гру-
пи з комбінованою терапією.
Гіркота у роті, що виникає піс-
ля вживання статинів, спосте-
рігалася нами тільки у групі з
додаванням фібратів (у 10 %
опитаних), а запори зафіксо-
вані тільки у хворих, що отри-
мували статини (перша група
— 5 %, друга група — 0 %).
Метеоризм спостерігався з од-
наковою частотою (у 5 % опи-
таних) в обох групах. Таким
чином, для комбінованої те-
рапії, у цілому, характерним є
трохи підвищена кількість вияв-
лених побічних дій, втім, слід
зауважити, що їх вираженість
була досить помірною, а зміни
невірогідними. Також слід від-
значити, що в умовах проведе-
ного дослідження більша час-
тина відомих побічних ефектів,
характерних для статинів і
фібратів, зокрема найбільш
загрозливих (рабдоміоліз, міо-
зит тощо), взагалі не виявлена.

Позитивною рисою фібратів
і, особливо, фенофібрату, є
низька природна здатність до
міжлікарських взаємодій. Ві-
домо, що фенофібрат і фено-
фіброєва кислота не підда-
ються значущому окисненню
за участі цитохрому Р450
(СYP450), не є інгібіторами ізо-
форми цитохрому Р450 —
СYP5A4, СYP2D6, СYP2E1 і
СYP1A2, а є слабкими інгібіто-
рами СYP2C19 і СYP2A6, по-
мірними інгібіторами СYP2C9
[14]. Є дані, що фенофібрат
підвищує ефективність анти-
коагулянтів кумаринового ря-
ду, а секвестранти жовчних
кислот знижують абсорбцію
фенофібрату [14].

Незважаючи на 40-річний
досвід застосування фібратів,
крапку в питанні про місце цьо-
го класу препаратів та окремих
його представників у профілак-
тиці ІХС, її ускладнень ще не
поставлено. Залишаються не-
вивченими механізми позитив-
ного впливу фенофібрату на
мікросудини, що не можна по-
яснити динамікою рівня HbA1c
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або призначенням супровідних
препаратів [23; 24]. Недостат-
ньо вивчено вплив фібратів на
смертність, пов’язану з певни-
ми причинами [30]. Залиша-
ються невирішеними питання
про переваги комбінації фіб-
ратів та інших ліпідознижуваль-
них засобів. Не розроблено
рекомендації щодо ліпідозни-
жувальної терапії для груп хво-
рих високого ризику (пацієнтів
похилого віку, молодих осіб з
високим кардіометаболічним
ризиком, хворих з тяжкою су-
провідною патологією).
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Вступ

Проблема первинної профі-
лактики гіпертонічної хвороби
(ГХ) є актуальною для Украї-
ни. Поширеність ГХ за період
2005–2008 рр. зросла на 9,4 %
[1]. Невирішеним остаточно є
питання щодо часу початку та
змісту ефективних програм
профілактики розвитку серцево-
судинних захворювань (ССЗ) у
осіб молодого віку, значна
частка яких має низький кар-
діоваскулярний ризик, але цей
ризик може збільшуватися
протягом короткого часу [2].

Середні рівні артеріального
тиску (АТ) і поширеність арте-
ріальної гіпертензії (АГ) у жінок
молодого і середнього віку де-
що менші, ніж у чоловіків. Стан-
дартизований за віком показ-
ник поширеності АГ серед чо-
ловіків сягає 32,5 %, серед
жінок — 25,3 % [1]. Аналіз по-
казників смертності населення
України за віком і статтю за
2008 р. показав, що у віковій
групі 20–34 роки смертність чо-
ловічого населення від ССЗ пе-
ревищує таку у жінок у 3,4 ра-
зу [1]. Разом із цим, саме мо-
лоді чоловіки мають найменшу
схильність звертатися до ліка-
рів амбулаторної практики по
профілактичну допомогу [3].

Тому надзвичайно важли-
вою є первинна профілактика
АГ саме серед чоловіків моло-
дого віку як частки населення
з найбільш високим ризиком
розвитку ССЗ у середньому
віці. Для розробки цього на-
пряму профілактичної кардіо-

логії необхідно визначитися з
такими питаннями: чи є до-
цільним використання такого
фактора ризику (ФР), якою є
спадкова схильність до АГ
(ССАГ), як скринінгового для
початку більш поглибленого
обстеження чоловіків молодо-
го віку з метою визначення у
них ризику розвитку АГ протя-
гом короткого часу; чи можна
визначити у них доклінічні пре-
диктори виникнення АГ?

Саме оцінка ризику розвитку
АГ протягом короткого часу в
осіб молодого віку може стати
інструментом мотивації як паці-
єнтів, так і лікарів щодо початку
ранніх профілактичних втручань.

Мета дослідження: порівня-
ти п’ятирічний ризик розвитку
АГ у чоловіків молодого віку
залежно від спадкового анам-
незу з ГХ для визначення зна-
чущих предикторів розвитку
захворювання.

Матеріали та методи
дослідження

У дослідження включалися
чоловіки віком 18–35 років з
нормальним і високим нор-
мальним рівнем офісного АТ
(ВНАТ). Не включали пацієн-
тів, які отримували антигіпер-
тензивну терапію, з вроджени-
ми та набутими вадами серця,
зі стійкими порушеннями рит-
му та провідності серця, цукро-
вим діабетом, онкологічними
захворюваннями, осіб, які не
дали письмової згоди на участь
у дослідженні. Пацієнти були
обстежені двічі: вперше (І) про-
тягом 2000–2005 рр. та вдруге

(ІІ) — протягом 2006–2008 рр.
Фактори ризику виявляли за
допомогою анкети з програми
CINDI (Countrywide Integrated
Noncommunicable Disease In-
tervention Programme) [4]. Тер-
мін між І та ІІ обстеженнями
становив від 3 до 8 років (у се-
редньому (4,6±1,2) року). При
ІІ обстеженні пацієнта вважа-
ли гіпертензивним, якщо його
офісний систолічний АТ (САТоф)
дорівнював або перебільшу-
вав 140 мм рт. ст., а діастоліч-
ний (ДАТоф) — 90 мм рт. ст. або
йому вже було призначено ан-
тигіпертензивні ліки. Артеріаль-
ний тиск вимірювали згідно з
рекомендаціями Робочої групи
з АГ Української асоціації кар-
діологів [5] тричі протягом мі-
сяця 1 раз на тиждень. Усім па-
цієнтам проводили стандартну
ехокардіографію (ЕхоКГ) із ви-
значенням типу геометрії ліво-
го шлуночка (ЛШ) [6].

Статистичну обробку резуль-
татів виконували з використан-
ням програми STATISTICA 5,0
[7]. Результати наведені у ви-
гляді середнього значення (М)
і стандартного відхилення
(±SD). Для оцінки вірогідності
різниці між показниками (р) за
кількісними ознаками при роз-
поділі, близькому до нормаль-
ного, використовували t-кри-
терій Стьюдента. Для пере-
вірки статистичної вірогідності
різниці частотних показників
використовували критерій χ2.
Різницю вважали статистично
вірогідною при р<0,05; при
0,05<р<0,1 констатували тен-
денцію до різниці.
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Результати дослідження
та їх обговорення

Були обстежені 366 пацієн-
тів — 173 із ССАГ і 193 без
ССАГ із нормальним тиском та
ВНАТ при І обстеженні. Вста-
новити повторний контакт було
можливо з 227 пацієнтами.

З-поміж 366 чоловіків із нор-
мальним тиском і ВНАТ при
включенні у дослідження на мо-
мент ІІ обстеження у 77 (21,1 %)
пацієнтів було діагностовано
АГ. Серед чоловіків із ССАГ

розвиток АГ зафіксований у 63
(36,4 %), серед 193 пацієнтів
без ССАГ — у 14 (7,3 %) осіб.
Усі пацієнти без ССАГ з АГ при
ІІ обстеженні на момент вклю-
чення у дослідження мали
ВНАТ (табл. 1). Отже, віднос-
ний ризик розвитку АГ протя-
гом 5 років у чоловіків із ССАГ
із нормальним тиском і ВНАТ
був у 4,6 разу (95 % довірчий
інтервал (ДІ) 2,66–7,81) вищим
порівняно з їх однолітками з
ВНАТ без спадкового анамнезу
АГ (р<0,0001).

При порівнянні клінічних ха-
рактеристик пацієнтів із ССАГ
та без неї на момент І та ІІ об-
стежень (табл. 2) виявлено,
що пацієнти із ССАГ були мо-
лодші, ніж пацієнти без ССАГ.
При розподілі пацієнтів із роз-
витком АГ за віком із кроком у
5 років (23–27 років, 28–32
роки, більше 33 років) визначе-
но, що серед пацієнтів із ССАГ
при ІІ обстеженні найбільшу
кількість — 70 чоловіків (75,2 %)
становили особи віком 23–
27 років, серед пацієнтів без
ССАГ — 11 (78,6 %) чолові-
ків  віком 28 і більше років
(р=0,003).

При порівнянні основних ФР
(див. табл. 2) виявлено, що чо-
ловіки зі ССАГ при І обсте-
женні мали менші значення ін-
дексу маси тіла (ІМТ), і на мо-
мент ІІ обстеження серед них
також було менше осіб із над-
мірною масою тіла, ніж серед
пацієнтів без ССАГ. На момент
І і ІІ обстежень серед пацієнтів
із ССАГ також були виявлені
особи, які надмірно вживають
сіль. Серед чоловіків без ССАГ
осіб, які надмірно вживають
сіль, не було.

Таблиця 1
Кількість пацієнтів із розвитком

артеріальної гіпертензії при повторному обстеженні
залежно від спадкового анамнезу
з гіпертонічної хвороби, n=366

                                       Вихідний рівень АТ, мм рт. ст.

               Група пацієнтів
<120/80 120–129/ 130–139/

80–84 85–89

Пацієнти із ССАГ, n=173
Залишилися під наглядом, n=155 19 50 86
Втрачені для нагляду, n=18 6 8 4
Пацієнти з розвитком АГ, n=63 0 14 49

Пацієнти без ССАГ, n=193
Залишилися під наглядом, n=72 9 11 52
Втрачені для нагляду, n=121 29 31 61
Пацієнти з розвитком АГ, n=14 0 0 14

Таблиця 2
Порівняльна характеристика пацієнтів при першому (І) та повторному (ІІ) обстеженнях

                     Пацієнти із ССАГ          Пацієнти без ССАГ

         Параметр І обсте- ІІ обсте- І обсте- ІІ обсте- р1-2 р3-4 р1-3 р2-4
ження, ження, ження, ження,
n=155 n=63 n=72 n=14

Вік, роки 21,9±4,2 26,2±5,2 25,1±7,7 31,4±6,6 0,122 0,072 0,058 0,050

САТоф, мм рт. ст. 126,0±10,5 143,9±9,6 128,6±4,4 142,6±13,5 0,009 0,006 0,467 0,285

ДАТоф, мм рт. ст. 80,2±8,4 87,1±10,1 78,2±5,6 86,8±10,2 0,093 0,104 0,389 0,483

ЧСС, уд/хв 77,1±16,3 79,5±14,1 80,2±7,9 79,4±7,9 0,377 0,494 0,389 0,564

ІМТ, кг/м2 23,2±2,4 24,1±3,5 25,2±2,6 26,4±2,7 0,280 0,076 0,058 0,096

Кількість осіб із ІМТ 24 (15,5) 26 (41,3) 7 (9,7) 9 (64,3) 0,0001 <0,0001 0,239 0,205
≥25,5 кг/м2, абс. (%)

Курці, абс. (%) 36 (23,2) 39 (61,9) 5 (7,0) 8 (57,1) <0,0001 0,002 0,005 0,975

Особи, які помірно 36 (23,2) 48 (76,2) 10 (13,9) 8 (57,2) 0,100 0,001 0,146 0,265
вживають алкоголь,
абс. (%)

Особи, які надмірно 36 (23,2) 28 (44,4) 0 0 0,003 — — —
вживають сіль, абс. (%)

Хворі з ремоделюван- 11 (7,1) 21 (33,3) 1 (1,4) 2 (14,3) <0,0001 0,107 0,074 0,048
ням лівого шлуночка,
абс. (%)
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Визначена різниця між час-
тотою такого ФР, як паління:
серед осіб із ССАГ при І обсте-
женні курців була вірогідно
більшою.

На момент І і ІІ обстежень
кількість осіб, які помірно вжи-
вають алкоголь, у групах паці-
єнтів із ССАГ та без неї була
порівнюваною.

Незважаючи на зіставні рів-
ні АТоф при ІІ обстеженні в гру-
пах пацієнтів із різним сімей-
ним анамнезом за АГ серед
чоловіків із ССАГ визначено
вірогідно більше осіб з озна-
ками ремоделювання лівого
шлуночка (див. табл. 2).

Враховуючи значення таких
ФР, як надмірна маса тіла і па-
ління, для розвитку і прогресу-
вання ССЗ [8], порівнювалася
частота розвитку АГ протягом
5 років у молодих чоловіків з
ІМТ ≥25,5 кг/м2, у пацієнтів, які
палять, та у пацієнтів без цих
ФР. Із 24 молодих чоловіків із
ССАГ із нормальним АТ і ВНАТ
і ІМТ ≥25,5 кг/м2 у 15 (62,5 %)
осіб розвинулася АГ, а серед
131 пацієнта з нормальною ма-
сою — у 48 (36,6 %). Різниця
між частотою розвитку АГ була
вірогідною (р=0,006). Віднос-
ний ризик розвитку АГ стано-
вив 1,71 (95 % ДІ 1,16–2,50);
р=0,006. З-поміж 7 молодих
чоловіків без ССАГ із ВНАТ та
ІМТ>25,5 кг/м2, у 5 (71,4 %)
розвинулася АГ, а із 65 пацієн-
тів з нормальною масою — у
7 (10,8 %). Різниця між часто-
тою розвитку АГ була вірогід-
ною (р=0,0004). Відносний ри-
зик — 6,63 (95 % ДІ 2,86–15,39)
(р<0,0001). Якщо порівняти час-
тоту розвитку АГ протягом 5 ро-
ків у пацієнтів з ІМТ >25,5 кг/м2

із ССАГ та без неї, то віднос-
ний ризик становить 0,667
(95 % ДІ 0,106–4,18), р=0,665.
Отже, у молодих чоловіків,
залучених до дослідження, над-
мірна маса тіла й ожиріння є
впливовими факторами розвит-
ку АГ протягом 5 років незалеж-
но від спадкового анамнезу.

 У всіх 36 (100 %) чоловіків
із ССАГ із нормальним АТ і
ВНАТ, які палили на момент І об-

стеження, зафіксовано розви-
ток АГ через 5 років спостере-
ження, а із 119 пацієнтів, які не
палили, — у 57 (47,9 %). Різни-
ця між частотою розвитку АГ
була вірогідною (р<0,0001).
Відносний ризик — 2,06 (95 %
ДІ 1,70–2,49), р<0,0001. Із 5 мо-
лодих чоловіків без ССАГ із
ВНАТ, які палили на момент
І обстеження, у 3 (60 %) роз-
винулася АГ, а із 67 пацієнтів,
які не палили, — у 7 (10,4 %).
Різниця між частотою розвитку
АГ була вірогідною (р=0,016).
Відносний ризик — 5,74 (95 %
ДІ 2,11–15,64), р=0,0006. Різ-
ниця між частотою розвитку АГ
протягом 5 років у пацієнтів, які
палять, із ССАГ та без неї була
вірогідною (р=0,016). Отже, по-
єднання двох таких ФР, як па-
ління та спадковість, призво-
дить до збільшення частоти
розвитку АГ протягом 5 років у
2,4 разу.

Було оцінено залежність між
віком і кількістю ФР у пацієнтів
із ССАГ та без неї при І обсте-
женні та виявленням АГ протя-
гом 5 років за методом Kaplan
— Meier. У молодих чоловіків
без спадкового анамнезу з
ВНАТ при І обстеженні віро-
гідність розвитку АГ протягом
5 років збільшується у тих осіб,

які при І обстеженні були у віці
≥ 25 років та мали 2 і більше
ФР (табл. 3). Водночас, у чоло-
віків молодого віку із ССАГ
із вихідним нормальним АТ і
ВНАТ частота виявлення АГ
збільшується, починаючи з 20–
24 років та при наявності двох
і більше ФР.

Таким чином, результати до-
слідження дозволяють визна-
чити значущі ФР розвитку АГ
протягом 5 років залежно від
спадкового анамнезу АГ, що
дає додаткові можливості у
розв’язанні проблеми індивіду-
ального прогнозу розвитку АГ
у чоловіків молодого віку та,
відповідно, визначенні термінів
початку індивідуальної первин-
ної профілактики.

Висновки

1. У 21,1 % молодих чоло-
віків, включених у досліджен-
ня з нормальним і високим
нормальним АТ, протягом 5 ро-
ків розвинулася АГ. Серед чо-
ловіків із ССАГ розвиток АГ за-
фіксований у 36,4 % пацієнтів,
без ССАГ — у 7,3 %.

2. Спадкова схильність до
АГ у чоловіків молодого віку з
нормальним і  високим нор-
мальним АТ, включених у до-
слідження, асоціюється зі збіль-

Таблиця 3
Залежність між віком і кількістю факторів ризику

у пацієнтів зі спадковою схильністю
до артеріальної гіпертензії та без неї при першому обстеженні

та виявленням артеріальної гіпертензії
протягом 5 років за методом Kaplan–Meier

Вірогідність
Кількісна розходження Прогнос-

             Показник                 характеристика кривих тичне
показника виявлення значення

АГ, р

Чоловіки без ССАГ, n=113

Вік, роки ≤19 20–24 ≥25 0,076 ≥25
р2-3=0,056

Кількість ФР ≤1 2–3 >3 0,031 ≥2
р1-2=0,068

Чоловіки із ССАГ, n=148

Вік, роки ≤19 20–24 ≥25 0,052 ≥20
р1-2=0,011

Кількість ФР ≤1 2–3 >3 0,043 ≥2
р1-2=0,018
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шенням відносного 5-річного
ризику розвитку АГ в 4,9 разу
та з більш раннім розвитком
ремоделювання серця порів-
няно з їх однолітками без спад-
кового анамнезу.

3. Надмірна маса тіла й ожи-
ріння виявилися значущими
факторами розвитку АГ про-
тягом 5 років незалежно від
спадкового анамнезу.

4. Поєднання таких факторів
ризику, як паління та спадкова
схильність до АГ, призводить до
збільшення частоти розвитку АГ
протягом 5 років у 2,4 разу.

5. У молодих чоловіків зі
спадковим анамнезом гіпер-
тензії збільшене вживання солі
підвищує вірогідність розвитку
АГ протягом 5 років.
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Вступ

За даними Одеського об-
ласного протитуберкульозного
диспансеру (ООПТД), з 2005
по 2009 рр. в Одесі на тубер-
кульоз захворіли 3830 осіб,
із них ВІЛ-інфікованих 775
(20,2 %), по Одеській області
— 10 589 і 1374 (13,0 %) відпо-
відно (табл. 1).

При тенденції до зниження
захворюваності на туберку-
льоз в Одесі (див. табл. 1) пи-
тома вага ВІЛ-інфікованих зро-
стає: у 2005 р. із 896 хворих на
туберкульоз ВІЛ-інфікованих
було 133 (14,8 %), а в 2009 р.

— серед 633 хворих 156 (24,6 %)
інфіковані ВІЛ.

Туберкульоз залишається
найбільш частою причиною
смерті ВІЛ-інфікованих хворих
[5].

Актуальність проблеми по-
в’язана з тим, що гостра хірур-
гічна патологія органів черев-
ної порожнини катастрофічно
ускладнює перебіг туберкульо-
зу, особливо у ВІЛ-інфікованих
хворих [1–4].

Хворих із гострою хірургіч-
ною патологією органів черев-
ної порожнини на тлі тубер-
кульозу часто госпіталізують
до хірургічних стаціонарів за-

гального профілю, де вони не
отримують протитуберкульоз-
ного лікування і сприяють роз-
повсюдженню туберкульозу.

Мета роботи — поліпшити
якість лікування хворих на ту-
беркульоз із гострою хірургіч-
ною патологією органів черев-
ної порожнини шляхом органі-
зації невідкладної хірургічної
допомоги у спеціалізованому
протитуберкульозному дис-
пансері.

Матеріали та методи
дослідження

У дослідженні взяли участь
83 хворих на туберкульоз, які
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оперовані з приводу гострої
хірургічної патології органів
черевної порожнини протягом
2002–2010 рр. Із них 14 хворих
перебували на стаціонарному
лікуванні в клініці загальної
хірургії Одеського національ-
ного медичного університету
(ОНМедУ) та 69 пацієнтів — у
легенево-хірургічному відді-
ленні Одеського обласного
протитуберкульозного диспан-
серу (ООПТД).

Проводили класичні фізи-
кальні (огляд, пальпація, пер-
кусія, аускультація), клінічні та
біохімічні аналізи крові і сечі,
рентгенологічне дослідження
органів грудної клітки та черев-
ної порожнини, ультразвукове
дослідження черевної порож-
нини, бактеріоскопічне та бак-
теріологічне дослідження мок-
ротиння, дослідження крові на
ВІЛ. Під час операції усім хво-
рим виконана макроскопічна
оцінка стану внутрішніх органів
з подальшим гістологічним
дослідженням біоптатів. Усім
померлим виконувалися ауто-
псія з макро- і мікроскопічним
дослідженням внутрішніх орга-
нів у відповідності зі стандарт-
ним протоколом.

Результати дослідження
та їх обговорення

Згідно з наказом Управління
охорони здоров’я при Одеській
обласній держадміністрації
№ 270 від 02.09.1999 р. про
порядок ургентної госпіталіза-
ції хворих на туберкульоз при
невідкладних станах і гострій
хірургічній патології, усіх хво-
рих із гострою хірургічною па-
тологією, що перебувають на
диспансерному обліку з ту-
беркульозу (жителі Одеси та
Одеської області), слід госпіта-
лізувати до відділення фтизіо-
хірургії облтубдиспансеру, де
організовано цілодобове чергу-
вання хірургічної бригади, що
забезпечує надання невідклад-
ної хірургічної допомоги.

Серед 83 хворих ВІЛ вияв-
лено у 49 (59,0 %) пацієнтів.
Ускладнення неспецифічних
(нетуберкульозних) захворю-
вань органів черевної порож-
нини, що потребують невід-
кладної допомоги, були у 34 хво-
рих: защемлена грижа — у 12,
перфоративна виразка шлунка
— у 7, гострий апендицит — у
2, деструктивний панкреатит
— у 1, абсцес селезінки — у 1,

заочеревинний абсцес — у 1,
проникне поранення живота —
у 1, гострий ілеотифліт — у 1,
перфорації та непрохідність
кишечнику при злоякісних пух-
линах товстої кишки — у 8.

Серед 49 хворих із специ-
фічною абдомінальною пато-
логією у 37 пацієнтів виявлені
перфорації туберкульозних ви-
разок, у 9 — перитоніт внаслі-
док туберкульозного мезадені-
ту, у 3 — гостра кишкова не-
прохідність.

Серед ВІЛ-інфікованих спе-
цифічна патологія органів че-
ревної порожнини стала при-
чиною перитоніту у 39 хворих
із 49, у ВІЛ-негативних хворих
— лише в 10 випадках із 34.

У легенево-хірургічному від-
діленні ООПТД оперовані
69 хворих і 14 — у клініці за-
гальної хірургії ОНМедУ.

До клініки загальної хірургії
ОНМедУ хворих доставляли у
тяжкому стані «швидкою допо-
могою», у зв’язку з чим у бага-
тьох пацієнтів виявити в анам-
незі туберкульоз було немож-
ливо, тому серед 14 хворих ту-
беркульоз був вперше виявле-
ний у 13. До легенево-хірургіч-
ного відділення ООПТД надхо-
дили хворі з гострою хірургіч-
ною патологією та туберкульо-
зом в анамнезі або їх перево-
дили з терапевтичних відділень
обласного та міських проти-
туберкульозних стаціонарів, де
вони отримували цілеспрямо-
ване лікування туберкульозу.

У хірургічному стаціонарі
загального профілю від мо-
менту госпіталізації та опера-
тивного лікування до діагнос-
тики туберкульозу минає три-
валий час. Переведення хво-
рого до спеціалізованого ста-
ціонару або початок протиту-
беркульозної терапії можливі
лише після консультації фтизі-
атра. До цього необхідно про-
вести мікроскопію мокротиння
на наявність мікобактерій ту-
беркульозу, виконати оглядову
рентгенограму легенів, отри-
мати результат гістологічного

Примітка. ТБ — туберкульоз; ВІЛ — вірус імунодефіциту людини.

                        Територія

     Рік, Одеська
показники Одеса обл. (включно

Одеса)

2005
ТБ, абс. 896 2292
ВІЛ, абс. 133 207
% ВІЛ 14,8 9,0

2006
ТБ, абс. 793 2263
ВІЛ, абс. 183 278
% ВІЛ 23,1 12,3

2007
ТБ, абс. 746 2077
ВІЛ, абс. 142 256
% ВІЛ 19,0 12,3

2008
ТБ, абс. 762 2084
ВІЛ, абс. 161 303
% ВІЛ 21,1 14,5

2009
ТБ, абс. 633 1873
ВІЛ, абс. 156 330
% ВІЛ 24,6 17,6

2005–2009
ТБ, абс. 3830 10 589
ВІЛ, абс. 775 1374
% ВІЛ 20,2 13,0

                        Територія

     Рік, Одеська
показники Одеса обл. (включно

Одеса)

Таблиця 1
Збільшення кількості інфікованих ВІЛ

серед пацієнтів, які захворіли на туберкульоз
з 2005 по 2009 рр.
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дослідження біопсійного мате-
ріалу. Усе це призводить до
відкладання початку проти-
туберкульозної хіміотерапії. Не-
гативним є також факт контак-
ту хворих загальнохірургічного
стаціонару з хворими на тубер-
кульоз. Переведення хворих
на туберкульоз до протитубер-
кульозного диспансеру після
оперативного втручання з при-
воду гострої хірургічної пато-
логії органів черевної порожни-
ни можливе тільки після стабі-
лізації стану, який настає у тер-
міни від кількох діб до 3 тиж.

Середній термін перебуван-
ня хворих з абдомінальним ту-
беркульозом у хірургічному ста-
ціонарі загального профілю
(до стабілізації стану та пере-
ведення до ООПТД) становив
(18,0±12,4) ліжко-дня.

Наш матеріал не дозволяє
провести зіставлення частоти
ускладнень і летальних випад-
ків, традиційне для визначен-
ня переваг результатів лікуван-
ня в основній групі (оперова-
них у спеціалізованому проти-
туберкульозному диспансері) з
групою порівняння (оперовані
в клініці загальної хірургії). По-
в’язано це з тим, що хворих,
оперованих у загальнохірур-
гічних відділеннях, коли вони
стають транспортабельними,
переводять до протитуберку-
льозного диспансеру та, неза-
лежно від найближчих і відда-
лених результатів лікування, за
статистичним звітом загально-
хірургічного відділення вказу-
ють як виписаних з поліпшен-
ням.

З-поміж 14 оперованих паці-
єнтів у клініці загальної хірургії
ОНМедУ 10 були ВІЛ-інфіковані,
7 хворих переведені для по-
дальшого лікування в ООПТД,
7 — померли (табл. 2).

Із 69 оперованих пацієнтів у
легенево-хірургічному відді-
ленні ООПТД 39 були ВІЛ-інфі-
ковані, 31 хворий продовжує лі-
кування, 38 пацієнтів померли,
летальність становила 55,1 %
(табл. 3).

Тому для хворих на тубер-
кульоз ми користувалися таки-
ми критеріями якості лікуван-
ня, як терміни початку проти-
туберкульозної хіміотерапії,
відсутність необхідності транс-
портування хворих у післяопе-

раційному періоді до спеціалі-
зованого протитуберкульозно-
го диспансеру, відсутність ри-
зику розповсюдження туберку-
льозу серед хворих загально-
хірургічних відділень.

Висновки

Організація невідкладної
допомоги хворим на туберку-
льоз із гострою хірургічною па-
тологією органів черевної по-
рожнини у спеціалізованому
протитуберкульозному хірур-
гічному стаціонарі має такі пе-
реваги:

1) оптимізує терміни почат-
ку протитуберкульозної хіміо-
терапії;

2) виключає необхідність
транспортування хворого в
післяопераційному періоді до
спеціалізованого протитубер-
кульозного диспансеру;

3) зменшує ризик розповсю-
дження туберкульозу у хірур-
гічних стаціонарах загального
профілю.

Таблиця 3
Результати невідкладних операцій

у хворих на туберкульоз
у легенево-хірургічному відділенні ООПТД

Специфічна патологія 35 29 10 25
Перфорації туберкульозних виразок 28 23 8 20
Туберкульозний мезаденіт 4 3 1 3
Гостра кишкова непрохідність 3 3 1 2
Неспецифічна патологія 34 10 21 13
Защемлена грижа 12 2 11 1
Перфорації та непрохідність кишечнику 8 1 2 6
при злоякісних пухлинах товстої кишки
Перфоративна виразка шлунка 7 3 3 4
Гострий апендицит 2 1 2 0
Деструктивний панкреатит 1 1 0 1
Абсцес селезінки 1 1 1 0
Заочеревинний абсцес 1 0 1 0
Проникне поранення живота 1 0 1 0
Гострий ілеотифліт 1 1 0 1
Разом 69 39 31 38

Усьо-
го

Серед
них
ВІЛ-

інфіко-
ваних

Продов-
жують

лікування
в ООПТД

Гостра хірургічна патологія
органів черевної порожнини

Кількість
хворих

По-
мер-
ло

Таблиця 2
Результати

невідкладних операцій
у хворих на туберкульоз
у клініці загальної хірургії

Гостра хірургічна
патологія органів

черевної порожнини

П
ер
ф
ор
ац
ії

ту
б
ер
ку
л
ьо
з-

ни
х 
ви
ра
зо
к

Т
уб
ер
ку
л
ьо
з-

ни
й 
м
ез
ад
ен
іт

Р
аз
ом

Кількість
хворих

Усього 9 5 14
Серед них 8 2 10
ВІЛ-інфіко-
ваних
Переведені 5 2 7
до ООПТД
Померло 4 3 7
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І. Г. Савка

ПЕРЕЛОМИ МАЛОЇ ГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ
ТА ЇХ СУДОВО-МЕДИЧНА ОЦІНКА

Буковинський державний медичний університет, Чернівці

Переломи довгих трубчас-
тих кісток призводять до трива-
лого розладу здоров’я, різнома-
нітних ускладнень після прове-
дених лікувальних заходів, у
деяких випадках є небезпечни-
ми для життя, причиною інва-
лідності, тому належать до од-
них із найсерйозніших тілесних
ушкоджень.

Часто вони стають об’єкта-
ми судово-медичних дослі-
джень, під час проведення яких
судово-медичні експерти вста-
новлюють механізми руйнації
кісток, види зовнішньої дії, рет-
роспективно відтворюють умо-
ви їх утворення, вирішують
різноманітні питання, що вини-
кають у ході проведення слід-
чих дій.

Слід зауважити, що стосовно
малої гомілкової кістки відсутня
достатня кількість ґрунтовних
досліджень, які б дозволяли
успішно вирішувати дані пи-
тання. Відомі наукові роботи
описують тільки підходи до
розв’язання ідентифікаційних
завдань у медико-криміналіс-
тичних дослідженнях даної
трубчастої кістки [1–3].

Тим же часом, аналіз ос-
танніх досліджень і публікацій
розкриває комплексний під-
хід до розв’язання зазначених
завдань без урахування струк-
турно-функціональних особли-

востей окремих ділянок малої
гомілкової кістки, хоча вони іс-
тотно впливають на перебіг
процесів її руйнації [4–7].

Тому основною метою на-
шого дослідження було прове-
дення судово-медичної оцінки
клінічних випадків із перелома-
ми малої гомілкової кістки та
висвітленням широкого кола
умов (гендерне співвідношен-
ня, розподіл за віком, локалі-
зація за довжиною окремих кіс-
ток, орієнтація ліній переломів,
види фізичної дії, обставини
справи, участь третіх осіб), за
яких вони виникають. Отрима-
ні результати дозволять нам
виділити перспективні напрям-
ки і скерувати подальші дослі-
дження малої гомілкової кістки
у судово-медичному відно-
шенні.

Матеріали та методи
дослідження

При дослідженні клінічних
випадків із переломами малої
гомілкової кістки було встанов-
лено, що 71 (74,7 %) із них
припадає на осіб чоловічої, а
24 (25,3 %) — на осіб жіночої
статі.

На рис. 1 зображені резуль-
тати проведеного аналізу да-
них травм за віком.

Наведені на рис. 1 дані
ілюструють, що половина пе-
реломів малої гомілкової кістки
припадає на осіб зрілого віку,
2-го періоду — 49 (51,6 %),
вдвічі менша кількість —
26 (27,4 %) — на осіб зрілого
віку, 1-го періоду і майже од-
накова невелика кількість ви-
падків — на осіб літнього — 11
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Рис. 1. Розподіл переломів малої гомілкової кістки за віком
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(11,6 %) та юнацького віку — 9
(9,4 %).

Подальший статистичний
аналіз показав, що у 46 (48,4 %)
випадках була травмована
права нога, а в 49 (51,6 %) —
ліва, 80 (84,2 %) переломів
мали закритий характер, а 15
(15,8 %) зі всієї групи — відкри-
тий.

Як видно із цих даних, біль-
шість переломів — 43 (45,3 %)
охоплювали нижню третину
кістки, 29 (30,5 %) — середню,
22 (23,1 %) від усіх випадків
локалізувалися у верхній тре-
тині і тільки 1 (1,1 %) — охоп-
лював дистальний метаепіфіз
малої гомілкової кістки.

За наявністю в основній ді-
лянці перелому додаткових
уламків і фрагментів та їх кіль-
кістю нами були отримані такі
дані: 42 (44,2 %) переломи були
безосколковими, 39 (41,1 %) —
осколковими і 14 (14,7 %) —
багатоосколковими.

Проведений аналіз взаємо-
відношення місця прикладан-
ня сили і зони руйнації малої
гомілкової кістки показав, що в
однаковій кількості випадків —
по 46 (48,4 %) — переломи
мали як локальний, так і кон-
струкційний характер, і тільки
3 (3,2 %) з усієї групи можна
було охарактеризувати як ло-
кально-конструкційні.

Подальший аналіз показав,
які фізичні дії, як кожна окре-
мо, так і в поєднанні між собою,
спричинили переломи малої го-
мілкової кістки. Із одержаних
даних випливає, що трохи мен-
ше, ніж у половині випадків, а
саме 42 (44,2 %), переломи ма-
лої гомілкової кістки утворюва-
лися від дії тупих предметів чи
від співударянь з ними із виник-
ненням деформації згину, вдві-
чі менше вони формувалися
від дії сили за віссю кінцівки —
22 (23,2 %) випадки. У решті
варіантів фізичних дій перело-
ми виникали у значно меншій
кількості: в 11 (11,6 %) випад-
ках — від ударів у комбінації зі
скручуванням, у 10 (10,5 %) —
від скручування, у 6 (6,3 %) —
від дії сили за віссю кістки в

комбінації зі скручуванням і в
4 (4,2 %) випадках — від стис-
нення.

Далі наведені дані, які отри-
мані при аналізі розподілу пе-
реломів за орієнтацією їх ліній
відносно поздовжньої осі кіст-
ки. Майже в однаковій кількості
випадків — 31 (32,6 %) і 30
(31,6 %) — лінії переломів
були орієнтовані косо та попе-
речно відносно поздовжньої
осі малої гомілкової кістки, у
22 (23,2 %) випадках лінії зламів
орієнтовані косопоперечно, у
9 (9,5 %) вони мали гвинтопо-
дібний напрямок, і тільки у 3
(3,1 %) — поздовжній.

Згідно з даними аналізу
умов, за яких виникали пере-
ломи малої гомілкової кістки,
випливає, що найбільша кіль-
кість таких переломів вини-
кала в результаті дорожньо-
транспортних пригод (ДТП)
— 35 (36,8 %), менша кіль-
кість — від падіння при ходь-
бі — 28 (29,5 %) випадків, 18
(19,0 %) переломів утворю-
валися від прямої дії тупих
твердих предметів (ТТП) і у
14 (14,7 %) випадках перело-
ми формувалися внаслідок па-
діння з висоти. Отримані ре-
зультати дослідження ілюст-
рує рис. 2.

Слід зауважити, що у 57
(60,0 %) випадках потерпілі за-
знали травм через власну не-
обережність і внаслідок не-
сприятливого збігу обставин, а
в 38 (40,0 %) випадках — в об-
ставинах отримання травми
були задіяні інші особи.

Висновки

Отже, провівши судово-
медичний аналіз переломів
малої гомілкової кістки, можна
зробити певні висновки.

1. Більшість потерпілих є
особами чоловічої статі, на
яких із переломами малої го-
мілкової кістки припадає понад
2/3 випадків, причому у пере-
важній більшості це люди зрі-
лого, працездатного віку.

2. Права та ліва нога зазна-
вали ушкоджень майже в од-
наковій кількості випадків, і всі
переломи були переважно за-
критими.

3. Переломи малої гомілко-
вої кістки охоплювали майже в
1/2 випадків нижню, а в 1/3 —
середню третину кісток і мали
здебільшого безосколковий ха-
рактер.

4. У випадках із перелома-
ми малої гомілкової кістки ло-
кальні та конструкційні перело-
ми були розподілені між собою
в однакових кількостях і вини-
кали, в основному, від прямої
дії тупих предметів і дії сили за
віссю кістки.

5. Основними напрямками
переломів малої гомілкової
кістки були косий та попереч-
ний і меншою мірою — косопо-
перечний, які виникали, в ос-
новному, у результаті дорож-
ньо-транспортних пригод і
падіння при ходьбі. При цьому
причетність інших осіб до об-
ставин отримання травми ста-
новила майже половину ви-
падків.
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Рис. 2. Розподіл переломів малої гомілкової кістки
залежно від умов їх виникнення
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Перспективи подальших
розвідок. Перспективним у
плані подальших розвідок є
фрактографічне дослідження
морфологічних ознак площини
переломів малої гомілкової
кістки, а також вивчення струк-
турно-функціональних особли-
востей тих її ділянок, які най-
частіше зазнають руйнації у
клінічній та експертній прак-
тиці.
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Спостереження практичного лікаря

Вступ

Антенатальна загибель пло-
да — одна з найважливіших
проблем сучасної медицини.
Надзвичайно висока частота
зустрічальності цієї патології
визначила чимало глобальних,
соціальних, медичних, медико-
екологічних завдань з метою
збереження здоров’я матері та
дитини. За даними ВООЗ, се-
ред причин загибелі плодів
70 % становлять такі, що за-
лежать від стану здоров’я ма-
тері.

Питома вага антенатальної
смерті плода становить 10–
20 % і не має тенденції до змен-
шення. Одним із найчастіших
гестаційних ускладнень у вагіт-
них із антенатальною загибел-
лю плода є кровотеча. Масивні
маткові кровотечі становлять
понад 44,8 % випадків. Ста-
більність гемостазіологічних
показників окисно-відновних
процесів забезпечує збалансо-
ваний обмін макро- та мікро-
елементів. Серед незамінних
елементів у цьому процесі є
калій, натрій, кальцій (четвер-
тий фактор згортальної систе-
ми крові, складова біомемб-
рани), цинк (складова понад
200 металоферментів), залізо
(складова гемоглобіну, дихаль-
них ферментів).

Фізіологічність обміну ві-
тальних елементів залежить
від вмісту в організмі їх анта-
гоністів, що є екологозалеж-
ним процесом, висхідного ста-
ну організму матері, перебігу
гестаційних процесів. Доведе-
но, що в процесі адаптації за
певних екологічних умов відбу-
вається перепрограмування
ефектів макро-, мікроелемен-
тів, що спричинює як стабіліза-
цію обмінних процесів у клі-
тині, так і її загибель. Будь-які
зрушення в цих процесах мо-
жуть призвести до антенаталь-
ної загибелі плода. Напрям
досліджень визначення пато-
генетичних механізмів антена-
тальної загибелі плода як еко-
лого-епідеміологічної пробле-
ми пов’язаний з вирішенням
цілої низки питань на основі
вивчення стану метаболічних
процесів, генних мутацій в ор-
ганізмі матері. Розв’язання цих
питань може сприяти розробці
певних методів прогнозування
та профілактики антенатальної
загибелі плода.

Мета цього дослідження —
підвищення рівня профілакти-
ки та зниження перинатальної
захворюваності та смертності
шляхом розробки нових про-
гностично-діагностичних кри-
теріїв ризику антенатальної
загибелі плода, створення на

їх основі нових комплексів
профілактики.

Матеріали та методи
дослідження

Для досягнення поставле-
ної мети на першому етапі ро-
боти було проведено визна-
чення факторів, які супрово-
джують розвиток антенатальної
загибелі плода. Здійснено рет-
роспективний аналіз медичної
документації (обмінна карта
вагітної, історія пологів, прото-
коли гістоморфологічного до-
слідження плацент) 590 жінок,
21 новонародженого.

Група А (контрольна) —
191 вагітна. Ця група пред-
ставлена вагітними з синдро-
мом загрози викидня, перед-
часних пологів.

Група Б (основна) — 399 ма-
терів, у яких була антенаталь-
на загибель плода (АЗП) з різ-
них причин у різні терміни ва-
гітності: перший, другий, третій
триместри. Обстежувані роз-
поділені за триместрами на
групи: Б1 (133 жінки), Б2 (133),
Б3 (133). Відповідно контроль-
на група (А): А1 (63), А2 (63),
А3 (65).

За результатами аналізу до-
кументів, 100 % жінок основної
групи постійно мешкають в
Одесі; із них 71,3 % — у Ма-
линовському районі, який на-
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лежить до промислових зон
міста і характеризується пев-
ним екологічним навантажен-
ням. Переважна більшість жі-
нок була віком до 20 років
(42 %) і старше 30 (33 %).

Серед екстрагенітальної па-
тології — вегето-судинна дис-
тонія (62 %), варикозна хворо-
ба (44 %), хронічний пієлонеф-
рит (54 %), захворювання щи-
топодібної залози (вузлуватий
нетоксичний зоб) — 17,1 %,
захворювання гепатобіліарної
системи (хронічний холецис-
тит, хронічний гепатит, хроніч-
ний панкреатит) — у 40,7 %
жінок. Гінекологічні захворю-
вання відмічені у 70,4 % жінок,
найчастіше зустрічаються за-
пальні захворювання (вульвіт,
вульвовагініт, кольпіт), бакте-
ріальний вагіноз; порушення
менструальної функції були у
44,5 % жінок.

За даними проведеного ана-
лізу документації, у жінок були
штучні аборти, спонтанні ви-
кидні, перебіг вагітності усклад-
нювався гестаційною анемією
1-го ступеня — 152 матері. За
даними УЗД ФПК, антенаталь-
на загибель плода у 100 %
спостережень основної групи

супроводжувалася патологіч-
ним вапнуванням плаценти,
що підтверджено даними гіс-
томорфологічного досліджен-
ня.

Аналіз клінічних особливос-
тей перебігу вагітності показав,
що у 81,3 % жінок основної гру-
пи був ранній токсикоз різного
ступеня тяжкості, у 67,3 % —
загроза раннього викидня, у
62,7 % — пізнього викидня, у
78,7 % — загроза передчасних
пологів. Вагітність перебігала на
фоні плацентарної дисфункції у
100 % спостережень.

Висновки

1. Ретроспективний аналіз
медичної документації пока-
зав, що антенатальна заги-
бель плода виникає у жінок,
соматично обтяжених хроніч-
ними запальними захворюван-
нями, з ускладненим акушер-
сько-гінекологічним анамне-
зом, які постійно мешкають у
промислових районах міста.

2. Визначення у динаміці
спостереження вмісту рівня
макроелементів дає можли-
вість прогнозувати ризик ви-
никнення антенатальної заги-

белі плода з метою корекції
цих станів.

3. Морфологічні досліджен-
ня плацент констатують наяв-
ність виразних гемодинамічних
порушень, що є реалізацією
дисбалансу обміну макро-,
мікроелементів у організмі ма-
тері та фетоплацентарному
комплексі.

Аналізуючи цей матеріал,
можна зробити висновок, що
за клінічними даними є мож-
ливість виділити групи ризику
розвитку антенатальної заги-
белі плода для проведення
цілеспрямованої його профі-
лактики.
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Огляди

Актуальность темы

Эффективность лечебных
физических факторов (ЛФФ)
при заболеваниях пародонта
доказана многочисленными
научными исследованиями [1;
2]. В последнее десятилетие
появление новых высокоэф-
фективных лекарственных пре-
паратов привело к тому, что
большинство врачей-стомато-
логов при лечении заболева-
ний пародонта используют
только медикаментозную тера-
пию, хотя одновременное на-
значение правильно подобран-
ных физических методов и ле-
карственных веществ в значи-
тельной степени повышает эф-
фективность лечения и сокра-
щает его продолжительность
[3].

Цель работы — на основа-
нии анализа данных литерату-
ры определить основные тен-
денции и перспективы исполь-
зования ЛФФ при лечении за-
болеваний пародонта.

В последние годы широкое
распространение получило вве-
дение лекарственных веществ
и природных факторов при по-
мощи физиотерапевтических
методов в комплексной тера-
пии больных с генерализован-

ным пародонтитом (ГП) [3–5].
Лекарственная вакуум-дарсон-
вализация с 1%-м раствором
никотиновой кислоты потенци-
рует противовоспалительное
действие комплексной тера-
пии и улучшает микроцирку-
ляцию в тканях пародонта,
способствуя формированию
более стойкого лечебного эф-
фекта [3]. Использование де-
пофореза гидрооксида меди-
кальция уменьшает явления
воспаления и отека десны, глу-
бину пародонтальных карма-
нов, стимулирует процессы
репаративного остеогенеза
межзубных костных перегоро-
док [4]. Назначение магнито-
фореза намацита и витамина
D3 приводит к более быстрой
и стойкой ликвидации вос-
паления в тканях пародонта
и способствует стойкой ре-
миссии патологического про-
цесса и отсутствию рециди-
вов [5].

Существенно улучшает мик-
роциркуляцию в тканях паро-
донта гидробальнеотерапия —
гидромассаж и орошения [1; 6–
8]. Использование минераль-
ных вод различного химиче-
ского состава в комплексном
лечении ГП позволяет достичь
значительного угнетения вос-

палительных и дистрофиче-
ских процессов в пародонте,
активирует факторы неспеци-
фической резистентности в
полости рта, существенно по-
вышает эффективность лече-
ния и увеличивает ремиссию
при ГП [1; 6–8].

Доказана эффективность
лечения ГП легкой степени тя-
жести с применением компо-
нентов лечебной грязи — от-
жимы, вытяжки, водный рас-
твор, центрифугаты [9], а так-
же начальных форм хрониче-
ского катарального гингивита
(ХКГ) и ГП с использованием
информационно-волновой те-
рапии [10].

С целью ликвидации нару-
шений кровообращения в тка-
нях пародонта и гипоксии на-
значают нормобарическую ги-
покситерапию [2; 11], гиперба-
рическую оксигенацию [12] и
кислородные коктейли [13],
поскольку местное базовое ме-
дикаментозное лечение спо-
собствует, главным образом,
снижению обсемененности па-
родонтальных карманов мик-
роорганизмами и уменьшению
воспаления, но не изменяет
степень кровенаполнения тка-
ней пародонта и их насы-
щение кислородом [2; 11; 13].
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Включение в комплекс лечения
больных с ГП нормобарической
гипокситерапии не только су-
щественно улучшает гемоди-
намику и насыщенность кисло-
родом тканей пародонта, но
также способствует стойкому
уменьшению воспаления и
микробной обсемененности,
что позволяет получить стой-
кий терапевтический эффект
[2], а в сочетании с использо-
ванием антигипоксанта мек-
сидела — существенно улуч-
шить показатели антиокси-
дантной защиты тканей паро-
донта [11].

При лечении ХКГ и ГП ак-
тивно используют светолече-
ние, которое оказывает про-
тивомикробное и противовос-
палительное действие, спо-
собствует улучшению процес-
сов микроциркуляции и мета-
болизма в тканях пародонта
[14–22]. Энергия различных
источников света (коротковол-
нового ультрафиолетового об-
лучения, гелий-неонового ла-
зера и плазменного потока ар-
гона) при поглощении тканями
пародонта и слизистой обо-
лочки полости рта стимулиру-
ет репаративные процессы, о
чем свидетельствует измене-
ние электрокинетической под-
вижности клеточных ядер бук-
кального эпителия [14].

Низкоинтенсивное лазер-
ное излучение оказывает про-
тивовоспалительное, репара-
тивное действие, улучшает
микроциркуляцию и метаболи-
ческие процессы в тканях па-
родонта [15; 17]. Для пайлер-
терапии характерно наличие
обезболивающего эффекта за
счет воздействия на нервные
окончания [18].

Изучение эффективности
использования некогерентного
монохроматического красного
и дихроматического красного
и синего света показало, что
данным методам светолече-
ния присуще антибактериаль-
ное, противовоспалительное,
репаративное действие, сти-
муляция клеточного и гумо-
рального иммунитета, улучше-

ние микроциркуляции на уров-
не капилляров в очаге воспа-
ления и вокруг него, а также
активация процессов реаб-
сорбции тканями кислорода и
детоксикация [16]. Сочетанное
применение некорегентного
красного света и гомеопати-
ческого препарата «Траумель
С» высокоэффективно при ле-
чении пациентов с ГП, о чем
свидетельствует улучшение
пародонтальных индексов,
снижение количества микроор-
ганизмов, положительное из-
менение цитологической кар-
тины содержимого пародон-
тальных карманов и нормали-
зация уровня иммуноглобули-
нов в слюне [19].

Наряду со значительным
снижением обсемененности
стафилококком, наблюдаемым
при бактериотоксической све-
тотерапии (сочетанное исполь-
зование фотосенсибилизатора
радахлорина™, повышающего
чувствительность микроорга-
низмов к свету, и лазерного из-
лучения), отмечается также
усиление транскапиллярного
кровообращения, стимуляция
процессов регенерации, акти-
вация местных и общих меха-
низмов иммунной защиты [20].

Существенно повышается
эффективность методов ла-
зерной и магнитолазерной те-
рапии в комплексе с медика-
ментозными препаратами и
фитобальзамом, в значитель-
ной степени за счет нормали-
зации показателей антиокси-
дантной защиты [21; 22].

Довольно большое число
публикаций последних лет по-
священы изучению эффектив-
ности при воспалительных за-
болеваниях пародонта магни-
тотерапии (МТ), что обуслов-
лено многообразием терапев-
тических эффектов данного
метода физиотерапии [3; 23–
26].

Назначение магнитотера-
пии оказывает выраженное
противовоспалительное, про-
тивоотечное и анальгезирую-
щее действие у больных с ХКГ
и ГП в виде уменьшения ко-

личества нейтрофильных лей-
коцитов, прекращения или
уменьшения кровоточивости
десен, уменьшения боли и зу-
да в деснах, снижения гипер-
емии и отечности десневого
края, улучшения индексов и
проб, характеризующих состоя-
ние пародонта [23; 24; 26]. На-
значение МТ существенно
улучшает микроциркуляцию в
тканях пародонта, оказывает
сосудорасширяющий эффект,
ускоряет кровоток и восстанав-
ливает структурно-функцио-
нальную целостность микро-
сосудов десны [23; 24; 26], что
способствует улучшению об-
менных процессов в тканях па-
родонта и увеличивает содер-
жание цитокинов и токоферо-
ла [23]. Также МТ повышает
транспорт кислорода кровью и
его утилизацию в тканях паро-
донта на фоне уменьшения
потребности клеток и тканей в
кислороде [23].

Улучшение микроциркуля-
ции и метаболических процес-
сов при применении МТ спо-
собствует стимуляции репара-
тивных процессов в слизистой
оболочке, соединительной и
костной ткани [23; 24; 26]. Од-
ним из важнейших механизмов
лечебного действия МТ явля-
ется способность угнетать ак-
тивность патогенной микро-
флоры в пародонтальных кар-
манах и снижать количество
бактериальных токсинов и фер-
ментов [24].

Поскольку МТ обладает спо-
собностью потенцировать те-
рапевтические эффекты ле-
карственных препаратов и дру-
гих физических факторов, то в
терапии ХКГ и ГП она назна-
чается также как компонент
сочетанного лечения (магнито-
форез; магнитолазерная тера-
пия и др.) [24; 25].

В последнее десятилетие
при лечении заболеваний па-
родонта используют озоно-
терапию (ОТ), оказывающую
многообразное лечебное дей-
ствие — антимикробное, про-
тивовоспалительное, репара-
тивное, улучшение микроцир-



# 3 (125) 2011 55

куляции и трофических про-
цессов в тканях пародонта
[26–28]. Наиболее широко в
пародонтологии применяют
озонированные растворы, а
при лечении заболеваний па-
родонта наиболее эффектив-
ны инстилляции в пародон-
тальные карманы и внутриро-
товые ванночки [26; 27].

В результате местного при-
менения озонированных рас-
творов у пациентов с ХКГ и
ГП различной степени тяжести
отмечается выраженная бак-
терицидная активность, сопо-
ставимая с таковой 0,2%-го
раствора хлоргексидина [27;
28], а микробная обсеменен-
ность пародонтальных кар-
манов уменьшается в 42,8 ра-
за, что вдвое эффективнее по
сравнению с традиционными
методами терапии [28]. Озоно-
терапия способствует восста-
новлению колониальной рези-
стентности буккального эпите-
лия слизистой оболочки полос-
ти рта и нормализует микро-
флору полости рта — прибли-
жается к норме число адгези-
рующих и оральных стрепто-
кокков и снижается общее ко-
личество микроорганизмов на
один эпителиоцит [27; 28].

Эффективность местной ОТ
отмечается у 100 % больных с
ХКГ и у 92,6 % больных с ГП
легкой степени [27]. Местное
использование озонированных
растворов существенно улуч-
шает значения индексов гигие-
ны полости рта и пародонталь-
ных индексов [26; 28], что свя-
зано с растворением мягкого
зубного налета под влиянием
оксидирующих свойств раство-
ров и способствует уменьше-
нию либо полному исчезнове-
нию кровоточивости десен при
чистке зубов [26; 28].

Использование ОТ в виде
монотерапии наиболее эффек-
тивно при лечении больных с
ХКГ и с ГП легкой степени, у ко-
торых оно способствует значи-
тельному улучшению отдален-
ных результатов лечения [27].

Таким образом, для ЛФФ ха-
рактерны многообразие лечеб-

ного действия — антимикроб-
ное, противовоспалительное,
антигипоксическое, улучшение
микроциркуляции в тканях па-
родонта, стимуляция обмен-
ных и репаративных процес-
сов. При этом их использова-
ние лишено ряда побочных
эффектов, присущих лекарст-
венным препаратам (сенсиби-
лизация, дисбиоценоз, форми-
рование резистентности пато-
генной микрофлоры к анти-
бактериальным препаратам
и др.). При назначении ЛФФ
для лечения заболеваний па-
родонта сформировались ос-
новные тенденции:

— местное использование
ЛФФ для потенцирования дей-
ствия и улучшения проникно-
вения в ткани пародонта ле-
карственных препаратов (маг-
нитофорез, вакуумная дарсон-
вализация и др.);

— местное использование
ЛФФ, обладающих многооб-
разными лечебными эффекта-
ми:  противовоспалительным,
антигипоксическим, антимик-
робным и др. (фототерапия,
гидробальнеотерапия, озоно-
терапия);

— использование ЛФФ об-
щего действия (нормобариче-
ская гипокситерапия, гипер-
барическая терапия).
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CADASIL (Cerebral Autoso-
mal Dominant Arteriopathy with
Subcortical Infarcts and Leuco-
encephalopathy), или цереб-
ральная аутосомно-доминант-
ная артериопатия с субкорти-
кальными инфарктами и лей-
коэнцефалопатией, — это за-
болевание, наследуемое по
аутосомно-доминантному типу

и характеризующееся присту-
пами мигрени, подкорковыми
инфарктами и лейкоэнцефа-
лопатией, которые развива-
ются вследствие изменения в
мелких церебральных артери-
ях. Ранее довольно широко
встречались отдельные на-
блюдения семейных случаев
сосудистого поражения мозга

с патологией белого вещества
под различными названиями:
«хроническая семейная со-
судистая энцефалопатия»,
«семейная прогрессирующая
субкортикальная энцефалопа-
тия Бинсвангера» и т. п. [9; 28–
30; 33].

Р а с п р о с т р а н е н н о с т ь
CADASIL в различных популя-
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циях составляет 1 случай на
100 000 населения, однако
предполагается, что реальные
цифры значительно выше, по-
скольку многие случаи CADASIL
все еще остаются не диагнос-
тированными.

Клинически синдром CADASIL
(табл. 1) проявляется присту-
пами мигренозной головной
боли (40 %), повторными тран-
зиторными ишемическими ата-
ками или ишемическими ин-
сультами в молодом возрасте
(от 30 до 50 лет — в 75 %), для
которых характерно полное
восстановление очаговой не-
врологической симптоматики,
деменцией и психическими
расстройствами (30 %), судо-
рожными припадками (10 %).
Продолжительность заболева-
ния различна (в среднем 15
лет), смерть наступает в 55–60
лет [3; 4; 8; 11; 20].

Головная боль обычно явля-
ется первым симптомом заболе-
вания, часто начинается в воз-
расте до 20 лет. После перене-
сенного инсульта частота и тя-
жесть приступов мигрени обыч-
но уменьшаются. Механизм го-
ловной боли при CADASIL и
причина частой ассоциации
цефалгии с этим заболевани-
ем пока неизвестны. Предпо-
лагается, что патологический
ген Notch3 вызывает артерио-
патию, нарушает функцию каль-
циевых каналов, что приводит
к появлению приступов мигре-
ни и развитию ишемической
лейкоэнцефалопатии [27].

Ишемические инсульты яв-
ляются самыми частыми и
облигатными  симптомами
CADASIL. Обычно инсульт
возникает в среднем возрас-
те при отсутствии сосудистых
факторов риска, имеет реци-
дивирующее течение, характе-
ризуется наличием классичес-
ких синдромов, лакунарных
очагов поражения мозговой
ткани (по данным нейровизуа-
лизационных методов иссле-
дования) и полной клинической
ремиссией через несколько
дней [25]. Клиническая карти-
на тяжелого инсульта встреча-

ется крайне редко, а геморра-
гический инсульт описан лишь
в единичном случае [1; 10]. С
помощью магниторезонансной
томографии (МРТ) стало воз-
можным визуализировать соче-
тание небольших лакунарных
инфарктов различной локали-
зации с диффузными изменени-
ями белого вещества. Спустя
несколько лет течения болезни
на смену острым сосудистым
эпизодам приходит постепенно
прогрессирующая деменция
подкоркового типа. Она прояв-
ляется нарушением памяти, ре-
чи, внимания, поведенческими
расстройствами, выраженным
псевдобульбарным синдромом,
аффективными расстройст-
вами (чаще по типу депрессии
либо агрессии) [2; 4; 19].

Одним из препятствий для
постановки правильного диа-
гноза является широкий спектр
фенотипических проявлений
заболевания, включая случаи
значительных вариаций в пре-
делах одной семьи. Так, Kalimo
и соавторы (2002) сообщили о
гомозиготных близнецах, у од-
ного из которых первые симп-
томы заболевания появились
в 39 лет, а у другого еще в те-
чение 9 лет не было никаких
клинических проявлений [19].

МРТ-исследование при
CADASIL имеет важное диа-
гностическое значение, так как
позволяет обнаружить харак-
терные для этого заболевания
субкортикальные инфаркты и
лейкоэнцефалопатию [25]. Из-
менения в белом веществе го-

ловного мозга у носителей мута-
ции, характерных для CADASIL,
могут фиксироваться даже при
полном отсутствии каких-либо
клинических проявлений бо-
лезни [34]. При наличии клини-
ческих симптомов заболева-
ния, как и у всех носителей
патологического гена после
35 лет, независимо от клини-
ческой картины, всегда имеют-
ся характерные изменения на
МРТ (патологические очаги в
белом веществе переднего по-
люса височной доли по типу
лейкоареоза) [1; 3; 24; 25; 34].
Подобная картина наблюдает-
ся у 70–80 % больных, тогда
как поражения белого вещес-
тва другой локализации (бе-
лое вещество лобной, заты-
лочной доли, а также коры)
встречаются редко [1; 3; 19].
Однако с помощью МРТ-нахо-
док не всегда удается объяс-
нить клинические симптомы у
большинства больных, у кото-
рых объем поражения мозга
соответствует степени инвали-
дизации [25].

Изменения в белом вещес-
тве мозга служат основанием
для проведения дифферен-
циального диагноза между
CADASIL и рассеянным скле-
розом, церебральным васку-
литом, церебральной амило-
идной ангиопатией, болезнью
Бинсвангера, болезнью Альц-
геймера, HERNS, MELAS, лей-
коэнцефалопатией неизвест-
ной этиологии, что иногда
представляет собой непростую
задачу. За период с 1996 г.,

Таблица 1
Характерные клинические

и нейровизуализационные признаки CADASIL

Данные нейровизуализации

Патологические изменения на МРТ присутствуют
у всех пациентов старше 35 лет. Наличие лаку-
нарных очагов в белом веществе мозга (по типу
лейкоареоза) (точечные очаги, гипоинтенсивные
на Т1- и гиперинтенсивные — на Т2-изображени-
ях), преимущественно в височных долях (в на-
чальных стадиях), которые приобретают диффуз-
ный характер (в поздних стадиях заболевания).
Редко поражается кора головного мозга и моз-
жечок

Клинические
проявления

Мигрень
с аурой

Ишемический
инсульт

Расстройства
настроения

Деменция
подкоркового
типа
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когда благодаря исследовани-
ям E. Tournier-Lasserve была
выявлена связь CADASIL с
мутацией в гене Notch3  на
19-й хромосоме, до сегодняш-
него дня уже известно о тыся-
че подобных семей [2; 3; 7; 31;
32]. Некоторые мутации гена
CADASIL могут быть иденти-
фицированы лабораторно с
помощью существующей тест-
системы. Тем не менее, в на-
стоящее время примерно в
20  % случаев тест имеет лож-
ноотрицательный результат,
т. к. он отражает только мута-
ции в экзонах 3, 4, 11 и 18.
Проверка всех 23 экзонов, ко-
дирующих 34 ЕGF-подобные
последовательности, считает-
ся наиболее точным анализом
для CADASIL, но требует зна-
чительных финансовых затрат
и времени исследования [15–
18]. С другой стороны, диагноз
CADASIL может быть установ-
лен патоморфологическими
методами. С помощью элект-
ронной микроскопии кожи, пе-
риферического нерва можно
выявить сосудистые грануляр-
ные осмофильные включения
(ГОВ) [35]. Известно, что у па-
циентов даже без выраженных
симптомов заболевания, с ми-
нимальными изменениями в
головном мозге, на МРТ могут
быть выявлены характерные
гранулы в базальной мембра-
не сосудов дермы [23]. Таким
образом, ГОВ, присутст-
вующие в базальных пластин-
ках церебральных сосудов,
нервах, поперечно-полосатых
мышцах и коже, — гистологи-
ческий маркер CADASIL, что
позволяет верифицировать
диагноз с помощью биопсии.

Морфологической характе-
ристикой синдрома CADASIL
является системная артерио-
патия с преимущественным по-
ражением мелких церебраль-
ных артерий и артериол [1; 7;
19]. В гистологической карти-
не присутствуют концентриче-
ское утолщение сосудистой
стенки за счет субэндотели-
альной фиброзной пролифе-
рации и гиалиноза интимы,

фибриноидный некроз и отек.
При электронной микроскопии
могут выявляться ГОВ вблизи
гладкомышечных клеток мел-
ких артерий. Вышеперечислен-
ные изменения наблюдаются
не только в церебральных со-
судах, но и в скелетных мыш-
цах и коже, что позволяет ис-
пользовать ультраструктурное
исследование образцов био-
псии кожи (мышцы) в качестве
удобного метода прижизнен-
ной диагностики CADASIL [6;
19; 23; 24].

Критериями диагностики ве-
роятного CADASIL являются:

1. Дебют заболевания в воз-
расте до 50 лет.

2. Два из следующих кли-
нических симптомов: мигрень,
ишемический инсульт, субкор-
тикальная деменция.

3. Отсутствие сосудистых
факторов риска, этиологиче-
ски связанных с неврологиче-
скими проявлениями.

4. Анамнез наследственной
аутосомно-доминантной пере-
дачи.

5. Поражение белого ве-
щества полушарий головного
мозга и отсутствие кортикаль-
ных инфарктов при МРТ голов-
ного мозга.

Для постановки достовер-
ного диагноза необходимы со-
ответствие критериям вероят-
ной CADASIL и выявление ге-
нетической мутации и/или ар-
териопатии с характерными
ГОВ при биопсии кожи или
мышцы.

Диагноз возможной CADASIL
может быть поставлен, если:

1. Дебют заболевания в
возрасте старше 50 лет.

2. Имеются инсульты, когни-
тивные нарушения (деменция).

3. Сосудистые факторы рис-
ка в виде легкой артериальной
гипертонии, гиперлипидемии,
курения или приема оральных
контрацептивов.

4. Отсутствуют сведения о
состоянии здоровья родствен-
ников.

5. Имеется нетипичное по-
ражение белого вещества на
МРТ [3].

Таким образом, фенотипи-
чески синдром CADASIL весь-
ма сходен с субкортикальной
артериосклеротической энце-
фалопатией — болезнью Бинс-
вангера (формой патологии
мелких артерий мозга, которая
развивается на фоне артери-
альной гипертонии), протекаю-
щей с определенными гемоди-
намическими особенностями
[5], однако у больных CADASIL
артериальное давление может
оставаться нормальным [15].
Изменения в мелких артериях
головного мозга, возможно,
объясняются тем, что, соглас-
но экспериментальным иссле-
дованиям, ген Notch3 играет
роль регулятора дифференци-
ровки артерий и созревания
гладкомышечных клеток сосу-
дистой стенки [13; 14; 21; 22].

В настоящее время нет еди-
ной точки зрения на патогенез
CADASIL. Предполагается, что
основной возможный меха-
низм — артериопатия с про-
грессирующей окклюзией мел-
ких перфорирующих сосудов
белого вещества головного
мозга. Генетически обуслов-
ленные специфические изме-
нения стенки мелких сосудов
приводят к развитию хрониче-
ской ишемии ткани мозга. На-
капливаясь в базальной мемб-
ране, ГОВ приводят также к на-
рушению нормального функ-
ционирования эндотелия, в
частности гематоэнцефаличе-
ского барьера, что способству-
ет прогрессированию отека.
Кроме того, активированные
ишемией астроциты в микро-
окружении сосудистой стенки
высвобождают эндотелин-1,
который вызывает вазоконст-
рикцию и нарушение кровото-
ка, что является дополнитель-
ным фактором сужения мел-
ких артерий [2]. На аутопсии у
больных с данным заболева-
нием обнаруживают очаги ла-
кунарных инфарктов в белом
веществе, кора головного моз-
га остается относительно со-
хранной. В отличие от бета-
амилоидной ангиопатии, для
CADASIL не характерны внутри-
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мозговые кровоизлияния, ко-
торые выявляются только у па-
циентов, получавших антикоа-
гулянты и антиагреганты [10;
26]. Согласно предложенным
диагностическим критериям,
диагностика CADASIL включа-
ет анализ семейного анамне-
за с последующим проведени-
ем генетического исследова-
ния, электронной микроскопии
или иммуногистохимического
исследования образцов био-
псии кожи или мышечной тка-
ни, МРТ головного мозга [10;
32]. У близких родственников
прямое ДНК-тестирование, как
и МРТ и биопсия кожи (выяв-
ление характерных изменений
в стенках мелких артерий), по-
зволяют диагностировать на-
личие мутаций у лиц из груп-
пы риска на ранней стадии за-
болевания [25].

Адекватное распознавание
CADASIL и сходных генетичес-
ких синдромов расширяет со-
временные представления о па-
тогенетической гетерогенности
ишемических нарушений моз-
гового кровообращения. Можно
предположить, что, по мере
внедрения в практику новых
фармакологических методов
нейро- и ангиопротекции, в се-
мьях с синдромом CADASIL
ключевое значение будет иметь
идентификация клинически
здоровых лиц из группы риска,
в отношении которых станет
возможным проведение пре-
вентивной терапии. Сегодня
рекомендуют постоянный при-
ем статинов и ацетилсалицило-
вой кислоты в малых дозах, с
возможным протективным влия-
нием на функцию эндотелия
[19; 28]. Прием антикоагулян-
тов нецелесообразен из-за
возможного развития геморра-
гических осложнений [12].

Хотя исследование причин и
механизмов развития данной
патологии с каждым годом рас-
ширяется, до сих пор не удает-
ся детализировать ее молеку-
лярные звенья, а это означает,
что специфическая терапия
продолжает оставаться недося-
гаемой. Такое положение дел

усугубляется отсутствием пол-
ноценной модели, воспроизво-
димой у животных: при обыч-
ном моделировании подобных
патологических процессов в
мозговой ткани лабораторных
животных нет возможности про-
следить за всеми тонкостями
развития болезни, поскольку
вызванные нейродегенератив-
ные изменения значительно
сокращают продолжительность
жизни подопытных животных,
не позволяя изучить длитель-
но формируемые нарушения
структуры и функции как кле-
ток сосудистой стенки, так и
нейронов мозга. Следователь-
но, необходимы дальнейшее
изучение молекулярного поли-
морфизма нейродегенерации,
разработка моделей и выявле-
ние новых подходов к воссоз-
данию и анализу данной пато-
логии.
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Патологія органів травлен-
ня домінує у структурі загаль-
ної захворюваності дітей і має
неухильну тенденцію до росту
[1–5]. У широкому спектрі хро-
нічних захворювань шлунково-
кишкового тракту (ШКТ) у дітей
перше місце посідають ушко-
дження верхніх відділів трав-
ного каналу (ВВТК), серед яких
протягом останніх років спо-
стерігається збільшення поши-
реності гастроезофагеальної
рефлюксної хвороби (ГЕРХ)
[4–8].

Самостійною нозологічною
одиницею ГЕРХ було визнано
у жовтні 1997 р. на міждисцип-
лінарному конгресі в м. Ген-

валь (Бельгія). Тоді були ухва-
лені перші рекомендації щодо
діагностики та лікування цьо-
го захворювання, засновані на
принципах доказової медици-
ни. Згідно з визначенням, ухва-
леним на Генвальському фо-
румі, ГЕРХ наявна в усіх хво-
рих, яким загрожує ризик фі-
зичних ускладнень у зв’язку з
гастроезофагеальним рефлюк-
сом (ГЕР), а також тих, у кого
спостерігається клінічно значу-
ще погіршення самопочуття
(якості життя) внаслідок симп-
томів, пов’язаних з рефлюк-
сом, після відповідного підтвер-
дження доброякісної природи
цих симптомів. Під фізичними

ускладненнями розуміють як
ушкодження безпосередньо
стравоходу (рефлюкс-езофа-
гіт, виразка, стриктура страво-
ходу, стравохід Баррета), так і
позастравохідні прояви захво-
рювання (астма, ларингіт то-
що). Найбільш частим симпто-
мом ГЕРХ визнана печія, при
цьому такий важливий симп-
том, як регургітація, у докумен-
ті навіть не згадується, що слід
визнати його істотним недолі-
ком [9; 10].

На міжнародному конгресі
гастроентерологів (Монреаль,
2005) було запропоноване та-
ке визначення захворюван-
ня: ГЕРХ — це стан, що роз-
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вивається, коли рефлюкс вміс-
ту шлунка спричиняє появу
різноманітних симптомів, які
турбують пацієнтів і/або спри-
чиняють ускладнення [10; 11].

Згідно з ВООЗ, ГЕРХ — це
хронічне рецидивне захворю-
вання, обумовлене порушенням
моторно-евакуаторної функції
гастроезофагеальної зони, що
характеризується спонтанним
і/або регулярним закиданням у
стравохід шлункового чи дуо-
денального вмісту, призводить
до ушкодження дистального
відділу стравоходу [10].

За іншими формулювання-
ми, ГЕРХ — це хронічне за-
хворювання, обумовлене за-
киданням шлункового і/або
шлунково-кишкового вмісту в
стравохід, що призводить до
розвитку рефлюкс-езофагіту
або перебігає без нього та су-
проводжується розвитком ха-
рактерних симптомів [12].

У 1999 р. ГЕРХ офіційно
ввійшла у Міжнародну класифі-
кацію хвороб Х перегляду (руб-
рика К21) і підрозділяється на
ГЕРХ, супроводжувану ГЕР з
езофагітом (К21.0), та ГЕРХ,
супроводжувану ГЕР без езо-
фагіту (К21.1) [10; 12].

За результатами епідеміоло-
гічних досліджень, проведених
у багатьох країнах світу, часто-
та виникнення ГЕРХ у дорос-
лого населення становить від 7
до 60 %, а у дітей коливаєть-
ся, за даними різних авторів,
від 2–4 до 8,7–49 %, і цей по-
казник щороку зростає [4; 6; 8;
13–17], що дало підставу групі
експертів ВООЗ назвати ХХІ ст.
віком ГЕРХ [5; 15; 16].

Проте дійсна розповсю-
дженість ГЕРХ недостатньо
вивчена, що обумовлено різно-
манітністю клініко-морфологіч-
них варіантів захворювання,
відмінними трактуваннями та
визначеннями ГЕРХ, відсутніс-
тю чіткого визначення деяких
симптомів даної хвороби, не-
достатньою поінформованістю
лікарів щодо можливості ати-
пового перебігу хвороби, а та-

кож недооцінкою фахівцями
клінічних проявів цього захво-
рювання [10; 11; 15; 17].

Проблема ГЕРХ є одним із
важливих завдань сучасної гас-
троентерології, що пов’язано з
ростом кількості хворих з цією
патологією, наявністю як ти-
пових симптомів, які значно по-
гіршують якість життя хворих,
так і нетипових ознак, що утруд-
нює діагностику ГЕРХ, призво-
дить до гіпердіагностики де-
яких захворювань і погіршує
їх перебіг з можливістю прогре-
сування хвороби та розвитку
серйозних ускладнень, необхід-
ністю тривалого медикамен-
тозного лікування за недостат-
ньої інформованості лікарів про
ГЕРХ. Несвоєчасна діагности-
ка та лікування даного захво-
рювання можуть призводити до
таких тяжких ускладнень, як
пептична виразка стравоходу
та її перфорація (найчастіше —
у середостінні), гострі та хроніч-
ні кровотечі з виразкових ура-
жень стравоходу, стенозування
і стриктури стравоходу, форму-
вання стравоходу Баррета,
який вважається передрако-
вою хворобою стравоходу [2;
5; 7; 18–21]. Тому вивчення
питань ранньої діагностики та
удосконалення протоколів лі-
кування ГЕРХ є сьогодні акту-
альним.

У гастроентерології тради-
ційно розрізняють фізіологіч-
ний та патологічний ГЕР. При
фізіологічному ГЕР, який може
траплятися у здорових дітей
будь-якого віку, виникає нетри-
вале (не більш ніж 20 с) заки-
дання вмісту шлунка у стра-
вохід за відсутності ураження
слизової оболонки і клінічних
проявів (наприклад, після пе-
реїдання та під час сну). Пато-
логічний рефлюкс спостері-
гається в будь-яку годину до-
би, нерідко не залежить від
прийому їжі, характеризується
високою частотою (більше 50
епізодів на день), тривалим і
стійким закиданням (не менш
ніж 4,2 % часу запису за дани-

ми добового рН-моніторингу)
кислого вмісту шлунка у страво-
хід, що супроводжується роз-
витком запальної реакції сли-
зової оболонки стравоходу й
вираженими клінічними про-
явами [5; 7; 20–22]. Згідно з
даними інших дослідників, ГЕР
може бути не тільки кислим, а
й лужним, що зумовлено су-
провідним закиданням у стра-
вохід дуоденального вмісту [3;
6; 11; 16; 19; 23]. Більше того,
сьогодні установлено, що за-
пально-деструктивні зміни сли-
зової оболонки стравоходу при
лужному рефлюксі більш ви-
ражені, ніж при ізольованій
кислотній агресії [15].

За даними П. Л. Щербакова
[7], у спектрі хронічних запаль-
них захворювань органів трав-
лення ізольовані рефлюкс-езо-
фагіти становлять трохи менше
1,5 %, при гастритах, які по-
єднуються з ураженнями стра-
воходу, спостерігаються у 15 %
дітей, при гастродуоденітах —
у 38,1 %, а при виразковій хво-
робі дванадцятипалої кишки
виявляються практично в усіх
дітей. Часте поєднання ГЕРХ
із захворюваннями та функ-
ціональними розладами ШКТ
не є випадковим, а обумовле-
не спільністю їх патофізіологіч-
них механізмів [4; 11; 15; 24].

Сьогодні ГЕРХ є яскравим
прикладом кислотно-залежних
захворювань, оскільки соляна
кислота виступає основним
патогенетичним фактором роз-
витку клінічних симптомів і
морфологічних проявів ГЕРХ
[4; 5; 7; 11; 13; 15].

Встановлено, що в патогене-
зі ГЕРХ важливе значення ма-
ють порушення функції ниж-
нього стравохідного сфінктера
(НСС), зменшення активності
та подовження стравохідного
кліренсу, зниження резистент-
ності слизової оболонки стра-
воходу до ацидопептичного
ураження, збільшення агресив-
ності шлункового вмісту, дуо-
денально-гастральний реф-
люкс, порушення випорожнен-
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ня шлунка [2; 6; 8; 10; 13; 19;
25].

Одним із провідних факто-
рів, які спричиняють розвиток
ГЕРХ, є незрілість НСС. Ослаб-
лення антирефлюксного меха-
нізму НСС може бути первин-
ним або вторинним. Вторинна
слабкість НСС найчастіше ви-
никає на фоні запалення або
інших органічних змін нижче-
розташованих органів травлен-
ня (набряк цибулини дванад-
цятипалої кишки при виразко-
вій хворобі або формування
стенозу), різних системних за-
хворювань (склеродермія). Вна-
слідок порушення проходжен-
ня хімусу через цибулину два-
надцятипалої кишки у шлунку
нагромаджується кислий вміст,
виникає ГЕР і розвивається езо-
фагіт. Аналогічні зміни можуть
спостерігатися в дітей першого
року життя при аномаліях роз-
витку травного каналу, які про-
являються псевдообструкцією
(пілоростеноз, пілороспазм,
мембрана дванадцятипалої
кишки, кільцювата підшлунко-
ва залоза), розвитком антипе-
ристальтичної активності (гри-
жа стравохідного отвору діа-
фрагми). Зниження тонусу НСС
може виникати внаслідок за-
стосування різних лікарських
препаратів (антихолінергічні
засоби, адреноблокатори, бло-
катори кальцієвих каналів, опіа-
ти), тютюнопаління, вживання
деяких харчових продуктів (шо-
колад, кава, жирні страви та
спеції) [2; 7; 9;  26; 27].

Патогенетичними фактора-
ми розвитку моторних пору-
шень ВВТК є розлади акомо-
дації шлунка у відповідь на
приймання їжі під впливом по-
стійного збільшення тиску шлун-
кового вмісту на його стінки,
порушення ритму перисталь-
тики шлунка (шлункова диз-
ритмія) — ослаблення мотори-
ки антрального відділу шлунка
з подальшим його розширен-
ням, гастропарезом і пору-
шенням антродуоденальної ко-
ординації [28; 29].

Як доведено останнім ча-
сом, у патогенезі ГЕРХ велике
значення мають так звані спон-
танні релаксації НСС, що вини-
кають транзиторно протягом
доби. Вони пов’язані, зокрема,
з холінергічним впливом і за-
лежать від інгібуючого транс-
мітера NO, що розслабляє
НСС. Причинами спонтанної
релаксації можуть бути пору-
шення перистальтики страво-
ходу, метеоризм, виразкова
хвороба, дуоденостаз будь-
якої етіології, грижа страво-
хідного отвору діафрагми, швид-
ке приймання їжі, надмірне
вживання продуктів, що подов-
жують пересування хімусу
стравоходом (жирне м’ясо, бо-
рошняні вироби, смажені стра-
ви та ін.) [10; 15; 30].

Останніми роками дослід-
ники дискутують про можливий
патогенетичний зв’язок між
ГЕРХ і Нelicobacter pylori
(Н. рylorі). Деякі з них припус-
кають роль Н. рylorі у перебігу
ГЕРХ: Н. рylorі стимулює про-
цеси кислотоутворювання в
шлунку, що в поєднанні з мо-
торними порушеннями страво-
ходу є одним із вирішальних
факторів у розвитку ГЕР [4;
31]. Інші автори не змогли під-
твердити це положення [32].
Окремі автори вважають, що
виникненню ГЕРХ деякою мі-
рою може сприяти ерадикацій-
на терапія, що проводиться
при хелікобактерасоційованих
хронічних запальних захворю-
ваннях шлунка та дванадцяти-
палої кишки, а саме: ерадика-
ція Н. рylorі призводить до зни-
ження тонусу НСС, що збільшує
імовірність розвитку ГЕРХ [5; 6;
31; 33]. Існує думка, що після
ерадикаційної терапії перис-
тальтична активність шлунка
знижується зі збереженням
відносно високого рівня про-
дукції соляної кислоти. Тому од-
ним із факторів виникнення ГЕР
та розвитку рефлюкс-езофагіту
може бути закидання кислого
вмісту зі шлунка до стравоходу
після ерадикації Н. pylorі [2].

У первинному порушенні
антирефлюксних механізмів
важливу роль відіграють веге-
тативні порушення [3; 34; 35].
Підвищення активності пара-
симпатичної ланки ВНС при-
зводить до зростання секреції
соляної кислоти та пепсину, а
симпатичного відділу — до по-
рушення моторно-евакуатор-
ної функції шлунка, дванадця-
типалої кишки та зниження то-
нусу НСС.

Вегетативна дисфункція
найчастіше спричиняється гі-
поксією головного мозку, що
виникає внаслідок патології
вагітності та пологів. Згідно з
концепцією перехідних станів,
ця патологія має не тільки най-
ближчі, а й віддалені ефекти.
Було доведено, що безпосе-
редній гіпоксичний та ішеміч-
ний вплив на розвиток мотор-
них порушень ШКТ і хвороб
ВВТК проявляється під час усіх
критичних періодів життя дити-
ни, особливо в підлітковому
віці [3; 36].

Клінічні прояви ГЕРХ під-
розділяються на стравохідні та
позастравохідні й можуть бути
різними залежно від віку дити-
ни. На характер клінічних про-
явів ГЕРХ, безсумнівно, впли-
вають зміни з боку інших орга-
нів травної системи, перш за
все гастродуоденальна пато-
логія, яка супроводжує ГЕРХ у
чималій кількості випадків [4;
8; 10; 19; 24].

До стравохідних симптомів
належать: печія, регургітація,
відрижка, дисфагія, одинофа-
гія [1; 5; 7; 10; 12; 15; 19; 22].
При ГЕРХ також можуть спо-
стерігатися й більш рідкісні
симптоми: гикавка, блювання,
відчуття клубка в горлі, біль у
щелепі, печіння язика та ін., —
які не є специфічними для
рефлюксної хвороби і можуть
супроводжувати інші захворю-
вання.

Печія, яка виникає внаслі-
док подразнювальної дії реф-
люктанту на слизову оболонку
стравоходу, вважається одним
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із найголовніших симптомів
ГЕРХ і, як правило, з’являєть-
ся у разі зниження рН до 4,0 і
нижче. Особливо характерною
для ГЕРХ є печія, що виникає
після вживання їжі, вночі та
після фізичного навантаження.
Виникнення печії може бути
спровоковане прийомом газо-
ваних напоїв, певних продуктів
харчування (жирних, гострих
страв, кислих соків, чорного
хліба), залежить від положен-
ня тіла (при нахилах та у гори-
зонтальному положенні), за-
стосування деяких ліків, які
зменшують тонус НСС. Деякі
діти можуть розцінювати печію
як прояв больового синдрому
(«синдром передньої грудної
стінки»).

Регургітація (стравохідне
блювання) — раптове вики-
дання повним ротом великої
кількості незміненої їжі — від-
бувається без попередньої ну-
доти під час їжі (іноді вночі),
з’являється внаслідок ретро-
градного надходження шлун-
кового вмісту в стравохід і ро-
тову порожнину. Рідкісною, але
дуже характерною ознакою
ГЕРХ, є регургітація внаслідок
гіперсалівації, відома як «симп-
том мокрої подушки» [5].

Хворі з ГЕРХ також скар-
жаться на відрижку — мимо-
вільне викидання в ротову по-
рожнину невеликої кількості їжі
та повітря чи тільки повітря.
Таке відригування є менш спе-
цифічним симптомом ГЕРХ,
тому що свідчить, у першу чер-
гу, про підвищення внутріш-
ньошлункового тиску та в мен-
шій мірі залежить від наявності
й вираженості ГЕР.

Говорячи про печію, регур-
гітацію, відрижку, необхідно
звернути увагу на відсутність
єдиного визначення цих тер-
мінів [2; 9; 22], що вносить пев-
ні труднощі щодо правильного
й однакового розуміння цих
симптомів лікарем.

Також слід відзначити, що не
існує однозначного погляду на
регулярність і частоту печії як

симптому ГЕРХ. Так, згідно
з рекомендаціями Генваль-
ського конгресу, діагностувати
рефлюксну хворобу можна у
тих випадках, коли печія вини-
кає двічі або більше разів на
тиждень. На Монреальському
конгресі гастроентерологів між-
народна група експертів, до якої
ввійшли 44 спеціалісти з 18 кра-
їн світу, ухвалила рішення вва-
жати печію симптомом ГЕРХ,
навіть якщо вона з’являється
один раз на тиждень [10; 11].

Більше ніж 60 % дітей скар-
жаться на ниючий біль у над-
черевній ділянці та за груди-
ною, що виникає відразу після
приймання їжі та посилюється
при нахилах тулуба та дещо
зменшується через 1,5–2 год.

Важливе значення в клініч-
ній оцінці ГЕРХ відводиться
позастравохідним (атиповим)
проявам захворювання, до
яких надежать: отоларинго-
логічні, бронхолегеневі, карді-
альні, стоматологічні [5; 10;
37–39].

У дитячому віці найчастіше
зустрічаються позастравохідні
симптоми з боку бронхолеге-
невої системи та ЛОР-органів
[7; 19; 38; 39]. Даний взаємо-
зв’язок пояснюється спільніс-
тю анатомічних зв’язків систем
дихання та травлення, єдністю
ембріологічного походження.
При поєднанні з ГЕРХ захворю-
вання бронхолегеневої систе-
ми та ЛОР-органів набувають
тривкого, рецидивного перебігу,
який не піддається стандартній
терапії.

Досить часто ГЕРХ відміча-
ється у дітей з бронхіальною
астмою (БА). У медичній літе-
ратурі навіть з’явився термін
«рефлюксіндукована БА», яким
відзначають БА, в етіопатоге-
незі котрої ГЕРХ має основне
значення. Патогенетичний зв’я-
зок між ГЕРХ і БА є досить
складним і неоднозначним. З
одного боку, ГЕРХ, безумовно,
сприяє розвитку БА за рахунок
бронхоспазму, що спричиня-
ється рефлекторними вагусни-

ми механізмами, а також гіпер-
реактивністю бронхів, яка ви-
никає у відповідь на вплив со-
ляної кислоти, мікро- і макро-
аспірації. З другого боку, сама
БА може схиляти до розвитку
ГЕРХ внаслідок збільшення
градієнта тиску між черевною
та грудною порожнинами, вели-
кою частотою гриж стравохід-
ного отвору діафрагми у хворих
на БА, широкого застосування
бронходилататорів, що знижу-
ють тонус НСС [40; 41]. Нако-
пичено достатньо фактичного
матеріалу, який свідчить про те,
що ГЕРХ може бути не тільки
тригером у патогенезі певної
кількості випадків БА, але й
обтяжувати її клінічний перебіг
[38].

При вивченні клінічної кар-
тини захворювання органів ди-
хання з бронхообструктивним
синдромом (БА, пневмонія,
рецидивний бронхіт) у дітей,
який поєднувався з ГЕРХ, ав-
тором [38] доведено, що перші
ознаки БА реєструвалися че-
рез 6–12 міс. від початку клі-
нічних проявів ГЕРХ, а імовір-
ність загострення БА на фоні
рецидиву ГЕРХ була найбільш
високою у найближчі два тижні
та відмічалась у 26 % випад-
ків. Поєднаний перебіг БА та
ГЕРХ у дітей супроводжувався
підсиленням тяжкості клінічних
проявів захворювання з віро-
гідним почастішанням загост-
рень в 1,6 разу і збільшенням
середніх термінів перебування
в умовах стаціонару в 1,3 разу
порівняно з ізольованим пере-
бігом БА. Клінічна та фармако-
економічна ефективність комп-
лексної терапії при такому по-
єднаному перебігу значно під-
вищується, якщо лікування
спрямоване одночасно на ку-
пірування проявів бронхіаль-
ної обструкції та на зменшен-
ня симптомів ГЕРХ. При при-
значенні індивідуальної анти-
рефлюксної терапії зменшу-
ються частота, тяжкість і три-
валість нападів бронхіальної
обструкції, збільшується пері-
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од ремісії захворювання. Про-
філактичні та лікувальні анти-
рефлюксні програми у дітей з
поєднаним перебігом БА та
ГЕРХ повинні проводитися про-
тягом найближчих двох тижнів
після рецидиву ГЕРХ для запо-
бігання загостренню БА [38].

Другий (не менш значний)
позастравохідний прояв ГЕРХ
— рефлюксіндуковане уражен-
ня ЛОР-органів. При цьому па-
тологічні зміни можуть спосте-
рігатися у носовій порожнині,
гортані, глотці, що клінічно про-
являється ринітом, синуситом,
ларингітом, минущою чи по-
стійною дисфонією, зривом го-
лосу, надлишковим утворен-
ням слизу у гортані. Характер-
ною особливістю рефлюкс-
індукованого ларингіту є локалі-
зація запального процесу на
задній стінці гортані. У пато-
генезі змін респіраторного
шляху провідну роль відігра-
ють проксимальні рефлюкси,
що призводять до постійного
закидання шлункового вмісту у
верхні відділи стравоходу, но-
сову порожнину, гортань, тра-
хею та глотку з розвитком у
них хронічних запальних змін
[37].

А. М. Шабалов [39] при об-
стеженні дітей з ГЕРХ у 90,9 %
випадків виявив захворювання
ЛОР-органів, у 92,3 % — різні
патологічні зміни у порожнині
рота, у 84,8 % обстежених —
їх поєднання. У всіх дітей спо-
стерігалися дисбіотичні зміни в
порожнині рота, при цьому
встановлено прямий кореляцій-
ний взаємозв’язок між показни-
ками мікробіоценозу порожни-
ни рота і ступенем тяжкості
рефлюкс-езофагіту, вираже-
ністю карієсу і тяжкістю супро-
відної ЛОР-патології.

Для дітей з рефлюксною
хворобою характерні болі в
ділянці серця, порушення рит-
му та провідності серця, зміна
показників варіабельності сер-
цевого ритму, взаємозв’язок
між епізодами ГЕР та пору-
шеннями серцевого ритму [39].

Кардіологічні симптоми з’явля-
ються внаслідок езофагокарді-
ального рефлюксу, спровоко-
ваного потраплянням кислоти
в стравохід.

Здебільшого позастравохід-
ні симптоми комбінуються зі
стравохідними. Проте трапля-
ються випадки, коли при ГЕРХ
наявні лише позастравохідні
симптоми, які можуть маскува-
ти основний перебіг ГЕРХ і
призводити до хибної діагнос-
тики та недостатньо ефектив-
ного лікування. В інтерпретації
клінічної симптоматики при
ГЕРХ важливою є не лише
наявність клінічних симптомів,
а насамперед фактори, що
впливають на клінічну симпто-
матику. Необхідно зазначити,
що нерідко вираженість клі-
нічних проявів не корелює із
тяжкістю процесу за даними
ендоскопії: спостерігається на-
явність великої кількості знач-
них проявів за відсутності за-
пально-ерозивних змін страво-
ходу і, навпаки, ерозії страво-
ходу можуть не супроводжува-
тися клінічними ознаками ГЕРХ
[5; 9; 11].

Встановлення діагнозу ГЕРХ
ґрунтується на сукупності діа-
гностичних критеріїв: клінічних,
рН-моніторування, ендоскопіч-
них, гістологічних, рентгеноло-
гічних, манометричних та ін. [1;
6; 10; 12; 44; 45].

Слід відзначити, що на прак-
тиці діагностика ГЕРХ базуєть-
ся, у першу чергу, на виявленні
та грамотній оцінці скарг хво-
рого, клінічних симптомів (пе-
чія, регургітація), тимчасом як
інструментальні методи дослі-
дження є додатковими або
уточнюють діагноз [11; 43; 44].
Однак у тих випадках, коли
відсутні будь-які клінічні про-
яви ГЕРХ, діагноз встанов-
люється тільки на підставі про-
ведених спеціальних методів
дослідження, виконаних з при-
воду іншої патології органів
травлення.

Основним методом діагнос-
тики ГЕРХ служить внутрішньо-

стравохідна рН-метрія, яка по-
лягає у введенні в дистальні
відділи стравоходу рН-зонда
та фіксації його там на трива-
лий час (найефективніше — не
менше ніж на 24 год). Добо-
ве моніторування внутрішньо-
стравохідного рН має високу
чутливість у діагностиці ГЕРХ,
забезпечує її раннє виявлення
задовго до виникнення клініч-
них проявів езофагіту і, крім
того, допомагає в індивідуаль-
ному виборі лікувальних пре-
паратів. Використовуючи цей
метод дослідження, можна не
тільки зафіксувати ацидифіка-
цію стравоходу, але й оцінити
його тривалість. Оцінюється по-
казник кислої експозиції — час
контакту стравоходу з кислим
(рН < 4) шлунковим вмістом.
Стравохідний рефлюкс розці-
нюється як патологічний, якщо
в положеннях стоячи та лежа-
чи кислотна експозиція пере-
вищує нормативні показники
більше ніж на 95 %. Рефлюкс
тривалістю менше 5 хв не вва-
жається патологічним [12].

Ендоскопія стравоходу доз-
воляє підтвердити наявність
рефлюкс-езофагіту й оцінити
ступінь його тяжкості. У разі
потреби (для виключення раку
та передракових змін страво-
ходу) під час проведення ен-
доскопічного дослідження бе-
руть біоптат слизової оболон-
ки шлунка та стравоходу з по-
дальшим гістологічним дослі-
дженням, що дає змогу визна-
чити ступінь прояву запально-
го процесу, наявність осеред-
ків шлункової метаплазії. За-
лежно від розповсюдженості та
тяжкості процесу розрізняють
4 ступені езофагіту за класи-
фікацією G. Tytgat у модифі-
кації В. Ф. Приворотського [1;
46].

Рентгенологічне досліджен-
ня не має самостійного зна-
чення в діагностиці ГЕРХ. Во-
но дає змогу зафіксувати епізо-
ди рефлюксу, є добре інформа-
тивним для діагностики грижі
стравохідного отвору діафраг-
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ми, допомагає у диференцій-
ній діагностиці з іншими хворо-
бами (ахалазія кардії, диверти-
кули, стриктури тощо).

За деяких обставин можуть
бути корисні інші діагностичні
методи:

— стравохідна манометрія,
яка дозволяє оцінити стан
НСС, здатність його до релак-
сації під час ковтання, скорот-
ливу функцію стравоходу. Діа-
гностично важливим є зни-
ження тиску в зоні нижнього
стравохідного сфінктера мен-
ше 10 мм рт. ст.;

— сцинтиграфія стравоходу
з радіоактивним технецієм
проводиться для оцінки езо-
фагеального кліренсу; затрим-
ка ізотопу в стравоході більше
ніж на 10 хв свідчить про спо-
вільнення езофагеального
кліренсу;

— біліметрія, за допомогою
якої можна виявити жовчні кис-
лоти у зскрібку з язика, що під-
тверджує патологічний дуоде-
ногастроезофагеальний реф-
люкс;

— поєднана імпеданс-рН-
метрія дозволяє досліджувати
нормальну і ретроградну пери-
стальтику стравоходу та реф-
люкси різного походження.

За наявності позастравохід-
них проявів ГЕРХ необхідно
здійснювати ретельну діагнос-
тику уражень інших систем за-
для виключення відповідних
патологічних розладів. Аналіз
даних літератури свідчить, що
при стійкому перебігу хроніч-
них захворювань респіратор-
ного тракту слід пам’ятати про
ГЕРХ як можливу причину їх
виникнення. З метою дифе-
ренційної діагностики рекомен-
дується добова імпедансомет-
рія із паралельним добовим
моніторуванням внутрішньо-
стравохідного рН [37; 41; 42].
Ураховуючи обтяжливість по-
дібних досліджень, можливе
призначення одного із препа-
ратів інгібіторів протонної пом-
пи (ІПП), наприклад рабепро-
золу, у вигляді діагностики ex

juvantibus. Успішне купірування
печії, болю в грудній клітці,
бронхолегеневих проявів свід-
чить про те, що ці симптоми
були індуковані ГЕРХ [37; 45].

Основною метою терапії
ГЕРХ є ліквідація симптомів за-
хворювання, покращання само-
почуття, лікування та запобі-
гання ускладненням. Нині єди-
ним правильним варіантом лі-
кування ГЕРХ визнається тіль-
ки той, за допомогою якого до-
сягається відсутність симпто-
матики ГЕРХ та ендоскопічних
ознак активності запалення
(повна ремісія) або припинен-
ня болю і диспептичних роз-
ладів, зменшення ендоскопіч-
них ознак активності процесу
(неповна ремісія) [12].

Теоретично, виходячи з па-
тогенезу захворювання, основ-
ним методом лікування ГЕРХ,
безумовно, є фармакотерапія.
Проте важливу роль відіграє
модифікація стилю життя та
корекція харчування пацієнта,
що дають змогу зробити меди-
каментозне лікування ефек-
тивнішим і, найголовніше, до-
помагають зменшити ризик ре-
цидиву хвороби [1; 5; 7; 12; 19;
46].

Першою необхідною умо-
вою успішного лікування та
вторинної профілактики ГЕРХ
є, передусім, впорядкування
способу життя та корекція хар-
чування. Дітям, що стражда-
ють на ГЕРХ, забороняється
піднімати важкі предмети, ви-
конувати фізичні вправи, що
пов’язані з нахилами, піднят-
тям нижніх кінцівок. Необхідно
контролювати масу тіла, сте-
жити за щоденним регулярним
випорожненням кишечнику, ви-
ключити туге затягнення пас-
ка. Спати необхідно з піднятим
на 15 см і більше головним
кінцем ліжка. Харчування по-
винно бути 4–5 разів на день,
невеликими порціями, у чітко
визначений час, не менше ніж
за 3–4 год до відходу до сну;
бажано не лягати після їди про-
тягом щонайменше 1,5 год.

Корекція харчування передба-
чає також виключення пере-
їдання, уникнення поспішного
вживання їжі, відмова від «під’-
їдання» вночі; обмеження про-
дуктів, що підвищують внут-
рішньошлунковий тиск, стиму-
люють кислотоутворювальну
функцію шлунка, подразнюють
слизову оболонку стравоходу та
шлунка, знижують тонус НСС.
Необхідною умовою в ліку-
ванні ГЕРХ є обмеження вжи-
вання рідини протягом дня та
під час кожного приймання їжі.
Слід запобігати вживанню під
час їди мінеральної води або
соку, а також не пити рідину
перед їдою та відразу після неї
[1; 7; 12; 19].

У немовлят годування та-
кож слід проводити маленьки-
ми порціями з використанням
добавок до харчової суміші.
Дієтична корекція полягає в
додаванні до їжі згущених чи
коагульованих сумішей, що міс-
тять клейковину ріжкового де-
рева, амілопектин та ін. Най-
більш відомими серед таких
сумішей є «Нутрилон», «Сем-
пер», «Фрисовом», «Нестар-
гель». Ці суміші рекомендовані
Європейським товариством
дитячих гастроентерологів для
лікування ГЕРХ у немовлят [1].
Годування немовлят необхідно
проводити в положенні сидячи
під кутом 45–60°, що можна
створити за допомогою дитя-
чих стільців. Дітям старшого
віку при вираженому рефлюксі
бажано приймати їжу стоячи
[19].

Лікуючи супровідні захворю-
вання, слід обмежити (при мож-
ливості виключити) прийом
препаратів, які знижують тонус
НСС, а також медикаментів,
що сприяють запаленню сли-
зової оболонки травних органів
[1; 2; 12].

Основою медикаментозної
терапії ГЕРХ, виходячи з пато-
генезу захворювання, є засто-
сування засобів, які спрямовані
на підвищення антирефлюкс-
ної функції НСС, зменшення
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кількості епізодів ГЕР, захист
слизової оболонки стравоходу
від ушкоджувального впливу
рефлюктанту, регуляція про-
цесів кислотоутворення, ліку-
вання езофагіту, покращання
стравохідного кліренсу, і вклю-
чає, як правило, три групи пре-
паратів — прокінетики, анта-
циди-альгінати й антисекре-
торні засоби [2; 5; 6; 13; 15; 19;
46].

Найбільш ефективними пре-
паратами з антирефлюксною
дією, які нормалізують мотори-
ку антрального відділу шлунка,
підвищують тонус НСС, по-
ліпшують стравохідний кліренс
та сприяють спорожненню
шлунка, є прокінетики [2; 5–7;
19; 20]. Серед прокінетиків
сьогодні найбільшого поши-
рення набули блокатори доф-
амінових рецепторів, особливо
селективні, такі як домперидон
(мотиліум, моторикум, моти-
лак, пасажикс та ін.). Домпери-
дон не проходить через гема-
тоенцефалічний бар’єр, тому
він не має відповідних побіч-
них ефектів і добре перено-
ситься хворими. Прокінетики
показані при супровідному дуо-
деногастральному рефлюксі
для усунення потрапляння жов-
чі в стравохід, при грижі стра-
вохідного отвору діафрагми,
виявленій недостатності кар-
діальної розетки, позастраво-
хідних проявах ГЕРХ, а також
за наявності функціональної
диспепсії. Препаратом вибору
у педіатричній практиці є моти-
ліум, який сьогодні випускаєть-
ся у кількох формах.

Антацидні препарати чинять
нейтралізуючу або буферну
дію на соляну кислоту, яка є в
шлунку чи знаходиться в ре-
зультаті ГЕР у стравоході, не
впливаючи на її продукцію. Су-
часні антациди характеризують-
ся цитопротекторним ефектом,
стимулюють синтез простаглан-
динів і секрецію бікарбонатів,
забезпечують інактивацію пеп-
сину, адсорбцію жовчних кислот
та лізолецитину, зниження внут-

рішньопорожнинного тиску в
шлунку та дванадцятипалій
кишці, поліпшують кліренс стра-
воходу [13; 19; 47].

У педіатричній практиці пе-
ревага віддається антацидам
ІІІ покоління (антациди-альгі-
нати) [12; 19; 47]. Самостійно-
го значення для загоєння де-
фектів і зменшення запалення
в стравоході вони не мають.
Проте вони з успіхом викорис-
товуються як симптоматичні
засоби, оскільки швидко усува-
ють клінічну симптоматику (пе-
чію, кислу відрижку тощо). У
кислому середовищі шлунка
альгінат протягом кількох хви-
лин створює невсмоктувальний
альгінатний гелевий бар’єр.
При взаємодії бікарбонату нат-
рію, що входить до складу цих
препаратів, з соляною кисло-
тою виділяється вуглекислий
газ, який надає гелю плаву-
чості і, таким чином, формує
«альгінатний пліт», що плаває
на поверхні вмісту шлунка як
рухливий нейтральний (рН при-
близно дорівнює 7) наповню-
вач. При ГЕР «пліт», потрапля-
ючи першим у стравохід, захи-
щає слизову оболонку від аг-
ресивного впливу шлункового
вмісту [15; 46; 48].

Загалом антацидні препа-
рати не слід вживати протягом
тривалого часу, оскільки сполу-
ки алюмінію можуть спричини-
ти гіпофосфатемію й остеопо-
роз. Сьогодні застосовуються
практично лише антациди, що
не всмоктуються. Одним із най-
більш ефективних невсмокту-
вальних антацидних препаратів
вважають маалокс, який міс-
тить збалансовану комбінацію
гідроокису магнію та гідрооки-
су алюмінію [12; 13; 19].

Наявні антисекреторні засо-
би за механізмом впливу на
парієтальну клітину слизової
оболонки шлунка підрозділя-
ються на дві групи: блокатори
Н2-гістамінових рецепторів і
блокатори Н+К+-АТФ-ази.

Блокатори Н2-гістамінових
рецепторів, впливаючи на Н2-

рецептори гістаміну, які міс-
тяться у парієтальних клітинах
слизової оболонки шлунка, се-
лективно гальмують секрецію
соляної кислоти, зменшують
об’єм шлункового соку, що су-
проводжується значним зни-
женням рівня пепсину [5; 7].
Проте їхня терапевтична ефек-
тивність забезпечується висо-
ким рівнем препарату в крові,
що іноді потребує його багато-
кратного прийому. Пригнічення
шлункової секреції досягається
впливом тільки на один тип ре-
цепторів — гістамінові, при цьо-
му може виникати гіперсек-
реція соляної кислоти за раху-
нок стимуляції інших рецепто-
рів (гастрин, ацетилхолін). Крім
того, швидка відміна блокаторів
Н2-гістамінорецепторів може
призводити до розвитку толе-
рантності та «синдрому рико-
шету», що обмежує їх застосу-
вання у лікувальній практиці.

До препаратів, які найбільш
успішно контролюють кислото-
утворення у шлунку протягом
доби незалежно від стимулу і
впливають на рецептори паріє-
тальних клітин слизової обо-
лонки шлунка, належать ІПП
— блокатори Н+К+-АТФ-ази [5;
6; 15]. Ці блокатори вибірково
нагромаджуються у кислому
середовищі секреторних ка-
нальців парієтальної клітини,
де переходять в активну фор-
му та пригнічують роботу фер-
менту, що призводить до бло-
кування кінцевого етапу вироб-
лення соляної кислоти. Інгібі-
тори протонної помпи  контро-
люють рівень рН у нижній тре-
тині стравоходу, зменшують
час контакту агресивного вміс-
ту з його слизовою оболонкою.
Препарати ІПП в останнє де-
сятиліття посідають провідні
позиції в лікуванні ГЕРХ. Чис-
ленними дослідженнями дове-
дена висока ефективність те-
рапії ГЕРХ препаратами ІПП,
особливо в лікуванні хворих з
ерозивно-виразковими уражен-
нями стравоходу [16; 47; 49;
50].
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Однак препарати ІПП при
довготривалому застосуванні
можуть спричиняти побічні
ефекти. Внаслідок пригнічення
кислотопродукції під впливом
ІПП відбувається зниження
бар’єрних властивостей шлун-
кового соку, що створює умо-
ви для розвитку умовно-пато-
генної флори як у проксималь-
них, так і в дистальних відділах
ШКТ. В умовах гіпо- й анацид-
ності збільшується ризик роз-
витку запальних процесів і ат-
рофії слизової оболонки шлун-
ка (внаслідок міграції H. pylori
з антрального відділу в ділян-
ку тіла шлунка), виникнення
кишкових інфекцій, у тому чис-
лі викликаної Clostridium diffi-
cile, і так званого псевдомем-
бранозного коліту [16].

Деякими дослідженнями по-
казано, що після комплексної
терапії, яка включає ІПП, і/або
монотерапії ІПП вірогідно збіль-
шується кількість лужних ГЕР
та час залуженості стравоходу,
що потребує проведення у по-
дальшому курсу терапії анта-
цидами з метою захисту сли-
зової оболонки стравоходу від
агресивного рефлюксату [6].

Через надмірний антисекре-
торний ефект препарати ІПП
потрібно обережно застосову-
вати дітям віком до 12 років. У
дітей віком старше 12 років
препаратом вибору є парієт
(рабепрозол), дія якого настає
швидко та триває протягом до-
би [1; 19]. За даними О. Г. Шад-
рина [5], одним із найбільш без-
печних і найбільш вивчених в
педіатрії препаратів ІПП є пан-
топразол, який характеризу-
ється високою біодоступністю,
що не змінюється при багато-
разовому прийомі та забезпе-
чує максимальну концентра-
цію препарату у крові після
першої дози.

Використання лікарських за-
собів для лікування дітей із
ГЕРХ залежить від стадії цьо-
го захворювання [1; 12; 19].

Так, при ГЕРХ без езофагі-
ту та ГЕРХ з рефлюкс-езо-

фагітом І ступеня тяжкості при-
значають: а) антациди та пре-
парати альгінової кислоти, 4–
5 разів на добу за одну годину
після їди та перед сном, про-
тягом 2–3 тиж.; б) прокінетики
(домперидон та ін., за 15–20 хв
до їди тричі на день, останній
раз на ніч, 2–3 тиж.). Нерідко
доцільно повторити цей курс
лікування через 1 міс.

При ГЕРХ з рефлюкс-езофа-
гітом ІІ ступеня тяжкості при-
значають блокатори Н2-гіст-
амінорецепторів (2-го поколін-
ня — група ранітидину та 3-го
покоління — група фамотиди-
ну) або ІПП (групи омепразо-
лу, пантопрозолу та інші ана-
логи), переважно у дітей стар-
ше 12 років разом із прокіне-
тиками протягом 3–4 тиж.

При ГЕРХ з рефлюкс-езо-
фагітом ІІІ–IV ступеня тяжкості
на 3–4 тиж. призначають про-
кінетики, ІПП та цитопротекто-
ри (смектит, сукральфат, лікві-
ритон) за 30 хв до їди тричі на
день і на ніч, протягом 4 тиж.

У комплексну терапію дітей
з ГЕРХ слід включати вегето-
тропні препарати, що коригу-
ють  вегетативний дисбаланс з
урахуванням спрямованості
вегетативних змін [3; 35].

Після закінчення медика-
ментозної терапії ГЕРХ доціль-
но використовувати фізіотера-
певтичні процедури, що усува-
ють моторні порушення завдя-
ки стимуляції непосмугованих
м’язів стравоходу (СМС-форез
із прокінетиками) і вегетатив-
ний дисбаланс за рахунок по-
кращання церебральної та
спінальної гемодинаміки (ДМХ
на комірцеву зону, електро-
сон). У стадії ремісії викорис-
товують немедикаментозні ме-
тоди лікування: фітотерапію,
рефлексотерапію, гомеопатію,
бальнеотерапію.

Отже, аналіз літератури
свідчить, що ГЕРХ є актуаль-
ною проблемою гастроентеро-
логії, що пов’язано з розпов-
сюдженістю даної патології,
поліморфізмом клінічних про-

явів, ризиком розвитку серйоз-
них ускладнень і необхідністю
тривалого медикаментозного
лікування. В останні роки до-
сягнуто значного прогресу у
розумінні морфологічних ха-
рактеристик захворювання,
факторів ризику, патогенетич-
них механізмів розвитку, діа-
гностиці та лікуванні ГЕРХ.
Водночас, існуючі деякі не-
схожі трактування щодо визна-
чення ГЕРХ і деяких її симп-
томів вносять суттєві труднощі
при діагностиці та виборі так-
тики лікування хворих, а також
при проведенні епідеміологіч-
них досліджень.
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Гомеостаз — саморегуля-
ция, способность открытой сис-
темы сохранять постоянство
своего внутреннего состояния
посредством скоординирован-
ных реакций, направленных на
поддержание динамического
равновесия. Основная задача
системы — воспроизводить
себя, восстанавливать утра-
ченное равновесие, преодоле-
вать сопротивление внешней
среды [1; 2].

Гомеостаз организма под-
держивают три регуляторные
системы: нервная, иммунная и
эндокринная. Регуляторные ме-
ханизмы, поддерживающие фи-
зиологическое состояние или
свойства клеток, органов и сис-
тем целостного организма на
уровне, соответствующем его
текущим потребностям, называ-
ются гомеостатическими [2; 3].

Гомеостатические системы
обладают следующими свойст-
вами: нестабильностью — сис-
тема тестирует, каким образом

ей лучше приспособиться;
стремлением к равновесию —
вся внутренняя, структурная и
функциональная организация
системы способствует сохра-
нению баланса; непредсказуе-
мостью — результирующий эф-
фект от определённого дей-
ствия зачастую может отли-
чаться от того, который ожи-
дался [2].

Причем каждая из этих си-
стем действует по-разному.
Нервная система осуществля-
ет немедленную реакцию ор-
ганизма и адаптацию к изме-
няющимся условиям. Если го-
ворить об эндокринной систе-
ме, то эффект и ответ этой си-
стемы могут быть растянуты по
времени и длиться месяцы и
годы. В связи с этим патология
развивается весьма и весьма
длительно. Иммунная система
направлена в основном на
контакт с внешней средой, а
именно на бактериальную,
вирусную, грибковую флору и

т. д. Иммунная система ра-
ботает с момента рождения и
до нашего исхода, то есть по-
стоянно. Не немедленно, не
в течение какого-то времени,
а постоянно, раз и навсегда
[3].

К основным причинам нару-
шения гомеостаза относятся
необычные для нормальной
жизнедеятельности нефер-
ментативные реакции, проте-
кающие в мембранах. В боль-
шинстве случаев это цепные
реакции окисления с участием
свободных радикалов, возни-
кающие в фосфолипидах кле-
ток. Эти реакции ведут к по-
вреждению структурных эле-
ментов клеток и нарушению
функции регулирования [1].

Что касается гомеостаза
полости рта, то основная
роль в его поддержании отво-
дится слюне. При этом важное
значение имеет и слизистая
оболочка, через которую реа-
лизуются протекание метабо-
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лических процессов в полости
рта и ее защитные функции [2;
4; 5].

К метаболизму, обеспечива-
ющему поддержание гомео-
стаза полости рта, относятся
все реакции и процессы, осу-
ществляющие жизнедеятель-
ность структурных элементов
клеток и тканей [2; 4; 6].

Нарушение клеточного ме-
таболизма приводит к изме-
нению гомеостаза полости рта
и развитию патологического
процесса [2].

Слюна как естественная
жидкая биологическая среда
играет огромную роль в жизне-
деятельности зубов, слизис-
той оболочки полости рта и
пародонта [4; 6]. Снижение
секреции слюны — неблаго-
приятный фактор, способст-
вующий развитию стоматоло-
гической патологии [7; 8].

Основное участие слюны в
поддержании гомеостаза по-
лости рта осуществляется за
счет ее активных компонентов,
участвующих во многих про-
цессах: пищеварении, поддер-
жании постоянства среды,
антимикробном, защитном, ре-
минерализующем и других
действиях [6; 9].

Слюна состоит на 99,0–
99,4 % из воды и 1,0–0,6 % рас-
творенных в ней органических
и минеральных веществ. Из
неорганических компонентов в
слюне содержатся соли каль-
ция, калия, натрия, фосфаты,
хлориды, гидрокарбонаты, фто-
риды, роданиды и др. Установ-
лено, что слюна в физиологи-
ческих условиях пересыщена
гидроксиапатитом и фторапа-
титом, что позволяет говорить
о ней как о минерализующем
растворе [6; 10].

Значение рН, при котором
ротовая жидкость насыщена
эмалевым апатитом, рассмат-
ривается как критическая ве-
личина и, в соответствии с
расчетами, подтвержденными
клиническими данными, варь-
ирует от 4,5 до 5,5 [6; 11].

Органические компоненты
ротовой жидкости многочис-

ленны. В ней содержатся бел-
ки, ферменты (гликопротеиды,
муцин, иммуноглобулин А,
фосфатазы, лизоцим, гиалуро-
нидаза, РНКаза, ДНКаза и др.),
синтезируемые как в слюнных
железах, так и вне их [6; 8; 11].

В слюнных железах выра-
батываются ферменты: гли-
копротеиды, амилаза, муцин, а
также иммуноглобулины клас-
са А. Часть белков слюны име-
ет сывороточное происхожде-
ние (аминокислоты, мочевина).
Методом электрофореза выде-
лено до 17 белковых фракций
слюны [11].

Ферменты в смешанной
слюне представлены 5 основ-
ными группами: карбоангидра-
зами, эстеразами, протеолити-
ческими, ферментами перено-
са и смешанной группой. В
настоящее время в ротовой
жидкости насчитывают более
60 ферментов. По происхож-
дению ферменты делятся на
3 группы: секретируемые па-
ренхимой слюнной железы,
образующиеся в процессе
ферментативной деятельнос-
ти бактерий, а также в процес-
се распада лейкоцитов в поло-
сти рта [6; 12].

В слюне содержатся амила-
за, фосфатазы, лизоцим, гиалу-
ронидаза, кининогенин (каллик-
реин) и калликреинподобная
пептидаза, РНКаза, ДНКаза
и др. Фосфатазы (кислая и
щелочная) участвуют в фос-
форно-кальциевом обмене,
отщепляя фосфат от соедине-
ний фосфорной кислоты и,
тем самым, обеспечивая ми-
нерализацию костей и зубов.
Гиалуронидаза и калликреин
изменяют уровень проницае-
мости тканей, в том числе и
эмали зубов [12]. Наиболее
важные ферментативные про-
цессы в ротовой жидкости свя-
заны с ферментацией углево-
дов и в значительной степени
обусловлены количественным
и качественным составом мик-
рофлоры и клеточных элемен-
тов полости рта: лейкоцитов,
лимфоцитов, эпителиальных
клеток и др. [11; 12].

Слюна содержит ряд био-
логически активных веществ,
ферментов и регуляторных
пептидов: интерлейкины (ИЛ-
1α, ИЛ-6, ИЛ-8), факторы рос-
та эпителия (EGF), нервов
(NGF), ростовой фактор, син-
тезируемый тромбоцитами
(PDGF-AB), основной фактор
роста фибробластов (βFGF) и
другие цитокины, — концент-
рация которых повышается
при воспалительных заболе-
ваниях полости рта и гипер-
пластической патологии [13].

Рассмотрим лишь важней-
шие для нас показатели, опре-
деляющие гомеостаз полости
рта и его изменения.

Один из показателей го-
меостаза полости рта — кис-
лотно-основное состояние
(величина водородного по-
казателя — рН). Концентра-
ция водородных ионов в поло-
сти рта влияет на активность
ферментов слюны, процессы
минерализации и реминерали-
зации эмали, микроциркуля-
цию, активность микрофлоры,
специфическую и неспецифи-
ческую резистентность тканей
полости рта [26–29].

Буферные свойства слюны
определяются бикарбонатной
и фосфатной системами, а так-
же белками. Буферная ем-
кость слюны, то есть способ-
ность нейтрализовывать кис-
лоты и щелочи, рассматрива-
ется как защитный механизм
при действии, прежде всего,
кислых продуктов на зубы [6].

К факторам, определяю-
щим кислотно-основное со-
стояние полости рта, относят-
ся: состав пищи и питьевой
воды, количество и состав слю-
ны, десневой жидкости, зубно-
го налета, микрофлора, а также
применяемые средства гигиены
для полости рта, курение, про-
фессиональные факторы, нали-
чие зубных протезов и ортодон-
тических аппаратов, заболева-
ния зубов, десен, слизистой
оболочки полости рта [13].

При сдвиге кислотно-основ-
ного состояния в кислую сто-
рону повышается активность
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протеиназ, в том числе бак-
териального и лейкоцитарного
происхождения. Это способ-
ствует деминерализации эма-
ли зубов. Известно, что ско-
рость диффузии кислот из зуб-
ного налета меньше, чем ско-
рость их образования. Поэто-
му они аккумулируются, и из-
быточное накопление кислот
способствует растворению
эмали [12].

Минерализующая функция
слюнных желез — одна из ос-
новных для этого органа. Слю-
на является комплексной био-
логической жидкостью, осу-
ществляющей минерализацию
зубов после их прорезывания
и обеспечивающей оптималь-
ный состав при функциониро-
вании [6; 8; 12].

В основе минерализующей
функции слюны лежат меха-
низмы, препятствующие выхо-
ду из эмали составляющих ее
компонентов и способствую-
щие поступлению таких компо-
нентов из слюны в эмаль. Эти
механизмы и обеспечивают
состояние динамического рав-
новесия состава эмали и окру-
жающей ее биологической
жидкости — слюны, которая
поддерживается на необходи-
мом уровне благодаря равно-
действию двух процессов —
растворению кристаллов гид-
роксиапатита эмали и их обра-
зованию. В свою очередь, гид-
роксиапатит — это основное
твердое соединение кальция
и фосфора, находящееся в
организме при физиологиче-
ских условиях [6; 8; 12].

Одним из показателей ме-
таболических процессов, про-
текающих в полости рта, явля-
ется уровень содержания сво-
бодных радикалов в слюне и
их соотношение с показателя-
ми антиоксидантной защиты
— физиологическая антиокси-
дантная система (ФАС) [14].

Перекисное окисление липи-
дов (ПОЛ) — это свободноради-
кальный процесс, протекающий
в полиненасыщенных жирных
кислотах с образованием актив-
ных форм кислорода [14].

На стадии перекисных про-
изводных полиненасыщенных
жирных кислот происходит об-
разование гидроперекисей ря-
да веществ. Активные формы
кислорода, образующиеся в
процессе ПОЛ, участвуют в про-
лиферации, модуляции апо-
птоза, обмене белковых и ли-
пидных компонентов клеточных
мембран, обеспечивая нор-
мальное функционирование
последних. Активация эндоген-
ных механизмов генерации кис-
лородных метаболитов приво-
дит к нарушению соотношения
между активной функцией кле-
ток и апоптозом, а также к на-
пряжению механизмов антиок-
сидантной защиты и развитию
окислительного стресса, кото-
рый проявляется на клеточном
и тканевом уровнях [14; 15].

Многие стоматологические
заболевания воспалительного
характера сопровождаются
активизацией ПОЛ с одновре-
менным снижением ФАС [15].

Протеолитические фер-
менты — протеазы, пептидгид-
ролазы, ферменты класса гид-
ролаз — содержатся во всех
живых организмах, катализи-
руют гидролиз пептидных свя-
зей в клеточных белках и бел-
ках пищи. Во многих процес-
сах, происходящих в организ-
ме, протеолитические фермен-
ты играют важную роль [13; 16].

Одна из представителей
протеаз в полости рта — эла-
стаза — имеет в основном лей-
коцитарное (нейтрофильное)
происхождение. Эластаза вы-
ступает важным деструктивным
звеном вторичного, метаболи-
ческого повреждения. Либера-
ция эластазы — фермента с
широкой субстратной специ-
фичностью — происходит при
любой травме и воспалении
[13]. Показано, что эластаза
служит индикатором воспале-
ния в полости рта [13].

Микроэлементы играют
значительную роль в адапта-
ции организма в норме и пато-
логии. Ряд микроэлементов
входит в состав антиоксидант-
ных систем. Кроме того, в оп-

ределении резервов адапта-
ционных механизмов и состоя-
ния резистентности организ-
ма важная роль, как указыва-
лось выше, принадлежит био-
логическим антиоксидантным
системам организма, в обес-
печении активности которых
принимают участие и эссенци-
альные микроэлементы. Эле-
ментный гомеостаз — это
частная форма общей гомео-
статической системы организ-
ма, нарушение которой отра-
жается на способности орга-
низма к адаптации в экстре-
мальных условиях [13].

Микроэлементный метабо-
лизм является составляющей
частью гомеостаза полости
рта, в первую очередь, это ме-
таболизм кальция [12; 13].
Изменение элементного го-
меостаза приводит к наруше-
нию минерального обмена и,
как следствие, к патологии
твердых  тканей зуба и аль-
веолярного отростка [12; 13].

Поддержание гомеостаза
полости рта также во многом
зависит от белков и муцина,
присутствующих в слюне и оп-
ределяющих ее вязкость; они
покрывают все поверхности
полости рта. Изменение тик-
сотропных свойств слюны мо-
жет увеличить агрессивное
действие налета на слизистой
оболочке полости рта и зубах
и способствовать росту микро-
флоры [13].

И, несомненно, важную роль
в обеспечении целостности
гомеостаза полости рта игра-
ет микробиоценоз — совокуп-
ность представителей различ-
ных таксономических групп мик-
робов, населяющих полость
рта, вступающих в биохими-
ческие, иммунологические и
прочие взаимодействия с мак-
роорганизмом и друг с другом
[17–19].

Ротовая полость — это
один из наиболее заселенных
микроорганизмами отделов, на
нее  приходится 15–16 % мик-
робов от общего числа, оби-
тающих в организме [19; 20].
Особенность этой экосистемы
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состоит в том, что она нахо-
дится в состоянии контакта с
внешней средой и обитающей
в этой нише микрофлорой, под-
вергаясь постоянному двойно-
му влиянию: многочисленных
факторов внешней среды, с
одной стороны, и, регуля-
торных, защитных механизмов
макросистемы — с другой [18;
20]. При нарушении симбиоза
микрофлоры развивается дис-
бактериоз с превалировани-
ем патогенной или условно-
патогенной микрофлоры [19;
20], проявлением которого яв-
ляется развитие стоматологи-
ческих заболеваний [18; 20].

Важнейшая система под-
держания гомеостаза — фак-
торы естественной защиты
полости рта.

Слизистые оболочки, в том
числе и ротовой полости, об-
ладают собственной иммун-
ной системой и не зависят от
общего иммунитета. Полость
рта становится «ареной» мно-
гих иммунологических реак-
ций. В эпителии слизистой
оболочки можно обнаружить
огромное количество иммуно-
компетентных клеток — нейт-
рофилов, которые мигрируют
из сосудов собственной плас-
тинки и до 90 % сохраняют
высокую функциональную ак-
тивность на поверхности эпи-
телия [11; 20].

В целом защитные меха-
низмы полости рта представ-
лены двумя группами: неспе-
цифические факторы защиты,
действующие на все виды
микроорганизмов (чужерод-
ных), и специфические факто-
ры защиты, которые действуют
только на определенные виды
микроорганизмов [20].

Неспецифическая защита
осуществляется двумя меха-
низмами: механическим (смы-
вание микроорганизмов слю-
ной, очищение слизистой обо-
лочки во время еды, адгезия
микроорганизмов на эпителии)
и биологическим (обусловлен
действием некоторых биологи-
чески активных веществ). К
последним относятся лизо-

цим, β-лизины, комплемент,
фагоцитоз [11; 20].

Лизоцим — щелочной бе-
лок, действующий как муколи-
тический фермент. Его защит-
ное действие состоит, в пер-
вую очередь, в лизирующем
действии на оболочку многих
микроорганизмов (чаще грам-
положительных) за счет рас-
щепления гликозидной связи в
гликопептидах оболочки. Лизо-
цим стимулирует фагоцитар-
ную активность лейкоцитов,
участвует в регенеративных
процессах [12; 21]. При отсут-
ствии лизоцима в слюне не-
возможна реализация секре-
торного IgА — иммунного от-
вета [20]. Установлено стойкое
снижение активности лизоци-
ма при стоматологической па-
тологии [22].

β-Лизины — бактерицид-
ные факторы, которые дей-
ствуют, в основном, в отноше-
нии анаэробов и спорообразу-
ющих аэробов. Комплемент —
система сывороточных белков,
усиливающих фагоцитоз, а так-
же участвующих в опсониза-
ции бактерий и вирусов [20].
Фагоцитоз обусловлен дейст-
вием лейкоцитов (нейтрофиль-
ные гранулоциты и макрофа-
ги), попадающих в полость рта
через эпителий десневых кар-
манов. Они захватывают мик-
робы и переваривают их с по-
мощью лизосомальных фер-
ментов [21; 22].

Главным фактором специ-
фической антимикробной за-
щиты выступают иммуногло-
булины [20–22]. Различают
6 классов иммуноглобулинов:
IgА, IgG, IgМ, IgЕ, IgD, IgU.
В полости рта присутствуют
только три — IgА, IgG, IgМ.
Иммуноглобулины класса А
представлены двумя разно-
видностями: сывороточным и
секреторным. Синтезируются
IgА в клетках слизистого слоя
и слюнных железах, причем
IgА — в плазматических клет-
ках, SIgА — в эпителиальных
клетках. Иммуноглобулины за-
щищают внутренние среды
организма, в том числе и по-

лость рта, от различных чуже-
родных агентов [20].

Установлено, что при стома-
тологической патологии уро-
вень всех факторов защиты
ротовой полости снижен [21].
При заболеваниях пародонта
иммунный ответ организма на
присутствие пародонтопатоге-
нов основан на взаимодейст-
вии нескольких систем: сли-
зисто-секреторной, нейтро-
фильной, гуморальной, ком-
плементарной и иммунорегу-
ляторной [21].

Цитокины — группа гор-
моноподобных белков и пепти-
дов — синтезируются и сек-
ретируются клетками иммун-
ной системы и другими типами
клеток. В полости рта цитоки-
ны играют ведущую роль в
местном иммунитете, действу-
ют на биохимические мессен-
джеры, регулирующие стиму-
лирование и торможение вос-
палительных реакций, которые
инициируют иммунный ответ
[21]. Цитокины продуцируются
лимфоцитами и макрофагами,
встроенными в эпителий сли-
зистой оболочки. Источником
цитокинов в слюне являются
сывороточный транссудат и
слюнные железы. Вырабаты-
ваются цитокины и самими
эпителиальными клетками
слизистой оболочки при кон-
такте с микробом [21].

Один из важных вопросов
ортопедической стоматологии
— это связь ортопедических
конструкций и состояние по-
лости рта (гомеостаз).

Ученых этот вопрос инте-
ресует в двух аспектах: непо-
средственное влияние ортопе-
дических конструкций на го-
меостаз полости рта и влияние
изменений гомеостаза полос-
ти рта на адаптацию к зубным
протезам.

Вполне доказано, что протез
и протезный материал оказыва-
ют отрицательное воздействие
не только на слизистую оболоч-
ку, но и на многообразные эле-
менты гомеостаза полости рта.

Установлено, что под влия-
нием зубных протезов изменя-
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ется секреторная деятель-
ность слюнных желез [23–
25].

При этом изменения интен-
сивности слюноотделения, ко-
эффициента корреляции вы-
деления со слюной и концент-
рации в ней калия, натрия, об-
щего белка, биогенных ами-
нов, с достаточной объектив-
ностью отражают процессы
адаптации к пластиночным
протезам и возможность раз-
вития реактивных воспалений
слизистой оболочки протезно-
го ложа [24].

Следует отметить, что изу-
чению кислотно-щелочного
равновесия (КЩР) в полости
рта у протезоносителей посвя-
щено много работ, поскольку
зубной протез способен суще-
ственно менять не только эко-
логию, но и соотношение фак-
торов, регулирующих КЩР в
полости рта [25; 26].

А. С. Щербаков и соавт. [27]
изучали КЩР в полости рта у
пациентов с различными кон-
струкциями частичных съем-
ных протезов и оценили воз-
можность использования по-
лученных данных для прогно-
зирования возможности разви-
тия побочного действия проте-
зов.

Л. Д. Понякина и соавт. [28]
установили снижение рН слю-
ны у людей с металлическими
протезами в полости рта. Ими
была выдвинута гипотеза, что
снижение рН слюны и разви-
тие гальванизма связаны с
локальными изменениями бак-
териального состава биоплен-
ки, контактирующей с метал-
лическими протезами, что и
приводит к изменению КЩР в
полости рта.

Установлено, что под влия-
нием зубных протезов про-
исходят серьезные иммуно-
метаболические нарушения.

Как указывают многочис-
ленные исследования, зуб-
ные протезы активизируют
перекисное окисление липи-
дов и снижение факторов ан-
тиоксидантной защиты [27–
30].

М. В. Сотникова [31] устано-
вила, что у пациентов уже на
7-е сутки после протезирова-
ния обнаруживается достовер-
ное снижение уровня антиок-
сидантных ферментов и им-
муноглобулинов и высокие кон-
центрации провоспалительно-
го цитокина и интерлейкина.

Г. М. Давиденко [32] наблю-
дала, что уже на 7-й день пос-
ле протезирования съемными
пластиночными протезами у
пациентов значительно увели-
чивается уровень свободно-
радикального окисления липи-
дов в крови и ротовой жидко-
сти и изменяется активность
ферментов антиоксидантной
защиты. Автор расценивает на-
блюдаемое явление как реак-
цию напряжения на введение
протеза и развитие стрессор-
ной реакции.

Показано, что на первом
этапе зубного протезирования
резко снижается активность
лизоцима и затем очень мед-
ленно восстанавливается. Ав-
торы исследований А. М. Са-
фаров и Р. К. Абилова [33] счи-
тают, что это свидетельствует
о негативном влиянии протеза
на неспецифическую реактив-
ность полости рта.

Другие исследования сви-
детельствуют, что снижается
не только неспецифическая
реактивность (лизоцим), но и
специфическая (SIgA, IgG и
IgE) под влиянием зубных про-
тезов, в частности, из акрило-
вых пластмасс [21].

Процессы активации и под-
держания хронического воспа-
лительного процесса у паци-
ентов с явлениями неперено-
симости зубных протезов под-
тверждаются повышением в
ротовой жидкости провоспали-
тельных цитокинов IFN-α и
IL-8 [34].

И, конечно, зубным проте-
зам, и в первую очередь съем-
ным, отводится важная роль в
изменении микробиоценоза по-
лости рта в сторону дисбакте-
риоза. Особенность съемных
ортопедических конструкций
заключается в способности

колонизироваться микроорга-
низмами, образующими слой
биопленки. Протез создает бла-
гоприятные условия для раз-
множения различных микро-
организмов, в том числе и па-
тогенных. О том, что ухудша-
ются микробиологические по-
казатели под влиянием плас-
тиночного протеза, свидетель-
ствуют результаты многочис-
ленных исследований.

Под пластиночным проте-
зом обнаружены такие микро-
организмы, как негемолити-
ческий стрептококк, энтеро-
кокк, диплококк, патогенный
стафилококк, граммположи-
тельные палочки, лактобакте-
рии, грибы рода Кандида [35;
36].

Наиболее часто происходит
колонизация внутренней по-
верхности съемных зубных
протезов грибами Кандида.
Одни ученые это связывают со
снижением иммунной защиты
организма, с дальнейшим за-
селением грибами всей слизи-
стой оболочки полости рта, что
способствует распростране-
нию воспалительного процес-
са в виде «грибковых стомати-
тов». Другие же считают, что
белки ротовой жидкости, выяв-
ляющиеся на поверхности
слизистой оболочки полости
рта и различных зубных проте-
зов, выполняют роль специфи-
ческих рецепторов для C. al-
bicans и других микроорганиз-
мов [36].

И, несомненно, уменьше-
ние слюновыделения способ-
ствует адгезии грибов к сли-
зистой оболочке протезного
ложа и увеличению их коли-
чества [25; 36–38].

Наложение съемных плас-
тиночных протезов приводит к
резкому увеличению количе-
ства микроорганизмов в поло-
сти рта и появлению патоген-
ных штаммов (патогенный ста-
филококк, диплококки, дрож-
жеподобные грибы, анаэроб-
ная флора). При этом в поло-
сти рта наступает микробный
дисбаланс: патогенная флора
вытесняет непатогенные ви-
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ды. Такие изменения микроб-
ного баланса активизируют
процессы перекисного окисле-
ния липидов, приводят к изме-
нению неспецифической рези-
стентности и развитию воспа-
ления в тканях протезного
ложа и их дальнейшей атро-
фии [32]. Микроорганизмы ак-
тивизируются, выделяя про-
дукты жизнедеятельности —
токсины, вызывающие воспа-
ление и болезненные реакции
[35; 36].

Благоприятными условиями
для проникновения микроорга-
низмов в слизистую оболочку
полости рта являются увеличе-
ние ее проницаемости вслед-
ствие повышения температу-
ры в области протезного ложа
и нарушения теплообменных
процессов, а также через ме-
ханически поврежденную сли-
зистую оболочку вследствие
шероховатости и негомогенно-
сти пластмассы [36].

Степень и динамика коло-
низации протезов представи-
телями постоянной и, особен-
но, патогенной микрофлоры
варьирует в зависимости от
материала, из которого изго-
товлен протез. При этом мак-
симальная адгезия микроорга-
низмов зафиксирована к про-
тезам из пластмассы [36]. По-
казано, что бактериальная об-
семененность протезов из ак-
риловых пластмасс наблюда-
ется уже на 2-е сутки нахожде-
ния протеза в полости рта, к
концу 1-й недели состав микро-
флоры изменяется и присут-
ствует уже как минимум 20 ви-
дов, среди которых и патоген-
ная.

Следует отметить, что изме-
нение гомеостаза в полости
рта под влиянием съемных
зубных протезов неизбежно
приводит к развитию воспа-
ления в области протезного
ложа (протезный стоматит),
еще больше усугубляющего
нарушения состояния внутрен-
ней среды ротовой полости
[23; 35; 39]. Так, А. В. Маслов
[25] на основании своих иссле-
дований сделал выводы, что в

13,8 % случаев применение
акриловых пластмасс приво-
дит к развитию протезного сто-
матита, сопровождающегося
снижением функциональной
активности слюнных желез,
усилением свободнорадикаль-
ного окисления липидов и ак-
тивизацией протеолитической
активности ротовой жидкости,
увеличением микробной обсе-
мененности ротовой полости.

Второй аспект проблемы —
влияние изменений гомеоста-
за полости рта на качество
протезирования, к сожалению,
изучался не столь активно.

Большая часть исследова-
ний посвящена влиянию недо-
статочного слюновыделения
на процессы адаптации к зуб-
ным протезам [37–39].

Установлено, что наруше-
ние равновесия между сво-
боднорадикальным окислением
и антиоксидантами может при-
вести к развитию различных
форм патологии в области про-
тезного ложа. Основными регу-
ляторами этого процесса явля-
ются различные биоантиокси-
данты — ферментативные и
неферментативные [29; 40].

М. Я. Нидзельский [30] по-
казал, что иммунопротектор-
ная неполноценность слизис-
той оболочки полости рта мо-
жет обусловить развитие ин-
фекционных процессов под
съемными зубными протезами
и, как следствие, их невосприя-
тие.

Таким образом, имеется до-
статочно литературных дан-
ных, свидетельствующих о не-
гативном влиянии зубных про-
тезов на гомеостаз полости
рта. Что же касается влияния
нарушения гомеостаза полос-
ти рта на качество протезиро-
вания и адаптации к съемным
зубным протезам, то исследо-
вания в этом направлении ве-
дутся и вызывают значитель-
ный интерес к дальнейшему
изучению и применению в прак-
тическом здравоохранении
для реабилитации пациентов,
нуждающихся в зубном проте-
зировании.
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Ювілеї

13 апреля исполнилось
75 лет Василию Пименовичу
Гогуленко, заслуженному вра-
чу Украины (1993), члену Нью-
Йоркской академии наук (1994),
постоянному руководителю
(на протяжении 20 лет), глав-
ному врачу Одесской област-
ной клинической больницы
(1981–2001).

Гогуленко Василий Пимено-
вич, 1936 года рождения, в
1954 году окончил Белгород-
Днестровскую среднюю школу.

В 1954–1960 годы — зани-
мался и окончил лечебный
факультет Одесского мединсти-
тута.

В 1960–1962 годы — врач-
хирург Татарбунарской ЦРБ.

В 1962–1973 годы — заве-
дующий хирургическим отде-
лением Арцизской ЦРБ.

В 1973–1975 годы — веду-
щий хирург областного Центра

хирургии печени и поджелудоч-
ной железы на базе Одесской
клинической больницы № 5.

В 1975–1978 годы — заме-
ститель главного врача по ле-
чебной части 2-й горклинболь-
ницы г. Одессы.

В 1978–1981 годы — глав-
ный врач горклинбольницы
№ 2.

В 1981–2001 годы — глав-
ный врач Одесской областной
клинической больницы.

Поиск пути в медицине на-
чался у Василия Гогуленко —
студента 1-го курса лечебного
факультета — со знакомства
с работой врачей хирургиче-
ской клиники во время ур-
гентных дежурств. Вскоре это
стало добровольной обязан-
ностью и выбором своей до-
роги в медицине, чему спо-
собствовало и шефство сту-
дентов 6-го курса над больны-

ми клиники во время прохож-
дения субординатуры по хи-
рургии.

После окончания Одесско-
го медицинского института в
1960 году на счету у Василия
Гогуленко уже было более
100 операций, выполненных
им самостоятельно.

Стремление к самостоя-
тельной работе привело моло-
дого специалиста в Татарбу-
нарскую районную больницу,
обслуживающую 52 тыс. насе-
ления района, где все хирур-
гические должности были ва-
кантными. Хирургическую и ги-
некологическую помощь ока-
зывали врачи из Одессы, ко-
мандированные помесячно.
Работа в районе была очень
напряженной, так как хирургу
одному приходилось работать
и в стационаре, и в поликли-
нике на приеме больных.

ОСОЗНАННЫЙ ПУТЬ
В МЕДИЦИНЕ
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Помощниками доктора во
время операций были хирурги-
ческие медицинские сестры.
Всего же за период работы
молодого врача в Татарбунар-
ском районе выполнено более
тысячи успешных операций.

В 1962 году Василия Пиме-
новича перевели в Арцизскую
центральную районную боль-
ницу на должность заведую-
щего хирургическим отделени-
ем, где он и проработал 11 лет.
Им выполнялись сложные пла-
новые и ургентные операции
на всех органах и системах
взрослым и детям.

Завоеванный у населения
авторитет позволил В. П. Гогу-
ленко приступить к возведе-
нию в районной больнице но-
вого хирургического корпуса
на 60 мест за счет нефункцио-
нирующих коек в участковых
больницах. Через полтора го-
да с начала строительства
данное хирургическое отделе-
ние приняло первых пациен-
тов.

Это было единственное на
то время в Одесской области
отделение хирургии в район-
ной больнице, где оказыва-
лась специализированная хи-
рургическая помощь, в том чис-
ле по травматологии, урологии
и детской хирургии.

Это событие способствова-
ло значительному увеличению
объема и улучшению качества
оказания хирургической помо-
щи в Арцизском районе с на-
селением более 60 тыс. чело-
век.

Об этом факте и достиже-
ниях в хирургии заведующего
хирургическим отделением
В. П. Гогуленко упоминается в
энциклопедии «Історія міст і
сіл України» (1969 г., 10-й том,
Одесская область, с. 191).

В 1973 году по приглашению
ректора Одесского мединститу-
та профессора С. И. Корхова
Василий Пименович Гогуленко
начал работать ответственным

хирургом городского Центра
хирургии печени и поджелудоч-
ной железы на базе Одесской
клинической больницы № 5,
где и располагалась кафедра
хирургии (зав. кафедрой —
профессор С. И. Корхов).

В 1975 году известный хи-
рург переведен и назначен за-
местителем главного врача по
медицинской части во 2-ю го-
родскую больницу Одессы.

В 1978 году его назначили
главным врачом этой же боль-
ницы.

Период работы В. П. Го-
гуленко во 2-й клинической
больнице в должности глав-
врача ознаменовался реорга-
низацией большинства отде-
лений и служб, улучшением их
материально-технической ба-
зы. Отделения этого лечебно-
го заведения были оснащены
современным на то время ме-
дицинским оборудованием,
что положительно повлияло на
результат деятельности боль-
ницы в целом.

В 1981 году Василия Пиме-
новича Гогуленко назначили
главным врачом областной
клинической больницы, распо-
ложенной на Слободке, в Ле-
нинском районе Одессы. При
этом руководство области по-
ставило масштабную задачу:
не снижать объем и качество
оказания медицинской помо-
щи населению области в боль-
нице на Слободке и ответст-
венно контролировать все эта-
пы строительства новой обла-
стной больницы в Суворовс-
ком районе Одессы.

И с этой задачей В. П. Го-
гуленко справился блестяще:
весь комплекс больницы на
1120 коек был построен в
очень короткие сроки, всего за
3 года и 7 мес. Это был рекорд
в масштабах всей страны!

17 июня 1983 года в откры-
тые профильные отделения
поступили первые пациенты.
Этот день и стал точкой отсче-

та истории областной больни-
цы на новом месте, по ул. За-
болотного, 26, и началось ос-
воение ее комплекса сформи-
рованным коллективом.

Всего 1,5 мес. потребова-
лось для перевода в новые
помещения 18 клинических от-
делений и 22 вспомогатель-
ных подразделений. В августе
1983 года в подготовленные
помещения были переведены
базовые клинические кафедры
Одесского медицинского ин-
ститута (ректор — профессор
И. И. Ильин).

С этого времени берет на-
чало новый плодотворный этап
в совместной работе коллекти-
вов больницы и кафедр мед-
института.

В апреле 1994 года закон-
чилось строительство отдель-
ного корпуса Областного ро-
дильного дома на 120 коек, в
котором начали функциониро-
вать 3 отделения: родильное,
обсервации и патологии бере-
менных.

Открытию акушерского уч-
реждения в составе ОКБ спо-
собствовали увеличивающее-
ся количество патологии у бе-
ременных и невозможность
оказания высококвалифици-
рованной помощи на уровне
сельских амбулаторий и ра-
йонных больниц.

Одесская областная клини-
ческая больница была одним
из первых такого типа учреж-
дений в Украине, которая ор-
ганизовала собственную аку-
шерскую службу.

Это нововведение полнос-
тью себя оправдало и позже
МЗ Украины рекомендовало
внедрить опыт одесситов в
других областных центрах.

На базе нового комплекса
Областной клинической боль-
ницы были открыты такие от-
деления:

— 1983 год — отделение
радиоизотопной диагности-
ки;
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— 1984 год — отделение
хронического гемодиализа;

— 1983–1984 годы — в свя-
зи с ростом онкологических за-
болеваний в Одесской облас-
ти, В. П. Гогуленко настоял на
строительстве отдельного кор-
пуса больницы для размеще-
ния в нем отделения лучевой
терапии и проведения маг-
нитно-ядерных исследований
на базе ОКБ;

— 1992 год — отделение
эндоскопической и ультразву-
ковой диагностики ОКБ;

— 1993 год — на базе ОКБ
приказом МЗ Украины создан
один из первых в Украине ре-
гиональный Центр ГБО (гипер-
барической оксигенации);

— 1996 год — самостоя-
тельная бактериологическая
лаборатория ОКБ;

— 1997 год — нейрохирур-
гическое отделение в ОКБ (пе-
реведено из ГКБ № 11); Центр
программированного гемодиа-
лиза и трансплантации почки.
Первая пересадка почки в
Одесском регионе была про-
ведена 24.12.1997 года.

Настоящим прорывом и но-
вым этапом в работе больницы
стало подписание в 1992 году
В. П. Гогуленко меморандума
о партнерстве и сотрудниче-
стве с американским госпита-
лем Кони-Айлэнд, Нью-Йорк
(1992–2001 годы).

Это было первое в Украине
и странах СНГ документально
оформленное соглашение с
американским медицинским
учреждением. Оно дало воз-
можность 120 врачам и меди-
цинским сестрам областной
больницы не только ознако-
миться с новыми технология-
ми, но и пройти стажировку по
хирургии, анестезиологии и ин-
тенсивной терапии, кардиоло-
гии, акушерству и гинекологии,
неонатологии, трансплантоло-
гии, а также по внедрению в
медицину новых телекоммуни-
кационных систем (электрон-

ная почта, телеконференция и
др.).

Благодаря партнерству,
больница оснащалась совре-
менным оборудованием и ме-
дицинскими материалами. Это
позволило на базе клинических
отделений и базовых кафедр
открывать медицинские цент-
ры, где и проходило внедрение
в практику современных техно-
логий, разрабатывались новые
подходы и стратегии, направ-
ленные на повышение каче-
ства оказания специализиро-
ванной медицинской помощи в
областной больнице.

Поиск путей реформирова-
ния системы повышения ква-
лификации среднего медицин-
ского персонала привел к воз-
никновению идеи создания
Центра учебных ресурсов.

В сентябре 1996 года в
Одесской областной больни-
це был открыт первый в Ук-
раине и странах СНГ Центр
учебных ресурсов для меди-
цинских сестер (ЦУРМ), в ко-
тором обучались медсестры
Одесского региона, а уже в
1999 году на базе ОКБ нача-
ла свою деятельность новая
организация — Ассоциация
медицинских сестер Одесской
области.

В 1996 году на базе Област-
ного родильного дома органи-
зована клиника «Доброзичли-
вого відношення до матері та
дитини», внедрено совмест-
ное пребывание матери и ре-
бенка и открыт первый семей-
ный родильный зал «Лелека»
при поддержке агентства меж-
дународного развития США.

В 1996 году на базе акушер-
ско-гинекологической службы
Одесской областной клиничес-
кой больницы и кафедры аку-
шерства и гинекологии Одес-
ского государственного меди-
цинского университета (зав. ка-
федрой профессор В. Н. Запо-
рожан) был организован регио-
нальный Центр планирования

семьи. В нем были внедрены
все существующие технологии
планирования семьи, совре-
менные технологии лечения не-
доношенных новорожденных в
рамках партнерского сотрудни-
чества с американским Альян-
сом охраны здоровья.

В 1997 году в Областном
роддоме создан учебный ин-
формационный Центр для бе-
ременных и рожениц по мето-
дикам планирования семьи.

В 1998 году при поддержке
американского Альянса охра-
ны здоровья оборудован и от-
крыт «Учебный центр» дет-
ской реанимации на базе Об-
ластного родильного дома,
кафедр перинатологии и аку-
шерства и гинекологии ОГМУ
(ректор — профессор В. Н.
Запорожан).

В 1997 году в ОКБ были со-
зданы первые в странах СНГ
Центр информационного ре-
сурса и больничный сервер —
Интернет, статистическая база
стационара и компьютерная
сеть больницы, объединяю-
щая 52 компьютера.

Материалы и результаты
совместной работы обсужда-
лись на ежегодных межпарт-
нерских конференциях с учас-
тием ведущих ученых Украины
и США, результаты оценива-
лись положительно, выраба-
тывались новые рекоменда-
ции. Так, в 1997 году на осно-
ве собранных и проанализиро-
ванных В. П. Гогуленко мате-
риалов о заболеваемости ра-
ком молочной железы женщин
Одесского и других регионов
Украины американской сто-
роной было предложено Ва-
силию Пименовичу Гогуленко
выступить по этому вопросу
на Всемирной конференции
по раку молочной железы,
проходившей в Кинчстоне (Ка-
нада).

В докладе были озвучены
результаты исследований и
новые подходы в профилакти-
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ке этого заболевания. Откры-
тые в 1998 году Центр здо-
ровья женщины «Мрія» и Центр
профилактики молочной же-
лезы были оснащены новым
современным медицинским
оборудованием и материала-
ми на 3 года работы, получен-
ными из США в качестве гума-
нитарной помощи.

В том же 1998 году с целью
уменьшения риска материнс-
кой смертности и повышения
качества оказания неотложной
акушерско-гинекологической
помощи в районах области
был организован Центр пла-
ново-консультативной и не-
отложной акушерско-гинеколо-
гической помощи.

За годы партнерства внед-
рены:

1. Лапароскопическая хи-
рургия.

2. Минимально инвазивная
хирургия заболеваний печени,
почек, поджелудочной железы.

3. Новые методы лечения
грыж.

4. Новые методы в сосудис-
той хирургии.

5. Диагностическая и лечеб-
ная торакоскопия и торакоско-
пические операции.

6. Новые операции на пи-
щеводе и легких.

7. Эндоскопические и мини-
мальные инвазивные операции
в урологии: трансуретральные
резекции простаты, чрескожная
нефростомия, баллонная ди-
латация стриктур мочеточника,
установка стентов почек.

8. Мониторинг при анесте-
зиологическом обеспечении,
широкое внедрение эпиду-
ральной и спинальной анесте-
зии.

В результате сотрудничества
впервые в Украине в ОКБ ста-
ли широко применяться методы
лапароскопического вмеша-
тельства, что позволило умень-
шить объем хирургических опе-
раций и сократить сроки пребы-
вания больных в стационаре.

В мае 1996 года была орга-
низована ассоциация лапаро-
скопических хирургов во главе
с профессором В. В. Грубни-
ком (зав. кафедрой хирургии
Одесского национального ме-
дицинского университета).

Благодаря внедрению во
всех отделениях новых мето-
дов диагностики и лечения,
областная больница по по-
казателям работы в течение
многих лет занимала ведущее
место среди областных боль-
ниц Украины. В 1999 году ОКБ
получила аккредитационный
сертификат высшей категории,
который успешно подтвержда-
ет в последующие годы.

В течение всей трудовой
деятельности напряженную
практическую работу В. П. Го-
гуленко сочетал с активным
участием в общественно-поли-
тической жизни — на протяже-
нии 17 лет был депутатом
Одесского областного Совета
четырех созывов (1985–2002).
В течение 3 созывов избирал-
ся председателем депутатской
комиссии по охране здоровья.

Василий Пименович разра-
ботал комплексную программу
развития материально-техни-
ческой базы и подготовки спе-
циалистов областной клини-
ческой больницы для даль-
нейшего совершенствования
оказания специализированной
медицинской помощи жителям
Одесской области на 1985–
2000 годы, которая была при-
нята сессией Одесского об-
ластного Совета.

Как депутат Одесского об-
ластного Совета народных де-
путатов и председатель комис-
сии по здравоохранению при
Одесском областном совете
В. П. Гогуленко был инициато-
ром разработки региональной
концепции и программы ре-
формирования существующей
на то время неэффективной
системы охраны здоровья, ко-
торая была утверждена на сес-

сии областного Совета в янва-
ре 2002 года как «Программа
реформирования системы ока-
зания медицинской помощи на-
селению Одесской области».

С октября 2005 года Васи-
лия Пименовича пригласили
на работу в Областную госу-
дарственную администрацию в
качестве советника по медици-
не на общественных началах.
Пребывая на этом посту, он
подготовил информационную
справку о реорганизации систе-
мы здравоохранения Одесской
области и улучшении качества
медицинской помощи.

За добросовестный труд
В. П. Гогуленко неоднократно
поощряли государственными
наградами:

— 1970 год — медалью «За
доблестный труд»;

— 1971 год — Орденом
Трудового Красного знамени;

— 1978 год — знаком «От-
личнику здравоохранения»;

— 1986 год — медалью «Ве-
теран труда»;

— 1993 год — присвоено
почетное звание «Заслужений
лікар України».

Он также неоднократно на-
граждался грамотами МЗ Ук-
раины, руководства Одесской
области.

Василий Пименович имеет
2 авторских свидетельства на
изобретения, выданные Госу-
дарственным комитетом СССР
по делам открытий и изобрете-
ний; является автором 20 пе-
чатных работ, 8 рационализа-
торских предложений, утверж-
денных и принятых к внедре-
нию БРИЗом Одесского обл-
здравотдела.

Благодаря высокому про-
фессионализму, организаторс-
кому таланту, В. П. Гогуленко
собрал и сплотил новый кол-
лектив Областной больницы,
который сохраняет преемст-
венность лучших медицинских
традиций, поддерживает тес-
ную связь с медицинской нау-
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кой и, в первую очередь, с уче-
ными Одесского национально-
го медицинского университета
(ректор — академик В. Н. За-
порожан).

За годы своего напряженно-
го и творческого служения в
медицине Василий Пименович
Гогуленко снискал глубокое
уважение и любовь своих кол-
лег по работе, представителей

широкой медицинской обще-
ственности и пациентов.

В. П. Гогуленко осознанно
выбрал свой путь в медицину,
стал опытным хирургом широ-
кого профиля и выдающимся
организатором здравоохране-
ния, следуя в едино верном
направлении: самоотвержен-
ный труд в избранной хирурги-
ческой специальности, любовь

к медицине и людям, состра-
дание к больным и оказание
им профессиональной меди-
цинской помощи, верность
своему профессиональному
долгу и врачебной клятве Гип-
пократа.

Коллектив
Одесской областной

клинической больницы
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УДК 615.21:616:831-005.4
РОЛЬ ИНТЕРЛЕЙКИНОВ В МЕХАНИЗМАХ РАЗВИТИЯ

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Э. В. Супрун
Изучена биохимическая и функциональная организация

системы цитокинов, в частности интерлейкинов (IL-1, IL-2).
Проанализировано значение эффектов интерлейкинов (ILs)
в развитии и регуляции физиологических и патологических
процессов организма в целом и, в частности, ткани мозга.
Исследованы вопросы участия ILs в формировании различ-
ных звеньев патогенетических нейродеструктивных измене-
ний в постинсультном периоде, а именно связь уровней не-
которых ILs со степенью патобиохимических изменений в
ткани мозга и тяжестью клинических проявлений у больных
цереброваскулярными заболеваниями. Особое внимание
уделено анализу в постинсультном периоде взаимосвязи
функционирования ILs и развития ишемии/гипоксии, воспа-
ления и активности процессов некроза/апоптоза.

Ключевые слова: цитокины, интерлейкины, IL-1, IL-2,
ишемический инсульт.

УДК [577.127:543.393]:615.356
ВЛИЯНИЕ ТИОТРИАЗОЛИНА НА ПОКАЗАТЕЛИ СВО-

БОДНОРАДИКАЛЬНОГО ОКИСЛЕНИЯ ЛИПИДОВ И АКТИВ-
НОСТЬ АНТИОКСИДАНТНЫХ ФЕРМЕНТОВ НА ФОНЕ ХРО-
НИЧЕСКОГО ПОСТУПЛЕНИЯ ПЕСТИЦИДОВ ПРООКСИ-
ДАНТНОГО ДЕЙСТВИЯ

В. Н. Бобырев, Я. А. Цветкова, Г. Ю. Островская
Моделировали хроническую интоксикацию введением пе-

стицидов аминной соли 2,4-дихлорфеноксиуксусной кислоты
и N,N-диэтилдитиокарбамата натрия на протяжении 30 и 50 сут.
При коррекции метаболических нарушений тиотриазолином
выявлено, что препарат тормозит интенсивность свободно-
радикального окисления липидов и повышает активность ан-
тиоксидантных ферментов. Это свидетельствует о целесооб-
разности применения препаратов антиоксидантного действия
для фармакокоррекции метаболических нарушений при дли-
тельном поступлении пестицидов разных химических групп.

Ключевые слова: аминная соль 2,4-дихлорфеноксиук-
сусной кислоты, диэтилдитиокарбамат натрия, свободно-
радикальное окисление липидов, антиоксиданты.

УДК 61:614.2:34(ББК51(4УКР).Д58
НООФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЕ, НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОЕ

ОБОСНОВАНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СОЗДАНИЯ КВАЛИФИ-
КАЦИОННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК РАБОТНИКОВ НОВОВВЕ-
ДЕННЫХ ДОЛЖНОСТЕЙ НА РЫНКЕ ТРУДА УКРАИНЫ С
ЭМЕРДЖЕНТНЫХ И НООЭТИЧЕСКИХ ПОЗИЦИЙ. НООФАР-
МАЦИЯ

Н. С. Пономаренко, Г. В. Загорий, А. А. Бабский, Т. Н.
Краснянская, В. В. Трохимчук, А. П. Шматенко, Е. Н. Горбань,
И. В. Клименко, Е. С. Бочерикова, Ю. М. Григорук, М. В. Би-
лоус, О. Н. Безуглая, М. В. Сятыня

Предложены ноофармацевтические подходы к научно-
практическому обоснованию создания квалификационных
характеристик работников нововведенных должностей на
рынке труда Украины с эмерджентных и нооэтических пози-
ций.

Ключевые слова: ноофармация, эмерджентные свой-
ства, нооэтика, квалификационные характеристики, кадры,
провизор-консультант семейной фармации.

УДК 616.248-003.9
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ВОЗМОЖНО-

СТЕЙ БОЛЬНЫХ ИНТЕРМИТТИРУЮЩЕЙ БРОНХИАЛЬНОЙ
АСТМОЙ

И. М. Григус
У 70 больных интермиттирующей бронхиальной астмой

во время обострения выявлено существенное нарушение их
функционального состояния, о чем свидетельствовали из-
менения показателей функции дыхания, двигательных воз-
можностей и общая оценка физического здоровья больных.
Применение программы медицинской реабилитации, которая
включала модифицированный лечебный комбинированный
массаж, модифицированную лечебную гимнастику, цикличе-
ские тренировочные упражнения и другие методы, значитель-
но улучшало функциональное состояние больных.

Ключевые слова: бронхиальная астма, функциональ-
ное состояние, физические возможности, медицинская реа-
билитация.

УДК 618.36-06:616.98:578.828.6]-076
ГИСТОМОРФОМЕТРИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПО-

СЛЕДА ПРИ ВИЧ-ИНФЕКЦИИ
А. И. Даниленко, Э. С. Бурячковский
В работе описаны морфологические, гистохимические и

морфометрические характеристики последов при ВИЧ-ин-
фекции. Выявленные гемодинамические расстройства, ком-
пенсаторно-приспособительные процессы, инволютивно-
дистрофические и воспалительные изменения носят соче-
танный и множественный характер. Морфометрическое ис-
следование позволило объективизировать степень выражен-
ности этих изменений и провести сравнительный анализ
между группами исследования.

Ключевые слова: ВИЧ-инфекция, беременность, по-
след, гистоморфометрическое исследование.

УДК 616.316-008.8-02:[616.329-002:616.33-008.17+616.721-
002.77]

САЛИВАТОРНЫЕ НАРУШЕНИЯ У БОЛЬНЫХ АНКИЛО-
ЗИРУЮЩИМ СПОНДИЛОАРТРИТОМ — ОСНОВА ДЛЯ ВОЗ-
НИКНОВЕНИЯ ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНОЙ РЕФЛЮКСНОЙ
БОЛЕЗНИ

А. А. Заздравнов
Приведены данные о нарушении саливаторной функции

у больных анкилозирующим спондилоартритом. Автором
обследован 71 больной. Полученные результаты свидетель-
ствуют о саливаторной недостаточности у данных пациен-
тов, сопровождающейся снижением содержания белка в
слюне. Данные изменения ведут к снижению защитной функ-
ции слюны в отношении слизистой оболочки пищевода и со-
здают предпосылки для возникновения гастроэзофагеальной
рефлюксной болезни.

Ключевые слова: анкилозирующий спондилоартрит,
гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь, слюна, патоге-
нез.

УДК 616.14-007.64-007.271:615.849-08
КОМПЛЕКСНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНДОВЕНОЗНОЙ

ЛАЗЕРНОЙ КОАГУЛЯЦИИ И КОМПРЕССИОННОЙ СКЛЕРО-
ОБЛИТЕРАЦИИ В ЛЕЧЕНИИ ВАРИКОЗНОЙ БОЛЕЗНИ ВЕН
НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ

С. В. Кадочников
Изучена сравнительная эффективность хирургических

вмешательств при варикозной болезни вен нижних конечно-
стей. Сделана попытка усовершенствовать способ хирурги-
ческого лечения варикозной болезни вен нижних конечнос-
тей путем комплексного применения оригинальной методи-
ки эндовенозной лазерной коагуляции и компрессионной
склерооблитерации, что позволит уменьшить операционную
травму, избежать возможных интраоперационных осложне-
ний, обусловленных введением склерозирующих препаратов,
а также улучшить эстетический эффект операции.

Ключевые слова: варикозная болезнь, эндовенозная
лазерная коагуляция, компрессионная склерооблитерация.

УДК 618.3-06:616.8-009.24]:616-036
ЗНАЧИМОСТЬ ГОМОЦИСТЕИНА КАК МАРКЕРА ПРО-

ГНОЗА ПРЕЭКЛАМПСИИ
В. Г. Маричереда
Прогнозирование клинического течения преэклампсии

(ПЭ), которая, несмотря на многочисленные исследования,
остается одной из ведущих причин материнской и перина-
тальной смертности, является актуальным, поскольку на дан-
ный момент не существует надежных методов доклинической
диагностики ПЭ. Проведен анализ возможности применения
одного из маркеров эндотелиальной дисфункции — гомоци-
стеина и коферментов его метаболизма, фолиевой кислоты
и витаминов группы В с прогностической целью у беремен-
ных с ПЭ. Установлено, что уровень гомоцистеина — ОШ 8,4
(3,3; 21,43; 95 % ДИ) и соотношение гомоцистеин/фолат име-
ют диагностическую значимость и могут быть предложены
для применения в акушерской практике.

Ключевые слова: преэклампсия, гомоцистеин, фолие-
вая кислота, диагностика.
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Abstracts

UDC 615.21:616:831-005.4
ROLE OF INTERLEUKINS IN MECHANISMS OF DEVELOP-

MENT OF CERBROVASCULAR DESEASES
E. V. Suprun
Biochemical and functional organization of cytokine system,

especially interleukins (IL-1, IL-2) was studied. Importance of
interleukins (ILs) effects in developing and regulation of physio-
logical and pathological processes of organism as a whole and,
especially, of brain tissue was analyzed. There were examined
the questions of ILs activity in formation of different links of patho-
genic neurodestructive changes in the post-stroke period, mainly
connection of different levels of ILs with degree of pathobiochem-
ical changes in brains tissue and severity of clinical manifesta-
tions in patients suffering from cerebrovascular deseases. A spe-
cial attention is paid to the analysis of post-stroke period, the
relationship of ILs functioning and development of ischemia/hy-
poxia, inflammation and activity of necrosis/apoptosis process-
es.

Key words: cytokine, interleukin, IL-1, IL-2, ischaemic
stroke.

UDC [577.127:543.393]:615.356
THE INFLUENCE OF THIOTRIASOLINE ON PARAMETERS

OF THE FREE RADICAL PEROXIDATION OF LIPIDS AND THE
ACTIVITY OF ANTIOXIDANT ENZYMES IN CHRONIC INCOME
OF PROOXIDATION ACTION PESTICIDES

V. M. Bobyrev, Ya. A. Tsvetkova, G. Yu. Ostrovska
Chronic intoxication was reproduced on white rats by the way

of pesticides 2,4-DA and N,N-diethylditiocarbomate Na admi-
nistration during 30 and 50 days. The correction of metabolic
disorders with thiotriasoline revealed that preparation inhibits in-
tensity of free radical peroxidation of lipids and raises the ac-
tivity of antioxidant enzymes. The presented data indicate a ne-
cessity of usage of antioxidant action drugs for prevention of
metabolic disorders in chronic intoxication of pesticides of dif-
ferent chemical groups.

Key words: 2,4-dychlorophenoxyacetic acid amino salt, free
radical peroxidation of lipids, antioxidants.

UDC 61:614.2:34(ББК51(4УКР).Д58
NOOPHARMACEUTICAL, SCIENTIFIC AND PRACTICAL

SUBSTANTIATION FOR CREATION OF QUALIFYING PER-
FORMANCE OF WORKERS STAFFING INNOVATIONS IN LA-
BOUR MARKET OF UKRAINE FROM EMERGENT AND NOO-
ETHICAL POSITIONS. NOOPHARMACY.

M. S. Ponomarenko, G. V. Zagoriy, A. A. Babskiy, T. M. Kras-
nyanska, V. V. Trokhimchuk, O. P. Shmatenko, O. M. Gorban,
I. V. Klimenko, Ye. S. Bocherikova, Yu. M. Grigoruk, M. V. Bilo-
us, O. M. Bezugla, M. V. Syatynya

Noopharmaceutical approaches to scientific and practical
study on the establishment of qualification characteristics of new-
ly established posts of workers at the Ukrainian labor market
from emergent and nooethical positions were proposed.

Key words: noopharmacy, emergent properties, nooethics,
qualifying characteristics, personnel, pharmacist-consultant of
family pharmacy.

UDC 616.248-003.9
RENEWAL OF FUNCTIONAL POSSIBILITIES OF PA-

TIENTS SUFFERING FROM INTERMITTENT BRONCHIAL
ASTHMA

I. M. Grygus
A significant violation of functional state was revealed in 70

patients suffering from intermittent bronchial asthma. The chang-
es were proved by changes in respiratory function indices, mo-
tor ability and general assessment of the physical health. Appli-
cation of the medical rehabilitation program, including a modi-
fied therapeutic combined massage, modified therapeutic gym-
nastics, cyclic training exercises and other methods.

Key words: bronchial asthma, functional status, physical
capacity, medical rehabilitation.

UDC 618.36-06:616.98:578.828.6]-076
HISTOMORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF AFTER-

BIRTH AT HIV-INFECTION
A. I. Danilenko, E. S. Buryachkovsky
The work describes morphologic, histochemical and morpho-

metric characteristics of afterbirth at HIV-infection. Discovered
hemodynamic impairments, compensative and adaptive process-
es, involutive-dystrophic and inflammative changes have a com-
bined and multiple character. Morphometric investigation allows
to bring the stage of development of those changes to objectiv-
ity and to perform comparative analysis between groups of in-
vestigation.

Key words: HIV-infection, afterbirth, morphometric investi-
gation.

UDC 616.316-008.8-02:[616.329-002:616.33-008.17+616.721-
002.77]

SALIVARY DYSFUNCTION IN PATIENTS WITH ANKYLOS-
ING SPONDYLITIS IS A PRECONDITION FOR OCCURENCE
OF GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE

A. А. Zazdravnov
In this article the author analysed the salivary dysfunction

in patients with ankylosing spondylitis. The author gives own
clinical experiences (71 cases). Salivary failure was observed
in these patients. It was accompanied by a decrease in protein
level in saliva. These changes lead to a decrease in the protec-
tive function of saliva on the esophageal mucosa and create con-
ditions for gastroesophageal reflux disease.

Key words: ankylosing spondylitis, gastroesophageal reflux
disease, saliva, pathogenesis.

UDC 616.14-007.64-007.271:615.849-08
COMPLEX USAGE OF ENDOVENOUS LASER COAGULA-

TION AND COMPRESSION SCLEROTHERAPY IN LEGS VAR-
ICOSE VEINS TREATMENT

S. V. Kadochnikov
A comparing effectiveness of different methods of varicosis

surgical treatment is the target of study. Combinative using of
endovenous laser coagulation and intraoperative sclerotherapy
(an original method) were suggested. The new method reduces
surgical injury, postoperative complications and improves aes-
thetic result of the operation.

Key words: varicose veins disease, endovenous laser co-
agulation, compression sclerotherapy.

UDC 618.3-06:616.8-009.24]:616-036
ELEVATED PLASMA HOMOCYSTEINE CONCENTRA-

TIONS AS A MARKER OF PREECLAMPSIA PROGNOSIS
V. G. Marichereda
Preeclampsia is a common serious disorder of human preg-

nancy, which is associated with significant maternal and perina-
tal morbidity and mortality. The suspected aetiology of preec-
lampsia is complex, therefore there are no reliable predictors of
early preeclampsia onset. For this reason searching for pro-
gnostic pathophysiological markers of preeclampsia develop-
ment is needed. In view of this, factors of endothelial dysfunc-
tion — plasma homocystein and coenzymes, folic acid, vitamins
of B group were studied. This study found that homocystein and
homocystein/folate ratio may have significant diagnostic value
and thus, can be used as prognostic marker in preeclamptic pa-
tients OR 8,4 (3.3; 21.43; 95% CI).

Key words: preeclampsia, homocystein, folic acid, diagnos-
ing.
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УДК 616.1-008.93:577.125-08
ФИБРАТЫ В КОРРЕКЦИИ ТРИГЛИЦЕРИДЕМИИ У БОЛЬ-

НЫХ СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ ПАТОЛОГИЕЙ
Е. В. Соломко
Рост смертности от сердечно-сосудистых заболеваний в

Украине диктует необходимость разработки новых методов
их лечения и профилактики. Идентификация уровня тригли-
церидов как маркера ишемической болезни сердца обусло-
вила актуальность вариантов терапии на основе коррекции
гипертриглицеридемии. К эффективным средствам коррек-
ции уровней триглицеридов и липопротеидов высокой плот-
ности относят производные фиброевой кислоты. При этом
фибраты вызывают также ряд неблагоприятных побочных
эффектов. По результатам проведенного исследования по-
лучена объективная оценка эффективности коррекции три-
глицеридемии больных ИБС (две группы по 20 больных) при
терапии фибратами в сравнении с комбинированной тера-
пией фибратами-статинами.

Ключевые слова: сердечно-сосудистая патология, три-
глицеридемия, фибраты.

УДК 616.12-008:616-08-612.6
СРАВНЕНИЕ ПЯТИЛЕТНЕГО РИСКА РАЗВИТИЯ АРТЕ-

РИАЛЬНОЙ ГИПЕРТЕНЗИИ У МУЖЧИН МОЛОДОГО ВОЗ-
РАСТА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСЛЕДСТВЕННОГО АНАМ-
НЕЗА ГИПЕРТОНИЧЕСКОЙ БОЛЕЗНИ

С. А. Тихонова
У 366 молодых мужчин в возрасте 18–35 лет с нормаль-

ным и высоким нормальным АД сравнили 5-летний риск раз-
вития артериальной гипертензии (АГ) в зависимости от наслед-
ственного анамнеза гипертонической болезни (ГБ) для выяв-
ления значимых факторов риска развития заболевания. На-
следственная предрасположенность к АГ у мужчин молодого
возраста с нормальным и высоким нормальным АД ассоции-
ровалась с возрастанием относительного 5-летнего риска раз-
вития АГ в 4,9 раза. Избыточный вес и ожирение — значимые
факторы 5-летнего риска развития АГ независимо от наслед-
ственного анамнеза. Комбинация наследственной предраспо-
ложенности к АГ и курения, увеличивает риск развития АГ.

Ключевые слова: артериальная гипертензия, молодой
возраст, наследственность, прогноз.

УДК 616.34-616-089.8+616.9:616-002.5
ОРГАНИЗАЦИЯ НЕОТЛОЖНОЙ ХИРУРГИЧЕСКОЙ ПО-

МОЩИ БОЛЬНЫМ ТУБЕРКУЛЕЗОМ С ОСТРОЙ АБДОМИ-
НАЛЬНОЙ ПАТОЛОГИЕЙ

Нгуен Ван Хань, П. В. Строганов, С. А. Гешелин
Удельный вес ВИЧ-инфицированных среди больных ту-

беркулезом растет (14,8 % в 2005 г., 24,6 % в 2009 г.). Среди
83 больных туберкулезом, оперированных по поводу острой хи-
рургической патологии живота, ВИЧ обнаружен у 49 (59,0 %)
пациентов. Организация помощи больным туберкулезом с
острой хирургической патологией в специализированном про-
тивотуберкулезном диспансере оптимизирует сроки начала
противотуберкулезной химиотерапии, исключает необходи-
мость транспортировки больного в послеоперационном пе-
риоде в специализированный противотуберкулезный ста-
ционар, снижает риск распространения туберкулеза.

Ключевые слова: туберкулез, неотложная хирургичес-
кая помощь, острая абдоминальная патология, больные.

УДК 616.718-001.5-073:340.6
ПЕРЕЛОМЫ МАЛОЙ БЕРЦОВОЙ КОСТИ И ИХ СУДЕБНО-

МЕДИЦИНСКАЯ ОЦЕНКА
И. Г. Савка
Проведена судебно-медицинская оценка 95 случаев с

переломами малой берцовой кости. Показано их распреде-
ление за полом, возрастом, локализацией, направлением
линии перелома, характером, видом внешнего воздействия
и условиями образования.

Изложены перспективные пути последующих исследова-
ний малой берцовой кости в судебной медицине.

Ключевые слова: переломы, малая берцовая кость,
нижняя конечность.

УДК 678.439-084
ПРОФИЛАКТИКА АНТЕНАТАЛЬНОЙ ГИБЕЛИ ПЛОДА

(ПО ДАННЫМ РЕТРОСПЕКТИВНОГО АНАЛИЗА МЕДИЦИН-
СКОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ)

Л. Р. Никогосян
Проведен ретроспективный анализ медицинской доку-

ментации с целью выяснения патогенетических механизмов
антенатальной гибели плода. Цель исследования — усиле-
ние профилактики и понижение уровня перинатальной смерт-
ности.

Ключевые слова: антенатальная гибель плода, перина-
тальная смертность, профилактика.

УДК 616.311.2-002:615.83
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЛЕ-

ЧЕБНЫХ ФИЗИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ПРИ ЗАБОЛЕВАНИЯХ
ПАРОДОНТА

С. Ф. Гончарук, Л. В. Гончарук
На основании анализа данных литературных источников

и результатов собственных исследований сформулированы
основные тенденции назначения лечебных физических фак-
торов при заболеваниях пародонта (местное использование
для потенцирования действия и улучшения проникновения
в ткани пародонта лекарственных препаратов; местное ис-
пользование ЛФФ, обладающих многообразными лечебны-
ми эффектами; использование ЛФФ общего действия) и обо-
значены перспективные направления для их более широко-
го назначения.

Ключевые слова: заболевания пародонта, лечебные
физические факторы.

УДК 611.018.8;616.8-056.7
МИГРЕНЬ, ПОВТОРНЫЙ ИНСУЛЬТ И ДЕМЕНЦИЯ

КАК ОСНОВНЫЕ КЛИНИЧЕСКИЕ ПРОЯВЛЕНИЯ СИНДРО-
МА “CADASIL”

А. С. Сон, В. В. Добровольский, А. Н. Макаренко, Ю. Н.
Панина, Н. В. Добровольская

Представлены данные по этиологии, клинической карти-
не, результатам дополнительных методов исследования,
дифференциальной диагностике и возможном патогенети-
ческом механизме развития нейродегенерации при синдро-
ме CADASIL. Хотя исследование причин и механизмов раз-
вития данной патологии с каждым годом расширяется, до сих
пор не удаётся детализировать его молекулярные звенья, а
это означает, что специфическая терапия продолжает оста-
ваться недосягаемой. Следовательно, необходимы дальней-
шее изучение молекулярного полиморфизма нейродегене-
рации, разработка моделей и выявление новых подходов к
воссозданию и анализу данной патологии.

Ключевые слова: CADASIL, дифференциальная диа-
гностика, полиморфизм генов.

УДК 616.33-008.17-053.2-092-07-085.24
ГАСТРОЭЗОФАГЕАЛЬНАЯ РЕФЛЮКСНАЯ БОЛЕЗНЬ

У ДЕТЕЙ: ЭТИОПАТОГЕНЕЗ, КЛИНИКА, ДИАГНОСТИКА
И ЛЕЧЕНИЕ

Т. Ю. Кравченко, Е. А. Лосева, Н. Г. Лотыш
Проведен анализ данных отечественной и зарубежной

литературы по вопросам определения и распространеннос-
ти гастроэзофагеальной болезни у детей, механизмов раз-
вития, типичных и атипичных проявлений заболевания, диа-
гностики и современных методов и средств лечения.

Ключевые слова: гастроэзофагеальная рефлюксная
болезнь, дети, пищеводные и внепищеводные симптомы,
патогенез, лечение.
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UDC 616.1-008.93:577.125-08
FIBRATES IN TRIGLYCERIDEMIA CORRECTION FOR PA-

TIENTS WITH CARDIOVASCULAR PATHOLOGY
O. V. Solomko
Increased mortality from cardiovascular diseases in Ukraine

requires the development of new methods of treatment and pre-
vention.

Identification of triglycerides level as a marker of ishemic
heart disease caused the relevance of treatment options based
on the correction of hypertriglyceridemia.

To effective means of correcting the levels of triglycerides
and HDL include fibroic acid derivatives. But fibrates also raise
a number of adverse side effects.

According to the results of the study obtained an objective
assessment of the effectiveness of correction triglyceridemia
patients (two groups of 20 patients) with fibrate therapy com-
pared with combined fibrates-statins therapy.

Key words: cardiovascular diseases, triglyceridemia, fib-
rates.

UDC 616.12-008:616-08-612.6
COMPARISION OF FIVE-YEAR RISK OF ARTERIAL HY-

PERTENSION DEVELOPMENT YOUNG MEN IN DEPEN-
DENCE ON HEREDITARY PREDISPOSITION TO HYPERTEN-
SIVE DISEASE

S. A. Tykhonova
A 5-year risk of arterial hypertension onset was compared

in dependence on hereditary anamnesis of arterial hypertension
(AH) in 366 young men (18–35 years old) to estimate predictors
of hypertensive disease. Presence of arterial hypertension fam-
ily anamnesis in young men with normal and high normal blood
pressure is associated with 4.9-fold increasing of relative 5-year
risk of hypertension development. Overweight and obesity are
significant factors of a 5-year risk of hypertension development
independently on family anamnesis. Combination of hereditary
predisposition to hypertension and a smoking habit 2.4-fold in-
creases a 5-year risk of hypertension development.

Key words: arterial hypertension, young age, hereditary pre-
disposition, prognosis.

UDC 616.34-616-089.8+616.9:616-002.5
ORGANIZATION OF EMERGENCY SURGICAL CARE FOR

TUBERCULOSIS PATIENTS WITH ACUTE ABDOMINAL PA-
THOLOGY

Nguen Van Khanh, P. V. Stroganov, S. O. Geshelin
Proportion of human immunodeficiency virus infection (HIV)

among tuberculosis (TB) patients is increasing (14.8% in 2005,
24.6% in 2009). Among the 83 TB patients operated on an acute
surgical abdomen pathology, HIV detected in 49 patients
(59.0%). Organization of care for TB patients with acute surgi-
cal pathology in a specialized TB clinic optimize the commence-
ment of antituberculosis chemotherapy, eliminates the need to
transport a patient in the postoperative period in a specialized
TB hospital, reduces the risk of tuberculosis infection.

Key words: tuberculosis, emergency surgical care, acute
abdominal pathology, patients.

UDC 616.718-001.5-073:340.6
FRACTURES OF THE FIBULA AND THEIR FORENSIC-

MEDICAL EVALUATION
I. H. Savka
A forensic-medical evaluation of 95 cases with fractures of

the fibula has been performed. Their distribution based on gen-
der, age, localization, orientation of the fracture line, character,
the kind of an external action and the conditions of forming have
been shown.

Long-term ways of further studies of fibula in forensic medi-
cine have been presented.

Key words: fractures, fibula, lower extremity.

UDC 678.439-084
PREVENTION OF ANTENATAL FETAL DEATH (ACCORD-

ING TO RETROSPECTIVE ANALYSIS OF MEDICAL DOCU-
MENTATION)

L. R. Nikogosyan
There were retrospectively analyzed medical records in or-

der to clarify the pathogenetic mechanisms of antenatal fetal
death.

Objective: to improve prevention and reduction of perinatal
mortality.

Key words: antenatal fetal death, perinatal death, prophy-
laxis.

UDС 616.311.2-002:615.83
TENDENCIES AND PROSPECTS OF USE OF MEDICAL

PHYSICAL FACTORS AT PERIODONTAL DISEASES
S. F. Goncharuk, L. V. Goncharuk
Basing on the analysis of the given literature data and re-

sults of own researches the basic tendencies of appointment of
medical physical factors during periodontal diseases (local use
for intensification of action and improvement of drug penetra-
tion into periodontal tissues; the local use of physical factors
which have different medical effects; usage of physical factors
of general action) were formulated; and perspective directions
for their wider introduction were done.

Key words: periodontal diseases, medical physical factors.

UDC 611.018.8;616.8-056.7
MIGRAINE, RECURRENT STROKE AND DEMENTIA, AS

THE MAIN CLINICAL MANIFESTATIONS OF “CADASIL” SYN-
DROME.

A. S. Son, V. V. Dobrovolsky, A. N. Makarenko, Yu. N. Pani-
na, N. V. Dobrovolska

The review presents data on etiology, clinical presentation,
results of additional research methods, differential diagnosis and
possible pathogenetic mechanisms of neurodegeneration synd-
rome CADASIL. Despite the fact that research for the causes
and mechanisms of development of this pathology is increas-
ing every year, still one can not drill its molecular links, which
means that specific therapy remains elusive. Therefore, it is ne-
cessary further study of molecular polymorphism of neuro-
degeneration, models development and identifying new ap-
proaches to the reconstruction and analysis of this pathology.

Key words: CADASIL, differential diagnosis, genetic poly-
morphism.

UDC 616.33-008.17-053.2-092-07-085.24
GASTROESOPHAGEAL REFLUX DISEASE IN CHILDREN:

ETHIOLOGY, PATHOGENESIS, CLINICAL COURSE, DIAG-
NOSTICS AND TREATMENT

T. Yu. Kravchenko, K. О. Loseva, N. G. Lotysh
There was carried out the analysis of data of native and for-

eign literature about determination and prevalence of gastroe-
sophageal disease in children, mechanisms of development, typi-
cal and atypical manifestations of disease, diagnostics and mo-
dern methods and agents of treatment.

Key words: gastroesophageal reflux disease, children, eso-
phageal and ехtraesophageal symptoms, pathogenesis, treat-
ment.
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ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ
ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

Шановні колеги!
Пропонуємо вашій увазі деякі відомості про

«Одеський медичний журнал» і правила підготовки
матеріалів для публікації у ньому.

«Одеський медичний журнал» було засновано у
1926 році. За кілька років він набув неабиякого ав-
торитету серед наукових видань. У ньому друкува-
ли свої праці науковці, чиї імена були всесвітньо
відомі вже того часу або здобули визнання в май-
бутньому. Та згодом, на початку 30-х років, видання
журналу було припинено. Поновлений у 1997 році,
часопис за короткий час відновив свій авторитет і
посів чільне місце серед наукових видань країни.

Рішенням президії ВАК України від 9 червня
1999 року і від 8 червня 2005 року «Одеський ме-
дичний журнал» включено до переліку видань, у яких
можуть публікуватися основні результати дисерта-
ційних робіт із медицини та біології. Він надходить
до найвідоміших бібліотек країни, великих наукових
центрів, десятків навчальних закладів. Його появу
гідно оцінено за межами нашої країни.

Передплатити журнал можна у будь-якому перед-
платному пункті.

Передплатний індекс — 48717.
Звертаємо увагу авторів на те, що, починаю-

чи з 2010 року, публікація матеріалів у журналах
«Одеський медичний журнал» і «Досягнення біо-
логії та медицини», які видаються Одеським на-
ціональним медичним університетом, — платна.
Оплата здійснюється після рецензування статей
та схвалення їх до друку, про що авторів по-
відомляють додатково.

Нижче подаємо реквізити для перерахування
коштів за публікацію.

Одержувач платежу: Одеський національний
медичний університет.

Банк: ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011,
р/р 31258273210481, ідент. код 02010801.

У призначенні платежу обов’язково вказати:
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оформлені з застосуванням комп’ютерних техно-
логій: проблемні статті загальним обсягом до 8 сто-
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ше статей і не містять нового наукового матеріалу
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УДК 616.314-77:616.311-008
ГОМЕОСТАЗ ПОЛОСТИ РТА И ЗУБНОЕ ПРОТЕЗИРОВА-

НИЕ
Ю. Г. Романова
В статье представлен обзор литературы, посвященной

изучению двух важных проблем ортопедической стоматоло-
гии — влиянию зубного протезирования на гомеостаз полости
рта и влиянию изменений гомеостаза полости рта на ка-
чество протезирования.

Имеющиеся данные литературных источников достаточ-
но полно раскрывают аспекты негативного влияния зубных
протезов на гомеостаз полости рта, а вопросы влияния на-
рушения гомеостаза полости рта на качество протезирова-
ния и адаптации к зубным протезам являются актуальными
в современной стоматологии, поэтому исследования в этой
области должны продолжаться.

Ключевые слова: гомеостаз, полость рта, зубные про-
тезы.

UDC 616.314-77:616.311-008
HOMEOSTASIS OF ORAL CAVITY AND DENTAL PROSTHE-

TICS
Yu. G. Romanova
The article presents the literature review devoted to the study

of two important problems of orthopaedic stomatology — influence
of dental prosthetics on homeostasis of oral cavity and influence
of changes of oral homeostasis on quality of prosthetics.

The literature data give a full picture of negative influence
of dentures on homeostasis of oral cavity, and the questions of
influence of oral homeostasis disorders on the quality of pros-
thetics and adaptation to dentures are actual in modern stomato-
logy, that is why the researches in this field should go on.

Keywords: homeostasis, oral cavity, dentures.
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Якщо у статті використано матеріали, які є інте-
лектуальною власністю кількох організацій і раніше
не публікувалися, автор має одержати дозвіл на їх
публікацію кожної з цих організацій і надіслати його
разом зі статтею.

2. Текст друкується через півтора інтервалу на
стандартному машинописному аркуші (ширина полів:
лівого, верхнього та нижнього по 2 см, правого —
1 см) шрифтом Аrіаl (Аrіаl Суr) розміром 14 пунктів.
Сторінка тексту повинна містити не більше 32 рядків
по 64 знаки в рядку.

3. Мова статей — українська для вітчизняних ав-
торів, 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 роботу;
д) постановка проблеми у загальному вигляді та

її зв’язок із важливими науковими або практичними
завданнями;

е) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор;

ж) виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя;

з) формулювання мети статті (постановка завдан-
ня);

и) виклад основного матеріалу дослідження з пов-
ним обгрунтуванням отриманих наукових результатів;

к) висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у цьому напрямку;

л) література;
м) два резюме — російською мовою й англій-

ською обсягом до 800 друкованих літер кожне за та-
кою схемою: індекс УДК, назва статті, ініціали та
прізвище автора (авторів), текст резюме, ключові
слова (не більше п’яти).

5. Хімічні та математичні формули вдруковують
або вписують. Структурні формули оформляють як
рисунки. У формулах розмічають: малі та великі літе-
ри (великі позначають двома рисками знизу, малі —
двома рисками зверху простим олівцем); латинські
літери підкреслюють синім олівцем; грецькі літери
обводять червоним олівцем, підрядкові та надряд-
кові цифри й літери позначають дугою простим олів-
цем.

6. У статтях слід використовувати Міжнародну си-
стему одиниць СІ.

7. Рисунки (не більше двох) і підписи до них ви-
конують окремо; підписи до всіх рисунків статті по-
дають також на окремому аркуші. На зворотному
боці кожного рисунка простим олівцем слід указати
його номер і назву статті, а в разі необхідності по-
значити верх і низ.

8. Таблиці (не більше трьох) слід друкувати на ок-
ремих сторінках, вони повинні мати нумерацію та на-
зву. На полях рукопису необхідно вказати місце роз-
міщення рисунків і таблиць. Інформація, наведена
в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

9. Список літератури оформлюється відповідно
до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів і слово-

сполучень — відповідно до ДСТУ 3582-97 і
ГОСТ 7.12-93.

Звертаємо увагу авторів на те, що оформ-
лення списку літератури за новим ДСТУ суттєво
відрізняється від попереднього. Для тих, хто не
має доступу до повного тексту ДСТУ, на сайті
Одеського медуніверситету наведено приклади
оформлення бібліографічних записів. Доступ за
посиланням http://odmu.edu.ua/index.php?v=1179.

9.1. Список літературних джерел повинен місти-
ти 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 вклю-
чати роботи, які ще не надруковані.

9.4. Список друкується на окремому аркуші.
9.5. У рукопису посилання на літературу подають

у квадратних дужках згідно з нумерацією за списком
літератури.

9.6. Література у списку розміщується згідно з по-
рядком посилань на неї у тексті статті.

9.7. Якщо наводяться роботи лише одного авто-
ра, 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 додаються відо-
мості про авторів, які містять: вчене звання, науко-
вий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові (повністю),
місце роботи й посаду, яку обіймає автор, адресу для
листування, номери телефонів і факсів.

11. До статті обов’язково додається ксерокопія
квитанції про індивідуальну передплату нашого жур-
налу хоча б одним з авторів статті.

12. Статті, відіслані авторам на виправлення, слід
повернути до редакції не пізніше ніж через три дні
після одержання. В авторській коректурі допустиме
виправлення лише помилок набору.

13. До друкованих матеріалів, виконаних із вико-
ристанням комп’ютерних технологій, обов’язково до-
даються матеріали комп’ютерного набору та графіки
на дискеті.

Текст може бути таких форматів:
— Word for Windows;
— RTF (Reach Text Format);
— ASCII без автоматичного переносу слів і ви-

рівнювання рядків.
Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти: таблиці,

графіки, рисунки тощо. Таблиці можна створювати
лише засобами того самого редактора, який засто-
совано для набору основного тексту.

Графічний матеріал слід подавати в окремих фай-
лах форматів TIFF, WMF або CDR 5 — CDR 10. Роз-
дільна здатність штрихових оригіналів (графіки, схе-
ми) форматів TIFF повинна 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 редакцій-
ної правки статей. Не прийняті до публікації мате-
ріали повертаються на вимогу авторів.

Редакційна колегія
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