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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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