
ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
4 (144) 2014

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Нд

1
2
3

4
5
6
7
8
9

10

11
12
13
14
15
16
17

18
19
20
21
22
23
24

25
26
27
28
29
30
31

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30

1

2
3
4
5

6
7

8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22

23
24
25
26

27
28
29
30
31

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28

1
2
3
4
5
6

7
8
9

10
11
12
13

14
15
16
17
18
19
20

21
22
23
24
25
26
27

28
29
30
31

2014
Березень

Червень

Жовтень

Квітень

ЛютийСічень

ВересеньСерпеньЛипень

Травень

Листопад Грудень

1
2

3
4
5
6
7
8

9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

31

1

2

3
4

5
6
7
8
9

10
11

12
13
14
15
16
17
18

19
20
21
22
23
24
25

26
27
28
29
30
31

1

2
3
4
5
6
7
8

9
10
11
12
13
14
15

16
17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28

29

30

1
2
3
4
5

6
7
8
9

10
11
12

13
14
15
16
17
18
19

20
21
22
23
24
25
26

27
28
29
30
31

1
2

3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13
14
15
16

17
18
19
20
21
22
23

24
25
26
27
28
29
30

1
2
3
4
5
6
7

8
9

10
11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22
23
24
25
26
27
28

29
30
31

ISSN 2226�2008



ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ
ЗАСНОВАНО У 1926 РОЦІ • ПОНОВЛЕНО У 1997 РОЦІ

Засновники 

Міністерство охорони здоров’я України

Одеський національний медичний університет

Головний редактор 

Академік НАМН України,
лауреат Державної премії України
В. М. ЗАПОРОЖАН

Редакційна колегія 

М. Л. Аряєв, В. В. Бабієнко, Ю. І. Бажора, В. С. Бітенський, В. О. Гельм -
больдт, Л. С. Годлевський, В. В. Годован, М. Я. Голо вен ко,  А. Г. Гулюк,
Б. С. Запорожченко, О. В. Запорожченко, В. Й. Кресюн (заступник
головного ре дак тора), О. О. Мар дашко, А. Є. Поляков, В. О. Полясний,
Я. В. Рож ковський, Н. О. Романова (відповідальний секретар), В. О.
Ситнікова, О. А. Шандра

Редакційна рада

П.9А. Абрахамссон — Університетська клініка Лундського університету
(Швеція), С. А. Андронаті — Фізико9хімічний інститут ім. О. В. Бо гат -
сько го НАН України (Одеса, Україна), В. В. Безруков — Інститут
геронтології НАМН Украї ни (Київ, Україна), Г. М. Бутенко — Інститут
ге нетичної і регенератив ної медицини НАМН України (Київ, Україна),
І. І. Гук — Віденський університет (Австрія), Я. Жанг — Інститут біо -
медичних технологій (Хунан, Китай), Ю. О. Зозуля — Інститут
нейрохірургії ім. А. П. Ромо данова НАМН України (Київ, Україна), 
А. Д. Клісарова — Вар нен ський медичний університет (Болгарія), 
Г. В. Книшов — Інститут серце во9судинної хірургії НАМН України
(Київ, Україна), М. П. Ландіні — Болонський університет (Італія), С. Б.
Сере денін — НДІ фармакології ім. В. В. Заку сова РАМН (Москва,
Росія), С. Д. Трахтенберг — Університет ім. Дж. Вашингтона (Ва шинг -
тон, США), Д. Уїтлі — Абердінський університет (Велика Британія), 
Р. Хусс — Мюнхенський університет (Німеччина), В. Чупіна — Універ -
ситет «Овідіус» (Констанца, Румунія) 

ODES’KIJ MEDICNIJ ZURNAL
FOUNDED IN 1926 • REFOUNDED IN 1997

Founders

The Ministry of Health of Ukraine

The Odessa National Medical University

Editor�in�chief 

Academician of the National Academy of Medical Sciences of Ukraine,
the Ukraine State Prize Winner
V. M. ZAPOROZHAN

Editorial Board

M. L. Aryayev, V. V. Babiyenko, Yu. I. Bazhora, V. S. Bitensky, V. O. Gelm -
boldt, L. S. Godlevsky, V. V. Godovan, M. Ya. Golovenko, A. G. Gulyuk, 
B. S. Zaporozhchenko, O. V. Zaporozhchenko, V. Y. Kresyun (vice�editor-
 in�chief), O. O. Mardashko, A. Ye. Polyakov, V. O. Polyasny, Ya. V. Rozh -
kovsky, N. O. Romanova (executive secretary), V. O. Syt nikova, O. A.
Shandra

Editorial Council

P.9A. Abrahamsson — Lund University Hospital (Sweden), S. A. Andronati
— O. V. Bogatsky Physico9Chemical Institute of the NAS of Ukraine
(Odessa, Ukraine), V. V. Bezrukov — D. F. Chebotaryov State Institute of
Gerontology of the NAMS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), G. M. Butenko —
State Institute of Genetic and Regenerative Medicine of the NAMS of
Ukraine (Kyiv, Ukraine), I. I. Guk — University of Vienna (Austria), 
Y. Zhang — Institute of Biomedical Technologies (Hunan, China), 
Yu. O. Zozulya — A. P. Romodanov Institute of Neurosurgery of the NAMS
of Ukraine (Kyiv, Ukraine), A. D. Klisarova — Varna University of Medi -
cine (Bulgaria), G. V. Knyshov — M. M. Amosov National Institute of Car -
dio vascular Surgery of the NAMS of Ukraine (Kyiv, Ukraine), M. P.
Landini — University of Bologna (Italy), S. B. Seredenin — V. V. Zakusov
Institute of Pharmacology of the RAMS (Moscow, Russia), S. D. Tracht -
enberg — George Washington University (Washington, USA), D. Wheatley
— Aberdeen University (Great Britain), R. Huss — University of Munich
(Germany), V. Ciupina — Ovidius Univer sity of Constanta (Romania)

��



# 4 (144) 2014 1

Адреса редакції:
65082, Україна, Одеса,
Валіховський пров., 2
Телефони:

(048) 723-74-24, (048) 728-54-58,
(048) 723-29-63, (048) 719-06-40

E-mail:
odmeded@odmu.edu.ua
Сайт:

http://journal.odmu.edu.ua

Редактор випуску
В. М. Попов

Літературні редактори
і коректори
А. А. Гречанова
Р. В. Мерешко
Т. А. Пятковська
О. В. Сидоренко
О. В. Титова
К. М. Цвігун

Художній редактор
А. В. Попов

Комп’ютерний дизайн,
оригінал-макет
В. М. Попов
А. В. Попов

Фото на обкладинці —
В. М. Попов

На фото:
Чорне море

Поліграфічні роботи
І. К. Каневський
М. Р. Мерешко

Одеський медичний журнал
№ 4 (144) 2014
ISSN 2226-2008

Журнал зареєстровано
в Міністерстві інформації України

Свідоцтво про реєстрацію
КВ № 2992

Передплатний індекс 48717

Підписано до друку 19.08.2014.
Формат 60х84/8. Папір офсетний.

Обл.-вид. арк. 13,0
Тираж 200. Зам. 1776.

Видано і надруковано
Одеським національним
медичним університетом.

65082, Одеса, Валіховський пров., 2

Свідоцтво ДК № 668 від 13.11.2001
Одеса
Одеський медуніверситет
2014

Науково-практичний журнал

ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË
№ 4 (144) 2014

ВПЛИВ НОВОГО ГІГІЄНІЧНОГО ЗАСОБУ
НА ПРОЦЕСИ ПОСТПРОМЕНЕВОЇ РЕПАРАЦІЇ
СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
У РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ЩУРІВ
Л. С. Кравченко, Ю. Г. Романова, А. О. Бас,
М. А. Добровольський, С. В. Щербаков

INFLUENCE OF NEW HYGIENIC DRUG
ON THE PROCESSES OF POST X-RAY RESTORATION
OF ORAL MUCOSA IN RATS
L. S. Kravchenko, Yu. G. Romanova, A. О. Bas,
M. А. Dobrovolskyy, S. V. Shcherbakov ........................................5

ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНА ДІЯ
МУКОАДГЕЗИВНИХ ПЛІВОК З ЛІЗОЦИМОМ
НА СЛИЗОВУ ОБОЛОНКУ ПОРОЖНИНИ РОТА
ПІСЛЯ АПЛІКАЦІЙ ЛІПОПОЛІСАХАРИДУ
А. П. Левицький, І. І. Романовська,
С. С. Декіна, А. М. Овсепян,
Т. В. Томіліна, Л. М. Хромагіна, О. Е. Кнава

THERAPEUTIC-PROPHYLACTIC ACTION
OF MUCOADHESIVE FILMS WITH LYSOZYME
ON ORAL CAVITY MUCOSA AFTER
LIPOPOLYSACCHARIDE APPLICATION
A. P. Levytsky, I. I. Romanovska,
S. S. Dekina, A. M. Ovsepyan,
T. V. Tomilina, L. M. Chromagina, O. E. Knava ............................. 9

АНТИМІКРОБНІ ВЛАСТИВОСТІ
НОВИХ КООРДИНАЦІЙНИХ СПОЛУК
МЕТАЛІВ З ЛИМОННОЮ КИСЛОТОЮ
М. В. Матюшкіна, В. В. Годован,
Л. М. Мудрик, Т. Л. Гридіна

ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF
NEW CO-ORDINATION COMPOUNDS OF
METALS WITH CITRIC ACID
M. V. Matyushkina, V. V. Godovan,
L. M. Mudrik, T. L. Grydina........................................................... 13

ЗМІСТ
CONTENTS

Теорія та експеримент
Theory and Experiment



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË2

МЕХАНІЗМИ РЕГУЛЯЦІЇ ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЇ ДОКСОРУБІЦИН-ІНДУКОВАНОЇ
ІМУНОСУПРЕСІЇ ІНДУКТОРОМ ЕНДОГЕННОГО ІНТЕРФЕРОНУ АМІКСИНОМ
Є. П. Москвичов, Я. В. Рожковський

MECHANISMS OF REGULATION OF EXPERIMENTAL DOXORUBICIN-INDUCED
IMMUNOSUPPRESSION OF ENDOGENOUS INTERFERON INDUCER AMIXIN
Ye. P. Moskvichov, Ya. V. Rozhkovsky ................................................................................................... 18

МОРФОМЕТРИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА СУДИННОГО РУСЛА ШКІРИ
ЗА УМОВ ВВЕДЕННЯ НАНОЧАСТИНОК СРІБЛА
О. І. Сирма, В. М. Скобеєва, В. О. Ульянов

MORPHOMETRIC CHARACTERISTIC OF SKIN VESSELS
AFTER ADMINISTRATION OF SILVER NANOPARTICLES
O. I. Syrma, V. M. Skobeyeva, V. O. Ulyanov .......................................................................................... 23

БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ У ТКАНИНАХ КРОВІ ТА МОЗКУ
ЗА УМОВ ХРОНІЧНОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ ПЕСТИЦИДАМИ
ТА ЇХ КОРЕКЦІЯ СИНТЕТИЧНИМИ АНТИОКСИДАНТАМИ
Я. А. Тарасенко

BIOCHEMICAL INDICATORS OF BLOOD AND BRAIN TISSUE
UNDER CONDITIONS OF CHRONIC INTOXICATION WITH PESTICIDES
AND THEIR CORRECTION BY SYNTHETIC ANTIOXIDANTS
Ya. A. Tarasenko ..................................................................................................................................... 28

ИЗМЕНЕНИЕ ЛИПИДНОГО И УГЛЕВОДНОГО ОБМЕНА
ПОСЛЕ ЛАПАРОСКОПИЧЕСКОЙ РУКАВНОЙ РЕЗЕКЦИИ ЖЕЛУДКА
В. В. Грубник, В. П. Голляк, Р. С. Парфентьев, М. С. Кресюн

CHANGE OF LIPID AND CARBOHYDRATE METABOLISM
AFTER THE SLEEVE GASTRECTOMY
V. V. Grubnik, V. P. Golliak, R. S. Parfentiev, M. S. Kresiun.................................................................... 32

ОЦІНКА РЕЗУЛЬТАТІВ ЯКОСТІ ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПРОЦЕДУРИ
ЕТАПНОЇ МОДИФІКАЦІЇ ЕЛЕКТРОФІЗІОЛОГІЧНОГО СУБСТРАТУ
У ПАЦІЄНТІВ ІЗ ТРИВАЛО ПЕРСИСТУЮЧОЮ
ФОРМОЮ ФІБРИЛЯЦІЇ ПЕРЕДСЕРДЬ
Ю. І. Карпенко, О. В. Горячий

ELECTROPHYSIOLOGICAL SUBSTRATE MODIFICATION AT CATHETER TREATMENT
OF PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION: LONG-TERM RESULT
Yu. I. Karpenko, O. V. Goriachy ............................................................................................................... 37

ВПЛИВ ГРИБІВ РОДУ CANDIDA НА ПЕРЕБІГ ХРОНІЧНОГО ПРОСТАТИТУ
У ХВОРИХ НА ДОБРОЯКІСНУ ГІПЕРПЛАЗІЮ ПЕРЕДМІХУРОВОЇ ЗАЛОЗИ
Ф. І. Костєв, О. М. Зачеславський, О. В. Руденко, Р. Б. Чистяков, Л. І. Красилюк

INFLUENCE OF CANDIDA FUNGI ON CHRONIC PROSTATITIS COURSE
IN PATIENTS SUFFERING FROM BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA
F. І. Kostyev, O. М. Zacheslavskyi, O. V. Rudenko, R. B. Chistyakov, L. І. Krasilyuk ............................. 44

ПОКАЗНИКИ ГУМОРАЛЬНОЇ ЛАНКИ ІМУННОЇ СИСТЕМИ ШКОЛЯРІВ,
ХВОРИХ НА ТЯЖКУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ
У. І. Марусик, С. І. Погребенник

INDICATORS OF HUMORAL IMMUNE SYSTEM OF
SCHOOL-AGE CHILDREN WITH SEVERE BRONCHIAL ASTHMA
U. I. Marusyk, S. I. Pogrebennyk ............................................................................................................. 48

Клінічна практика
Clinical Practice



# 4 (144) 2014 3

ЕФЕКТИВНІСТЬ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ
ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ, ПОЄДНАНУ З ХРОНІЧНИМ
ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНІВ, ПРИ ЗАСТОСУВАННІ
НЕБУЛАЙЗЕРНОЇ БРОНХОЛІТИЧНОЇ ТЕРАПІЇ НА ТЛІ ВЕРАПАМІЛУ
ТА СИДНОФАРМУ (ЗА ДАНИМИ КЛІНІКО-БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ)
Н. А. Мацегора, А. В. Місюна

EFFICIENCY OF COMPLEX REHABILITATIVE TREATMENT OF
PATIENTS WITH ARTERIAL HYPERTENSION IN COMBINATION
WITH CRONIC OBSTRUCTIVE PULMONARY DISEASE WITH INCLUDING OF
NEBULAYZER OF BRONCHOLYTHIC THERAPY BASED ON VERAPAMILUM AND
SYDNOPHARMUM (ACCORDING TO CLINICAL-BIOCHEMICAL INDICES)
N. A. Matsegora, A. V. Misyuna ............................................................................................................... 52

РЕЗУЛЬТАТИ ЗАСТОСУВАННЯ КОМПЛЕКСУ “LOKOMAT”
У РЕАБІЛІТАЦІЇ ХВОРИХ ІЗ НАСЛІДКАМИ ІШЕМІЧНОГО ІНСУЛЬТУ
У ВІДНОВНОМУ ПЕРІОДІ
Т. В. Мироненко, Л. В. Яковлєва, Р. В. Канівець

RESULTS OF APPLYING COMPLEX “LOKOMAT” IN REHABILITATION OF
PATIENTS WITH CONSEQUENCES OF ISCHEMIC STROKE
IN THE RECOVERY PERIOD
T. V. Myronenko, L. V. Yakovleva, R. V. Kanivets ................................................................................... 56

ЕФЕКТИВНІСТЬ РІЗНИХ МЕТОДІВ ТЕРАПІЇ ЛЕЙКОПЛАКІЇ ШИЙКИ МАТКИ
Н. М. Настрадіна

EFFICACY OF DIFFERENT METHODS OF TREATMENT OF CERVICAL LEUKOPLAKIA
N. M. Nastradina ...................................................................................................................................... 61

АНАЛІЗ ХРОМОСОМНОЇ ПАТОЛОГІЇ У ПЛОДА
ЗА ДОПОМОГОЮ ФЛЮОРЕСЦЕНТНОЇ ГІБРИДИЗАЦІЇ IN SITU
НА ІНТЕРФАЗНИХ ЯДРАХ — ОБМЕЖЕННЯ ЗАСТОСУВАННЯ МЕТОДУ
О. О. Степанов, Т. Е. Зерова-Любимова, С. В. Денисенко

PRENATAL DIAGNOSIS OF CHROMOSOME PATHOLOGY ON
INTERPHASE CELLS WITH FLUORESCENCE HYBRIDIZATION IN SITU —
METHOD’S LIMITATION
O. O. Stepanov, T. E. Zerova-Lyubimova, S. V. Denysenko ................................................................... 65

ЧАСТОТА ПОЛІМОРФНИХ ВАРІАНТІВ ГЕНІВ GSTM1 І GSTT1
У ХВОРИХ НА МІОПІЮ
Н. А. Ульянова, О. О. Сметюк, Ю. І. Бажора

FREQUENCY OF POLYMORPHIC GENE VARIANTS GSTM1 AND GSTT1
IN PATIENTS WITH MYOPIA
N. A. Ulyanova, O. O. Smetyuk, Yu. I. Bazhora ....................................................................................... 70

КЛІНІЧНЕ ОБҐРУНТУВАННЯ НОВОГО МЕТОДУ ПРОФІЛАКТИКИ
ТА ЛІКУВАННЯ ПРОТЕЗНИХ СТОМАТИТІВ
ЗА ПОВНОЇ ВІДСУТНОСТІ ЗУБІВ
Л. Д. Чулак, О. А. Зверхановський

CLINICAL SUBSTANTIATION OF A NEW METHOD
FOR PREVENTION AND TREATMENT OF PROSTHETIC STOMATITIS
WITH EDENTULOUS JAWS
L. D. Chulak, O. A. Zverkhanovskyy ........................................................................................................ 74

РОЗПОДІЛ ПОЛІМОРФІЗМУ Е23К ГЕНА KCNJ11
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ
С. А. Штандель, Т. М. Тихонова

GENE KCNJ11 E23K POLYMORPHISM
AT DIABETES MELLITUS PATIENTS
S. A. Shtandel, T. M. Tykhonova ............................................................................................................. 77



ÎÄÅÑÜÊÈÉ ÌÅÄÈ×ÍÈÉ ÆÓÐÍÀË4

© Одеський медичний журнал, 2014

Друкується за рішенням Вченої ради Одеського національного медичного університету
Протокол № 10 від 26.05.2014 р.

Odes’kij medičnij žurnal [Text] : science and practice journal /
founders the Ministry of Health of Ukraine, the Odessa National
Medical University. – 1997 ; Odessa : ONMedU, 2014

2014 N 4 (144). – 200 copies
ISSN 2226-2008

До відома авторів! Постановами президії ВАК України № 1-05/2 від 27 травня 2009 р.
та № 1-05/5 від 31 травня 2011 р. «Одеський медичний журнал» включено до переліку
видань, у яких можуть публікуватися основні результати дисертаційних робіт
з медицини, біології та фармації.

ДО ВІДОМА АВТОРІВ
Публікація матеріалів у «Одеському медичному журналі» і журна-

лі «Досягнення біології та медицини», які видаються Одеським націо-
нальним медичним університетом, платна. Оплата здійснюється піс-
ля рецензування статей і схвалення їх до друку, про що авторів по-
відомляють додатково.

З питань сплати за публікацію статей та довідок про їх над-
ходження й опрацювання просимо звертатися до Віри Григорів-
ни Ліхачової за тел. +38 (048) 728-54-58 (р.), +38 (097) 977-23-31 (м.),
e-mail: vera@odmu.edu.ua.

Копію квитанції про сплату слід надсилати поштою на адресу: Одесь-
кий національний медичний університет, редакція журналу (назва жур-
налу), Валіховський пров., 2, м. Одеса, 65082 — або передавати на
факс +38 (048) 723-22-15 для В. Г. Ліхачової.

ЛАРИСА МИТРОФАНОВНА ЯКИМОВА

LARISA MITROFANOVNA YAKIMOVA ................................................................................................... 81

«ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ». ВІДОМОСТІ ПРО ВИДАННЯ .................................................. 83

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ» ............................. 83

ПОРЯДОК РЕЦЕНЗУВАННЯ РУКОПИСІВ НАУКОВИХ СТАТЕЙ,
ЯКІ  НАДХОДЯТЬ ДЛЯ ПУБЛІКАЦІЇ
В РЕДАКЦІЮ «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ» ..................................................................... 85

“ODES’KIJ MEDIČNIJ ŽURNAL” (“THE ODESSA MEDICAL JOURNAL”).
INFORMATION ABOUT EDITION ........................................................................................................... 86

THE MANUAL OF ARTICLE STYLE FOR “ODES’KIJ MEDIČNIJ ŽURNAL”
(“THE ODESSA MEDICAL JOURNAL”) .................................................................................................. 86

MANUSCRIPTS REVIEWING ORDER .................................................................................................... 88

Пам’ять
Memory

На допомогу авторам

Information for Authors



# 4 (144) 2014 5

Теорія та експеримент

Незважаючи на доскона-
лість методичного та технічно-
го арсеналу променевої тера-
пії, розвиток променевого сто-
матиту у хворих, які зазнали

опромінення з приводу зло-
якісних захворювань у ділянці
голови та шиї, є одним з ос-
новних обмежень, що заважає
проведенню ефективного про-

типухлинного лікування. За-
соби профілактики та лікуван-
ня радіаційних уражень слизо-
вої оболонки порожнини рота
(СОПР), які включають анти-
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НА ПРОЦЕСИ ПОСТПРОМЕНЕВОЇ РЕПАРАЦІЇ

СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ
У РОТОВІЙ ПОРОЖНИНІ ЩУРІВ
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УДК 616.31:616.311:613
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ВЛИЯНИЕ НОВОГО ГИГИЕНИЧЕСКОГО СРЕДСТВА НА ПРОЦЕССЫ ПОСТЛУЧЕВОЙ

РЕПАРАЦИИ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ В РОТОВОЙ ПОЛОСТИ КРЫС
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
На основе экспериментальных исследований виявлена эффективность нового средства по

уходу за полостью рта, которое при местном применении у облученных крыс оказывало благо-
приятное влияние на течение лучевого стоматита. Новый гель способствовал быстрой ликви-
дации проявлений оксидантного стресса, нормализировал активность антиоксидантных фермен-
тов. Местное применение нового геля ускоряло ранозаживление и репарацию слизистой обо-
лочки полости рта после облучения.

Ключевые слова: лучевое облучение, слизистая оболочка, воспаление, антиоксидантная
активность, репарация.
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INFLUENCE OF NEW HYGIENIC DRUG ON THE PROCESSES OF POST X-RAY RESTORATION

OF ORAL MUCOSA IN RATS
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
In spite of high quality of methodical and technical means of X-ray therapy, X-ray stomatitis devel-

opment is the basic problem in management of anticancer therapy. It takes place in patients who had
X-ray therapy associated with cancer at the region of head and neck. And prophylaxis and medical
treatment of radiation defeats are not always effective.

Purpose of this research is studying the effect of a new agent for the oral care on the level of
biochemical markers of inflammation and restoration processes in the oral mucosa under conditions
of X-ray stomatitis.

Materials and methods. Experiments were conducted on 50 white rats exposed to the rays
AGAT-R1 under doses of 10, 15 and 20 Gy. A clinical picture of X-ray stomatitis in animals and influ-
ence of the new hygienic agent on the biochemical indices of inflammation, peroxidation, antioxidant
protection of the oral mucosa have been studied.

Results
1. With local action on oral tissues at X-ray stomatitis in rats, the new hygienic agent improved

quick disappearence of irradiation oxidative stress and normalized activity of antioxidant enzymes
activity.

2. Under experiment conditions the new gel had a local protective action on the course of erosive-
ulcerous X-ray stomatitis and assisted in cicatrization of oral mucosa.

3. The obtained results indicate the perspectiveness of the new agent application for the oral cavi-
ty in case of medical treatment of erosive-ulcerous elements of X-ray injury of the oral mucosa.

Key words: X-ray irradiation, oral mucosa, inflammation, antioxidant protection, reparation.
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бактеріальні, аналгетичні, рано-
загоювальні препарати, на
жаль, не завжди виявляють
достатньо ефективну дію [1;
2]. Указані обставини стали
стимулом для розробки та ви-
вчення дії нового гігієнічного
засобу для порожнини рота у
вигляді гелю на основі апіпро-
дуктів й амарантової олії при
лікуванні радіаційних уражень
СОПР при променевому сто-
матиті.

Мета даного дослідження —
вивчення впливу новостворено-
го засобу для догляду за порож-
ниною рота на основі апіречо-
вин і адаптогену рослинного по-
ходження на рівень біохімічних
маркерів запалення та репара-
ційні процеси у слизовій обо-
лонці порожнини рота в умовах
променевого стоматиту.

Матеріали та методи
дослідження

Експерименти проведені на
50 білих щурах-самцях масою
180–200 г. Радіаційне опромі-
нення проводили за допомо-
гою установки АГАТ-Р1 (Ро-
сія). Загальна опромінювальна
доза в ділянці голови щурів
становила 10, 15 і 20 Гр. Тва-
рин усіх досліджуваних груп
опромінювали одночасно, піс-
ля чого утримували в тих же
умовах, що і неопромінених
щурів контрольної групи. Спо-
стереження за тваринами про-
водили щодня протягом 30 діб
після опромінення. Оцінювали
загальний стан, рухову актив-
ність, динаміку маси тіла, стан
СОПР.

При оцінці уражень СОПР
опромінених тварин реєст-
рували колір, вологість, на-
явність набряку, ерозій і вира-
зок.

Усі тварини були розподіле-
ні на 5 груп:

 — перша група — біологіч-
ний контроль (тварини, яких не
опромінювали);

 — друга група — опромі-
нення загальною дозою 10 Гр;

 — третя група —  опромі-
нення дозою 15 Гр;

 — четверта група —  опро-
мінення дозою 20 Гр;

 — п’ята група — опромі-
нення дозою 10 Гр і лікування
із місцевим застосуванням но-
вого гелю.

Тваринам дослідної п’ятої
групи з першого дня після
опромінення протягом 12 днів
щодня двічі на день експози-
цією 10 хв на уражені ділянки
СОПР накладали ватний там-
пон з лікувальним гелем, до
складу якого входили біоло-
гічно активні речовини продук-
тів бджільництва (прополіс і
віск із забрусу) тощо.

На 10, 15, 20-й день експе-
рименту щурів виводили з до-
сліду шляхом тотального кро-
вопускання з серця під тіопен-
таловим наркозом (40 мг/кг).
Відокремлювали слизову обо-
лонку щоки, гомогенізати якої
отримували, центрифугуючи на
центрифузі РС-6 при 3000 об./хв
протягом 15 хв при температу-
рі +4 °С. У гомогенатах слизо-
вої оболонки визначали рівень
біохімічних маркерів запален-
ня: концентрацію малонового
діальдегіду (МДА) тіобарбіту-
ровим методом [3], активність
кислої фосфатази (КФ) за ме-
тодом O. A. Bessay et al. у мо-
дифікації А. П. Левицького [4].
Стан фізіологічної антиокси-
дантної системи оцінювали за
активністю каталази (К) [5] і
супероксиддисмутази (СОД)
[6].

Результати експерименту
обробляли статистично з вико-
ристанням критеріїв вірогід-
ності розбіжностей за Стьюден-
том.

Результати дослідження
та їх обговорення

Щури, опромінені дозою
20 Гр, з першого дня відмов-

лялися від їжі, значно втра-
чали у масі і гинули протягом
1–3 днів. У ротовій порожнині
тварин спостерігався розвиток
гнійно-некротичного стома-
титу.

Тварини, які отримали дозу
15 Гр, з першого дня були при-
гнічені, малорухомі, відмовля-
лися від їжі. При огляді порож-
нини рота визначалася ди-
фузна гіперемія зубоясенного
краю біля різців нижньої щеле-
пи. Більшість тварин на 3–5-ту
добу гинули. У тих, що зали-
шилися живими, на 5-ту добу
після опромінення визначала-
ся синюшність СОПР у ділян-
ці бокових вуздечок нижньої
губи, спостерігалася слино-
теча. На 6–7-му добу явища
променевого стоматиту поси-
лювалися. Слизова оболонка
у ділянці ясен, щік ротової по-
рожнини була блідою з синюш-
ним відтінком, пухкою та на-
бряклою. На язиці фіксували-
ся осередки деепітелізації, які
з кожним днем збільшувалися
за формою і розміром. До 8-ї
доби тварини були пригнічені,
не їли, слизова оболонка ясен
і щік була блідою, набряклою,
виділялося дуже мало сти-
мульованої в’язкої слини. При
зондуванні слизової оболонки
визначалася кровоточивість. У
ділянці порожнини рота спо-
стерігався вогнищевий і злив-
ний епітеліїт, що характеризу-
вався наявністю плівок брудно-
сірого кольору, при знятті яких
оголювалися кровоточиві еро-
зії. Тварини гинули протягом
8–9 діб після опромінення.

У щурів, які отримали опро-
мінення дозою 10 Гр, клінічна
картина променевого стомати-
ту проявлялася вже на 1-шу
добу. Загальний стан тварин
був пригніченим. Половина
тварин були малорухомими і
відмовлялися від прийому їжі.
При огляді порожнини рота
відзначалася дифузна гіпер-
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емія зубоясенного краю біля
різців нижньої щелепи. На 3-тю
добу пригнічення рухової ак-
тивності реєструвалося у біль-
шості тварин (70 % щурів). На
СОПР у 30 % тварин утво-
рилися ерозії та виразки. До
5-ї доби ерозивно-виразкові
ураження СОПР виявлялися у
80–100 % тварин. Слизова обо-
лонка ясен, щік була блідою,
набряклою, виділялася дуже
в’язка слина. Клінічна картина
вираженого ерозивно-виразко-
вого стоматиту зберігалася у
60 % тварин до 15-ї доби після
опромінення. Вираженість клініч-
ної картини променевого сто-
матиту почала зменшуватися
на 18–19-ту добу після опромі-
нення, помічалося відновлен-
ня цілісності епітелію слизової
оболонки, її кольору (блідо-
рожевого) та вологості. Покра-
щання загального стану, збіль-
шення маси тіла у тварин на-
ставало до 20-ї доби.

Слід зазначити, що експе-
риментальна модель форму-
вання променевого стоматиту
при опроміненні дозою 10 Гр
надала можливість тривалий
час спостерігати динаміку його
клінічної картини, тому визна-
чення дії новоствореного засо-
бу для догляду за порожниною
рота ми проводили, використо-
вуючи цю модель променево-
го стоматиту.

За результатами нашого до-
слідження, застосування ново-
створеного гелю для порож-
нини рота суттєво впливало на
загальні та місцеві прояви ра-
діаційного опромінення щурів
дозою 10 Гр.

Ефективність нового засобу
підтверджено порівняльною
оцінкою місцевих проявів про-
меневого стоматиту: при ліку-
ванні тварин практично не ви-
значалися зливні ерозії та ви-
разки СОПР, тимчасом як у
контрольних тварин на 5–10-ту
добу вони фіксувалися у 50–

70 % випадків. У тварин на 10–
15-ту добу після опромінення
дозою 10 Гр СОПР була блі-
дою, сухою, набряклою, зі злив-
ними ерозіями та плівчастим
епітеліїтом. Водночас у лікова-
них тварин явища вогнищево-
го радіоепітеліїту спостеріга-
лися в 10–30 % випадків, від-
мічалося повне відторгнення
плівок з появою чистої рожевої
СОПР. На 12–15-ту добу у гру-
пі лікованих щурів стан СОПР
повністю нормалізувався, а у
контрольній групі у цей час
тривало відторгнення плівок й
очищення ерозій, що свідчило
про початок процесів віднов-
лення.

Опромінення щурів призво-
дило до змін біохімічних показ-
ників у СОПР. Отримані нами
результати біохімічних дослі-
джень у слизовій оболонці що-
ки у тварин із променевим сто-
матитом і після лікування но-
вим засобом засвідчили, що
опромінення викликало значні
зміни показників вільноради-
кального окиснення й антиокси-
дантної активності: вміст МДА
підвищився в 1,65 разу (на
10-ту добу), а активність фер-
ментів антиоксидантного захисту
(АОЗ) — каталази і СОД —
знизилася більш ніж у 1,5 рази.
У цих умовах застосування но-
воствореного гелю сприяло
нормалізації показників пере-
кисного окиснення ліпідів й ак-
тивації системи АОЗ.

Активність маркерного фер-
менту запалення — КФ у щу-
рів із променевим стоматитом
підвищувалася у середньому
втричі, при лікуванні виявляло-
ся менш виражене її підвищен-
ня, що свідчило про більш знач-
ні запальні явища у нелікова-
них тварин.

Застосування нового гелю,
напевно, забезпечуючи лікві-
дацію проявів оксидативного
стресу в опромінених тварин,
як наслідок, стало одним із

факторів сприяння швидкому
перебігу процесів постпроме-
невої репарації та менш ураз-
ливих проявів променевого
стоматиту. Найбільш вираже-
ні зміни СОПР у вигляді еро-
зій і виразок у 50 % тварин спо-
стерігалися через 10 діб після
опромінення, при цьому фіксу-
валося проникнення мікроор-
ганізмів у поверхневий шар з
його деструкцією й оголенням.
Ерозивні зміни в СОПР мали
менш виражений характер у
тварин, яким проводили апліка-
ції новоствореним засобом, ніж
у контрольних. На 12–15-ту добу
експерименту у лікованих тва-
рин відзначено повне віднов-
лення структури СОПР, тимча-
сом як у тварин контрольної
групи зберігалися явища про-
меневого ураження до 19–20-ї
доби (табл. 1).

Результати досліджень свід-
чать про те, що новий гігієніч-
ний засіб справляє стимулю-
вальну дію на процеси регене-
рації уражених ділянок СОПР
при променевому стоматиті,
скорочує термін їх загоювання,
що, можливо, пов’язано з при-
гніченням перекисного окис-
нення ліпідів й активацією
АОЗ.

Висновки

1. У разі локальної дії на
тканини ротової порожнини
при променевому стоматиті у
щурів новий гігієнічний засіб
швидше забезпечував лікві-
дацію проявів оксидативного
стресу внаслідок опромінення
і нормалізовував активність
антиоксидантних ферментів.

2. В умовах експерименту
новий гель справляв локаль-
ну  захисну дію на перебіг
ерозивно-виразкового проме-
невого стоматиту і сприяв за-
гоюванню ран слизової обо-
лонки порожнини рота.

3. Отримані результати вка-
зують на перспективність за-
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стосування нового засобу для
догляду за порожниною ро-
та при лікуванні ерозивно-
виразкових елементів унаслі-
док променевого ураження
слизової оболонки порожни-
ни рота.
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Таблиця 1
Вплив лікувального гелю на біохімічні показники

слизової оболонки щоки щурів при променевому стоматиті

       Показник    Група тварин До опромінення
  Після опромінення, діб

10 15 20

МДА, мкмоль/г Контроль, n=8 24,80±4,80 39,60±5,60 34,20±3,80 33,40±4,10
p1<0,05 p1>0,05 p1>0,05
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p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05
p2>0,05 p2>0,05 p2>0,05
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p2>0,05 p2>0,05 p2>0,05

Активність Контроль, n=8 41,20±3,08 26,40±2,98 28,24±3,00 31,60±2,80
каталази, мк-кат/г p1>0,05 p1<0,05 p1<0,05

Лікування, n=6 38,60±2,82 30,40±2,66 32,60±3,04 37,40±2,54
p1>0,05 p1>0,05 p1>0,05
p2>0,05 p2>0,05 p2>0,05

Антиоксидантно- Контроль, n=8 16,6 6,6 8,2 9,4
прооксидантний Лікування, n=6 15,0 9,4 11,2 13,5
індекс

Примітка. p1 — показник вірогідності до опромінення; p2 — показник вірогідності між нелікованими та ліковани-
ми тваринами.
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Исследованы медико-биологические свойства мукоадгезивных пленок (МАП) комплексного

действия на основе криогеля поливинилового спирта с иммобилизованным лизоцимом и кон-
сервантами. Показано, что аппликация липополисахарида на слизистые оболочки полости рта
крыс линии Вистар вызывает развитие воспаления, дисбиоза, снижение антиоксидантной за-
щиты и содержания гиалуроновой кислоты. Установлено, что МАП комплексного действия с вклю-
ченными лизоцимом, хлоргексидина биглюконатом и этилендиаминтетраацетатом способству-
ют снижению уровня уреазы — маркера микробной обсемененности слизистой оболочки щеки
крыс на 50 %. Благодаря наложению на слизистые оболочки полости рта крыс пленок, содер-
жащих лизоцим, увеличивается содержание гиалуроновой кислоты и снижается степень дис-
биоза и воспаления.

Ключевые слова: слизистая оболочка полости рта, мукоадгезивные пленки, лизоцим, гиа-
луроновая кислота, ферменты.
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THERAPEUTIC-PROPHYLACTIC ACTION OF MUCOADHESIVE FILMS WITH LYSOZYME ON
ORAL CAVITY MUCOSA AFTER LIPOPOLYSACCHARIDE APPLICATION
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Introduction. Mucoadhesive films, containing biologically active substance, have some advan-

tages over the other dosage forms, because they provide long-term local action of medicinal means
with usage of minimal quantity of acting substance. Formerly we had shown the effectiveness of
mucaodhesive films (MAF) with immobilized lysozyme usage, possessing the antiinflammatory and
antibacterial effect on the rats oral cavity mucous membrane (OCMM) after application of bee ve-
nom.

Materials and methods. Experiments were conducted on Wistar rats. In the homogenates of OCMM
the elastase activity, malonic dialdehyde and hyaluronic acid content, urease, lysozyme and catalase
activity were measured; the disbiosis and antioxidative level were determined.

The results of investigation were mathematically treated.
Results and conclusions. The medicobiologic properties of MAF based on polyvinyl alcohol cryogel

with immobilized lysozyme and preservatives of complex action were investigated. It was shown that
application of lipopolysaccharide on oral cavity mucous membranes induced inflammation and disbio-
sis, decreasing antioxidant defence and hyaluronic acid level. It was established that MAF with en-
traped lysozyme, chlorhexidine bigluconate and ethylenediamine tetraacetate promotes 50% decrease
of urease level-marker of microbial dissemination of rats cheek’s mucous membrane. Application on
rats’ OCMM of lysozyme-containing films increases the hyaluronic acid content and decreases both
disbiosis and inflammation degree.

Key words: oral cavity mucous membrane, mucoaghesive films, lysozyme, hyaluronic acid, en-
zymes.
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Вступ

Мукоадгезивні плівки (МАП),
до складу яких входять біоло-
гічно активні речовини, мають
низку переваг перед іншими лі-
карськими формами, оскільки
забезпечують тривалий ло-
кальний вплив лікувального
засобу з використанням міні-
мальної кількості діючої речо-
вини [1; 2].

Раніше нами показано ефек-
тивність використання МАП з
іммобілізованим лізоцимом,
яким притаманна протиза-
пальна й антибактеріальна дія
на слизову оболонку порожни-
ни рота щурів після аплікацій
бджолиної отрути [3].

Мета роботи — порівняль-
не вивчення лікувально-профі-
лактичної дії МАП на основі
кріогелю полівінілового спирту
з іммобілізованим лізоцимом
і МАП, що містять антисептик
(хлоргексидину біглюконат),
хелатор (етилендіамінтетра-
ацетат, ЕДТА) або їх комбіна-
цію, після впливу кишкового
ендотоксину (ліпополісахарид,
ЛПС). Вибір ЛПС був зумов-
лений тим, що в патогенезі па-
тологічних процесів у тканинах
порожнини рота вирішальну
роль відіграє мікробний фак-
тор, який реалізує свою пато-
генну дію за рахунок токсинів,
серед яких найефективнішим є
ЛПС [4; 5].

Матеріали та методи
дослідження

Плівки кріогелю полівініло-
вого спирту містили 1 мг лізо-
циму білка курячого яйця з ак-
тивністю 20 000 од./мг (“Appli-
Сhem”, Бельгія). Для порівнян-
ня були виготовлені МАП, що
містять хелатор (ЕДТА; 0,01 %),
МАП з антисептиком хлоргек-
сидину біглюконатом (ХГБГ;
0,005 %) і МАП комплексної дії,
що містять лізоцим (1 мг) су-
місно з ЕДТА і ХГБГ у тих же
співвідношеннях. Концентрації
ЕДТА і ХГБГ у плівках відпові-
дали загальноприйнятій за
вмістом консервантів у фарм-
препаратах [6]. Досліди були

проведені на 30 щурах лінії Ві-
стар (самці, вік 12 міс., серед-
ня жива маса (387±12) г), роз-
ділених на шість груп: 1-ша —
норма (інтактна), 2-га — конт-
роль (без лікування), 3-тя–6-та
групи — щури, яким наносили
на слизову оболонку порожни-
ни рота (СОПР) плівки, що міс-
тять досліджувані речовини:
3-тя — лізоцим, 4-та — ЕДТА,
5-та — ХГБГ, 6-та — комбіна-
цію всіх трьох сполук.

Попередньо всі щури 2–6-ї
груп отримували на СОПР ап-
лікації 0,2 мл гелю з ЛПС у кон-
центрації 38,5 мкг/мл, що від-
повідає дозі ≈ 30 мкг/кг. Через
30 хв після нанесення гелю з
ЛПС здійснювали аплікацію
МАП на СОПР.

Декапітували тварин че-
рез 24 год під тіопенталовим
наркозом (20 мг/кг) шляхом
тотального кровопускання із
серця, вирізали слизові обо-
лонки ясен і щоки в місцях на-
кладення МАП.

У гомогенатах СОПР (20 мг/мл
0,05 М трис-HC1-буфера, рН
7,5) визначали рівень маркерів
запалення [7]: активність ела-
стази і вміст малонового діаль-
дегіду (МДА), показник мік-
робного обсіменіння — актив-
ність мікробного ферменту
уреази [8], показник неспеци-
фічного імунітету — активність
лізоциму [8] й активність анти-
оксидантного ферменту ката-
лази [7]. За співвідношенням
відносних активностей уреази
і лізоциму розраховували сту-
пінь дисбіозу за Левицьким [8],
а за співвідношенням активно-
сті каталази та вмісту МДА —
антиоксидантно-прооксидант-
ний індекс (АПІ) [7]. Крім того,
у гомогенаті ясен визначали
вміст гіалуронової кислоти
[9].

Результати досліджень об-
робляли статистично [10].

Результати дослідження
та їх обговорення

У табл. 1 подано результа-
ти визначення у слизовій обо-
лонці порожнини рота активно-
сті еластази. З цих даних вид-

но, що і в яснах, і в щоці ак-
тивність еластази при дії ЛПС
вірогідно зростає. Аплікація
МАП на ясна незначно впли-
ває на цей показник, незалеж-
но від виду агента у складі плів-
ки. Аплікація МАП на слизову
оболонку щоки вірогідно (на
14 %) знижує активність ела-
стази, причому істотної різни-
ці між окремими діючими аген-
тами не виявлено.

Результати визначення ак-
тивності уреази, маркера мік-
робного обсіменіння показа-
ли, що рівень ензиму при дії
ЛПС зростає більше ніж удві-
чі, а під впливом МАП дещо
(р>0,3) знижується в яснах, а
також вірогідно зменшується у
слизовій оболонці щоки при
використанні МАП комплексної
дії — на 50 % (див. табл. 1).

У табл. 1 подані також ре-
зультати визначення активно-
сті лізоциму, що відображають
рівень неспецифічного імуніте-
ту. Як видно з даних таблиці,
ЛПС знижує цей показник у
2,4 разу в яснах і в 3,6 разу в
щоці. Аплікація МАП у всіх ви-
падках вірогідно підвищує да-
ний показник у яснах, але не-
значно впливає на знижену ак-
тивність лізоциму в слизовій
оболонці щоки. Істотної різниці
в дії різних агентів не виявлено.

При дослідженні активності
каталази в СОПР щурів після
послідовних аплікацій ЛПС і
МАП (див. табл. 1) виявлено,
що ЛПС проявляє лише тен-
денцію до зниження активнос-
ті ензиму, яка незначно зміню-
ється під впливом використа-
них МАП; але при дії МАП, що
містить лізоцим, активність ка-
талази в яснах підвищується
більшою мірою (однак р>0,05).

У табл. 2 наводяться ре-
зультати визначення в СОПР
щурів після аплікації ЛПС і
МАП вмісту МДА, що також є
біохімічним маркером запа-
лення [7].

Як видно з цих даних, ЛПС
підвищує рівень МДА, особли-
во у щоці, однак аплікація плі-
вок проявляє лише тенденцію
до зниження даного показника.
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На рис. 1 показано зміни
ступеня дисбіозу в СОПР щу-
рів, які отримували аплікації
ЛПС і МАП. Видно, що при дії
ЛПС ступінь дисбіозу в яснах
зростає більше ніж у 5,6 разу,
а у щоці — у 8,4 разу. Апліка-

ція МАП на слизові оболонки
в усіх випадках вірогідно зни-
жує ступінь дисбіозу, хоча і не
повертає цей показник до нор-
ми. Даний показник максималь-
но зменшується в слизовій
оболонці щоки при дії МАП, що

містить усі три досліджуваних
агенти. Навпаки, при дії ЛПС
індекс АПІ вірогідно знижуєть-
ся (у середньому в 1,5 рази),
а при аплікації МАП підвищу-
ється, причому в більшості ви-
падків вірогідно (рис. 2).

У табл. 2 подано результа-
ти визначення в яснах вмісту
гіалуронової кислоти. Показа-
но, що ЛПС вірогідно знижує її
вміст, що може свідчити про
підвищення проникності тка-
нин ясен для високомолекуляр-
них речовин і мікробів. Муко-
адгезивні плівки, що містять лі-
зоцим, вірогідно підвищують
вміст у яснах гіалуронової кис-
лоти (майже до норми), тоді як
МАП з ЕДТА або ХГБГ прак-
тично не впливають на зниже-
ний при дії ЛПС цей показник.

Таким чином, можна конста-
тувати, що ЛПС дійсно є по-
тужним патогенним фактором
у порожнині рота, що підтвер-
джують також дані літератури
[4; 5]. Мукоадгезивні плівки з
лізоцимом чинять протизапаль-
ну й антидисбіотічну дію на
СОПР після впливу ЛПС, при-
чому переважно за рахунок
стабілізації рівня гіалуронової
кислоти, яка, як відомо, є між-
клітинним «цементом», що ви-

Таблиця 1
Вплив мукоадгезивних плівок на активність ферментів у слизових оболонках

порожнини рота щурів після аплікацій ліпополісахариду

  
       Група

              Еластаза, нкат/кг        Уреаза, мк-кат/кг          Лізоцим, од./кг           Каталаза, мкат/кг

СО ясен СО щоки СО ясен СО щоки СО ясен СО щоки СО ясен СО щоки

1. Норма 32±2 31±2 0,34±0,09 0,82±0,09 322±26 302±26 7,64±0,55 8,13±0,73
(без аплікації)

2. ЛПС 43±3 40±1 0,81±0,10 1,87±0,10 134±17 83±9 6,92±0,58 7,12±0,47
(контроль) р<0,05 р<0,01 р<0,01 р<0,001 р<0,001 р<0,001 р>0,3 р>0,1

3. ЛПС + МАП 40±2 34±1 0,73±0,09 1,60±0,11 227±21 105±8 7,70±0,28 7,95±0,74
з лізоцимом р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,001 р<0,05 р<0,001 р>0,7 р>0,5

р1>0,3 р1<0,01 р1>0,3 р1>0,05 р1<0,05 р1>0,05 р1>0,05 р1>0,1

4. ЛПС + МАП 41±4 35±3 0,66±0,10 1,58±0,14 248±20 105±10 7,17±0,48 7,90±0,66
з ЕДТА р<0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,001 р<0,01 р<0,001 р>0,3 р>0,5

р1>0,3 р1<0,05 р1>0,3 р1>0,05 р1<0,01 р1>0,05 р1>0,5 р1>0,2

5. ЛПС + МАП 37±3 35±1 0,78±0,09 1,53±0,13 279±17 112±9 6,89±0,54 7,73±0,58
з ХГБГ р>0,05 р>0,05 p<0,05 р<0,01 р>0,05 р<0,001 р>0,3 р>0,3

р1>0,05 р1<0,05 p1>0,6 р1<0,05 р1<0,01 р1<0,05 р1>0,7 р1>0,3

6. ЛПС + МАП 38±2 34±2 0,70±0,11 1,32±0,10 217±24 112±12 7,68±0,42 7,67±0,70
з лізоцимом + р>0,05 р>0,05 р<0,05 р<0,01 р<0,05 р<0,001 р>0,8 р>0,5
ХГБГ + ЕДТА р1>0,05 р1<0,05 р1>0,3 р1<0,01 р1<0,05 р1>0,05 р1>0,2 р1>0,3

Примітка. У табл. 1, 2: р — порівняно з 1-ю групою; р1 — порівняно з 2-ю групою; СО — слизова оболонка.

Таблиця 2
Вплив мукоадгезивних плівок

на вміст малонового діальдегіду і гіалуронової кислоти
у слизових оболонках порожнини рота щурів

після аплікацій ліпополісахариду

                           МДА, мкмоль/кг Гіалуронова
              Група кислота, мг/кг

СО ясен СО щоки СО ясен

1. Норма 11,28±1,33 11,06±1,70 788,7±64,1
(без аплікації)

2. ЛПС (контроль) 14,87±1,24 15,51±1,35 505,7±36,2
р>0,05 р<0,05 р<0,05

3. ЛПС + МАП 12,56±1,15 14,87±1,12 666,7±48,2
з лізоцимом р>0,3 р>0,05 р>0,05

р1>0,1 р1>0,3 р1<0,05

4. ЛПС + МАП з ЕДТА 12,50±1,13 12,18±1,25 569,0±40,2
р>0,3 р>0,3 р<0,05
р1>0,1 р1>0,05 р1>0,3

5. ЛПС + МАП з ХГБГ 13,30±1,00 12,82±1,10 534,5±44,7
р>0,1 р>0,3 р<0,05
р1>0,3 р1>0,1 р1>0,3

6. ЛПС + МАП з лізо- 13,85±1,12 13,07±1,12 688,7±62,1
цимом + ХГБГ + ЕДТА р>0,1 р>0,3 р>0,05

р1>0,3 р1>0,2 р1<0,05
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значає проникність гістогема-
тичних бар’єрів.

Слід також зазначити, що
позитивну лікувально-профілак-
тичну дію на СОПР справля-
ють навіть МАП, що не містять
лізоцим, імовірно, за рахунок
адгезивної та сорбуючої дії
кріогелю полівінілового спирту
щодо ушкоджуючих факторів.

Висновки

1. Аплікації ЛПС на СОПР
викликають розвиток у ній дис-
біотичних і запальних явищ
при істотному зниженні вмісту
гіалуронової кислоти.

2. Мукоадгезивні плівки
комплексної дії з включеними
лізоцимом, ХГБГ, ЕДТА прояв-
ляють антибактеріальну ак-

тивність, знижуючи на 50 % рі-
вень уреази — маркера мік-
робного обсіменіння в слизо-
вій оболонці щоки.

3. Аплікації на СОПР МАП,
що містять лізоцим, чинять ан-
тидисбіотічну та протизапаль-
ну дію і тим самим сприяють
підвищенню (майже до норми)
концентрації гіалуронової кис-
лоти.

4. Певну позитивну роль у
дії МАП виконує і їх механічна
захисна функція.
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Координационные соединения металлов — кобальта, германия, олова с лимонной кислотой

подавляли рост штаммов Staphylococcus aureus, обладающих различным уровнем антибиотико-
резистентности. Кобальтсодержащие соединения проявляли большую антимикробную актив-
ность.

Ключевые слова: координационные соединения металлов, антимикробная активность,
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ANTIMICROBIAL PROPERTIES OF NEW CO-ORDINATION COMPOUNDS OF METALS WITH
CITRIC ACID

1 The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine,
2 SE “I. I. Mechnikov Ukrainian Reseach Anti-Plague Institute”, Odessa, Ukraine
Actuality. Wide application of antibiotics in medicine is accompanied with spreading antibiotic-

resistent strains of staphylococcus. That is why there is conducted a constant search for new effec-
tive anti-staphylococcal medicines.

Purpose of research — studying anti-staphylococcal activity of the coordination compounds of
metals — cobalt, germanium, tin with the citric acid on staphylococcus strains: Staphylococcus au-
reus ATSS 25923, Staphylococcus aureus 2781, Staphylococcus aureus Cunda.

Materials and methods. For studying sensitivity it was used a method of serial dilution in the fluid
culture — the minimal concentrations of compounds were determined. Measuring turbidity of bacterial
suspensions was conducted on densitometer, and value of optical density of suspension were inter-
preted by Mac-Farland turbidity unit (McF).

Results of research. The examined compounds supressed growth of strains of Staphylococcus
aureus, possessing a different level of antibiotic resistance. The cobalt-containing compound revealed
high antimicrobial activity.

Key words: co-ordination compounds of metals, antimicrobial activity, Staphylococcus aureus.
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Сьогодні у світі зростає
кількість антибіотикорезистент-
них штамів мікроорганізмів, і
вони набувають широкого роз-
повсюдження [1]. Суттєве зна-
чення має проблема поширен-
ня інфекцій, викликаних шта-
мами Staphylococcus aureus,
стійкими до антибіотиків [2].
Резистентність штамів поши-
рюється не тільки на традицій-
ні антибіотики, але й спостері-
гається набуття стійкості до
нових груп антибіотиків. Тому
пошук нових потенційних мі-
шеней для протимікробних
препаратів у збудника, вияв-
лення нових сполук з проти-
стафілококовою активністю є
перспективним напрямом до-
сліджень. Інший шлях розв’я-
зання цієї проблеми — це ком-
біноване застосування анти-
біотиків з препаратами іншої
природи. Так, сьогодні є пові-
домлення про створення ефек-
тивних комбінованих анти-
мікробних сполук, наприклад,
комплексу кобальту з похідни-
ми нітроімідазолу, нітрофура-
нів [3].

Одним із факторів, що обтя-
жують перебіг інфекційного
процесу, є порушення балан-
су біометалів. Тому приділя-
ється увага питанням корекції
метало-лігандного гомеостазу
організму за допомогою коор-
динаційних сполук металів [4].
Комплексоутворення з біо-
металами є одним з ефектив-
них напрямів пошуку нових
біологічно активних речовин
(БАР), оскільки воно дозволяє
поєднувати в одній сполуці різ-
ні види активності, які до того
ж можуть взаємно потенціюва-
ти один одного, розширювати
спектр дії, знижувати токсич-
ність лікарських засобів [5]. До-
цільність і перспективність та-
кого підходу до створення но-
вих лікарських засобів, зокре-
ма, підтверджується досліджен-
нями у галузі фармакології
комплексних сполук германію.
Як відомо, вони, поряд з до-
статньо низькою токсичністю,

мають широкий спектр фарма-
кологічних властивостей (про-
типухлинні, нейротропні, про-
тизапальні, антимікробні, про-
тивірусні та ін.) [6]. Тому на ка-
федрі загальної хімії та полі-
мерів Одеського національно-
го університету ім. І. І. Мечни-
кова під керівництвом проф.
І. Й. Сейфулліної цілеспрямо-
вано були синтезовані чотири
нові комплексні сполуки біомета-
лів (германію, олова, магнію, ко-
бальту) з лимонною кислотою:

— германій і магній з ли-
монною кислотою — гермацит;

— олово та магній з лимон-
ною кислотою — станмацит;

— германій і кобальт з ли-
монною кислотою — геркоцит;

— олово та кобальт з ли-
монною кислотою — станко-
цит.

Вибір складових цих коор-
динаційних сполук зумовлений
таким.

Лимонна кислота, будучи
головним проміжним продук-
том метаболічного циклу три-
карбонових кислот, відіграє
важливу роль у системі біо-
хімічних реакцій клітинного ди-
хання; виявляє детоксикацій-
ну, антиоксидантну, імуномо-
дулюючу, бактерицидну актив-
ність тощо. Крім того, сьогодні
є дані про використання ли-
монної кислоти як антимікроб-
ного засобу [7].

Магній відіграє есенційну
роль у багатьох фундамен-
тальних клітинних реакціях,
стимулює утворення білків, ре-
гулює зберігання і вивільнен-
ня АТФ, знижує збудження в
нервових клітинах [8].

Останнім часом багато ува-
ги приділяється сполукам оло-
ва, які виявляють нейротроп-
ні, антимікробні, противірусні
та протигрибкові ефекти [9].

Кобальт має виражені анти-
мікробні властивості та вико-
ристовується як складова час-
тина комплексних антибактері-
альних сполук [9].

Враховуючи вищевикладе-
не, можна припустити наяв-

ність у синтезованих коорди-
наційних сполук біометалів
здатності пригнічувати життє-
діяльність мікроорганізмів.

Мета первинної серії дослі-
дження антибактеріальної ак-
тивності нових комплексних
сполук металів з лимонною
кислотою — визначення чутли-
вості до цих БАР трьох, різних
за ступенем фармакорезис-
тентності, штамів Staphylococ-
cus aureus.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі використано штам
Staphylococcus aureus АТСС
25923 з колекції музею мікро-
організмів ДУ «Український
науково-дослідний протичум-
ний інститут ім. І. І. Мечникова
МОЗ України» (Одеса), який
характеризується генетичною
стабільністю та чутливістю до
антибіотиків і застосовується
для контролю якості при ви-
значенні чутливості мікроорга-
нізмів до антибактеріальних
препаратів [10]. Крім того, були
використані виділені від хво-
рих штами Staphylococcus
aureus 2781, Staphylococcus
aureus Кунда з колекції музею
мікроорганізмів ДУ «Інститут
мікробіології та імунології ім.
І. І. Мечникова НАМН України»
(Харків). Штам Staphylococcus
aureus 2781, виділений від
хворої на кон’юнктивіт, є по-
мірно стійким до антибіотиків.
Штам Staphylococcus aureus
Кунда, виділений від хворого
на післятравмовий остеоміє-
літ, є мультирезистентним.

Для встановлення чутливо-
сті бактерій до нових БАР ви-
користовували метод серійно-
го розведення у рідкому жи-
вильному середовищі, за допо-
могою якого визначали міні-
мальні пригнічувальні концент-
рації сполук [10]. Для цього го-
тували розведення металоком-
плексів на живильному бульйоні
Мюллера — Хінтона (Hi-Media,
Індія). Мікробну суспензію
(інокулюм) готували за тради-
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ційними методиками [10]. До
1,0 мл розведення досліджу-
ваного БАР додавали 0,1 мл
добової культури мікроорганіз-
мів у концентрації 109 мікроб-
них клітин на мілілітр. При ви-
конанні дослідження проводили
контроль кожної сполуки та до-
слідного штаму. Облік резуль-
татів здійснювали через 18–
20 год інкубації при 37 °С. Ви-
мірювання мутності бакте-
ріальних суспензій проводили
на денситометрі “Densi-La-
Meter” (Pliva-Lachema Diagnos-
tika, Чехія), за допомогою яко-
го значення оптичної щільно-
сті суспензій інтерпретувалися
в одиниці мутності за МакФар-
ландом (McF). За мінімально
інгібуючу концентрацію (МІК)
приймали мінімальну концент-
рацію, яка забезпечує повне
пригнічення видимого росту
штаму, що досліджувався. До-
сліди проводили у 5 повторен-
нях. Результати обробляли
статистично за допомогою
комп’ютерних програм Micro-
soft Excel 2007.

Результати дослідження
та їх обговорення

Додавання гермациту концен-
траціями 4000,0 і 3000,0 мкг/мл
до рідкого середовища майже
повністю (на 91,5 і 90,9 % від-
повідно) затримувало ріст кон-
трольного для визначення чут-
ливості мікроорганізмів до ан-
тибактеріальних препаратів
штаму Staphylococcus aureus
ATCC 25923 (табл. 1). Концен-
траціями 2000,0 і 1000,0 мкг/мл
гермацит пригнічував ріст цієї
культури майже удвічі порів-
няно з контролем (на 1,9 і
2,13 McF відповідно), що ста-
новить 34,6 і 38,3 %. Додаван-
ня гермациту концентраціями
800,0–50,0 мкг/мл різною мі-
рою викликало статистично
значуще пригнічення росту
збудника (р<0,05), а концентра-
цією 25,0 мкг/мл — не спричи-
няло гальмівної дії на ріст шта-
му S. aureus ATCC 25923 (див.
табл. 1).

Аналогічним чином впли-
вало на ріст штаму S. aureus
ATCC 25923 і застосування
станмациту (див. табл. 1). Йо-
го додавання до рідкого се-
редовища кінцевою концент-
рацією 4000,0 мкг/мл приводи-
ло до повного пригнічення рос-
ту культури (90,9 %). Концент-
рацією 3000,0 мкг/мл станма-
цит пригнічував ріст цього шта-

му на 3,73 McF порівняно з
контролем (р<0,05), що стано-
вить 67,8 %. Застосування да-
ної БАР меншими концентра-
ціями (2000,0, 1000,0, 800,0–
25,0 мкг/мл) не приводило до
достовірного пригнічення рос-
ту збудника.

Сполуки геркоцит і станкоцит
також впливали на ріст штаму
S. aureus ATCC 25923 (табл. 2).
Додавання цих БАР до рідкого
середовища кінцевими концен-
траціями 1500,0–750,0 мкг/мл
приводило до повного при-
гнічення росту мікроорганізму:
мутність клітинних суспензій під
дією геркоциту відповідно була
в діапазоні 0,40–0,50 McF, стан-
коциту — 0,50–0,60 (р<0,05),
тобто сполуки пригнічували
ріст на 83,6 і 83,6 % відповід-
но. Геркоцит концентрацією
500,0 мкг/мл гальмував ріст
штаму S. aureus ATCC 25923
на 1,4 McF (р<0,05) порівняно
з контролем, що становило
45,9 % (див. табл. 2). Кінце-
вими концентраціями 250,0–
125,0 мкг/мл геркоцит досто-
вірно не пригнічував ріст куль-
тури. Додавання станкоциту
до рідкого середовища кінце-
вими концентраціями 500,0–
125,0 мкг/мл також не інгібува-
ло ріст цього штаму.

Таким чином, усі досліджу-
вані комплексні сполуки яко-
юсь мірою виявляли антиста-
філококову активність щодо

Таблиця 1
Вплив гермациту

та станмациту на ріст
культури Staphylococcus

aureus ATCC 25923
на рідкому середовищі

Примітка. У табл. 1–3: * — до-
стовірність порівняно з контролем
(р<0,05).

Гер- Стан-
мацит мацит

4000,0 0,47* 0,50*

3000,0 0,50* 1,77*
2000,0 3,60* 5,17
1000,0 3,37* 5,67
800,0 4,43* 5,60
600,0 4,60* 5,87
400,0 4,73 5,60
200,0 5,10 5,50
100,0 5,27 5,53
50,0 5,33 5,57
25,0 5,57 5,77
Контроль 5,50 5,50
культури

Оптична щільність
суспензій за Мак-
Фарландом, McF

Концент-
рація БАР,
мкг/мл

Таблиця 2
Вплив геркоциту та станкоциту на ріст культур

Staphylococcus aureus ATCC 25923
та Staphylococcus aureus Кунда на рідкому середовищі

     
Концентрація

Оптична щільність суспензій, McF

      БАР, мкг/мл           S. aureus ATCC 25923        S. aureus Кунда

Геркоцит Станкоцит Геркоцит Станкоцит

1500,0 0,40* 0,50* 0,45* 0,40*

1000,0 0,40* 0,60* 0,40* 0,40*

750,0 0,50* 0,60* 2,65 2,50
500,0 1,65* 3,25 2,85 3,05
250,0 3,05 3,35 3,05 3,05
125,0 3,15 3,20 3,10 3,15
Контроль культури 3,05 3,05 3,05 3,05
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штаму S. aureus ATCC 25923.
Сполуки, які містять магній (гер-
мацит і станмацит), виявили
найменший бактеріостатичний
ефект порівняно з кобальт-
вмісними БАР (геркоцит і стан-
коцит). Для гермациту МІК ста-
новила 3000,0 мкг/мл, станма-
циту — 4000,0 мкг/мл, герко-
циту — 750,0 мкг/мл, станкоци-
ту — 1500,0 мкг/мл. За вира-
женістю антистафілококової
активності дані сполуки розпо-
ділилися так: геркоцит > стан-
коцит > гермацит > станмацит.
Необхідно відмітити, що серед
магній- і кобальтвмісних БАР
найбільшу ефективність мали
германієві похідні (гермацит і
геркоцит).

Враховуючи найбільшу ак-
тивність кобальтвмісних спо-
лук щодо контрольного штаму
S. aureus, подальші досліджен-
ня чутливості на помірно- і
мультирезистентних штамах
проведено із застосуванням
геркоциту і станкоциту. У резуль-
таті було встановлено, що на
ріст мультирезистентного шта-
му S. aureus Кунда вони впли-
вали дозами, порівнюваними з
такими, у яких ці БАР інгібува-
ли ріст чутливого до антибіоти-
ків штаму S. aureus ATCC 25923
(див. табл. 2). Додавання дослі-
джуваних БАР до рідкого сере-
довища кінцевими концентра-
ціями 1500,0–1000,0 мкг/мл
приводило по повного пригні-
чення росту S. aureus Кунда:
оптична щільність під дією гер-
коциту відповідно була в діа-
пазоні 0,45–0,40 McF, станко-
циту — 0,40–0,40 McF (р<0,05),
що становило 85,3 та 83,6 %.
Похідне з германієм — герко-
цит знову виявилося дещо ак-
тивнішим. Його додавання кін-
цевими концентраціями 750,0–
500,0 мкг/мл викликало досто-
вірне пригнічення росту цього
штаму, тимчасом як станкоцит
виявив гальмівний ефект тіль-
ки концентрацією 750,0 мкг/мл
(2,50 McF). Меншими концен-
траціями обидві речовини не
впливали на ріст збудника.

Пригнічувальний вплив гер-
коциту і станкоциту на ріст мік-
роорганізмів також спостері-
гався щодо помірно стійкого
до антибіотиків штаму S. aure-
us 2781, але меншими кінцеви-
ми концентраціями (табл. 3).
Так, додавання до рідкого се-
редовища геркоциту кінцевими
концентраціями 18,50, 9,25,
4,60 та 0,60 мкг/мл приводило
до пригнічення росту даної
культури у 1,5–2,0 рази, тобто
на 48,2–64,8 % (р<0,05), а кон-
центраціями 2,30–1,15 мкг/мл
— майже повністю (на 81,5–
85,2 %) інгібувало її ріст (відпо-
відно 0,50 і 0,40 McF) (р<0,05).
Кінцевими концентраціями 0,30–
0,03 мкг/мл ця БАР не впли-
вала на ріст штаму S. aureus
2781.

Аналогічним чином впливав
на ріст штаму S. aureus 2781 і
станкоцит (див. табл. 3). Його
додавання до рідкого середови-
ща кінцевими концентраціями
20,66, 10,30, 5,20 і 0,65 мкг/мл
приводило до гальмування
росту цієї культури у 1,5–2,0 ра-
зи (р<0,05). Концентраціями
2,60–1,30 мкг/мл дана БАР
майже повністю (79,6–83,3 %)
інгібувала ріст цього штаму
(відповідно 0,55 і 0,45 McF). Кін-
цевими концентраціями 0,32–
0,04 мкг/мл станкоцит не впли-

вав на ріст S. aureus 2781. Та-
ким чином, даний помірно
резистентний штам S. aureus
виявився найбільш чутливим
до кобальтвмісних сполук.
Для геркоциту МІК становила
1,15 мкг/мл, для станкоциту —
1,30 мкг/мл.

Отже, проведені досліджен-
ня свідчать про те, що нові до-
сліджувані БАР пригнічують
ріст штамів Staphylococcus
aureus з різним рівнем чутли-
вості до антибіотиків, причому
більш виражена активність ха-
рактерна для кобальтвмісних
сполук.

Висновки

За результатами досліджен-
ня антибактеріальної активно-
сті in vitro до стандартно конт-
рольного штаму Staphylococ-
cus aureus АТСС 25923 встано-
влено, що нові комплексні спо-
луки металів з лимонною кис-
лотою тією чи іншою мірою
виявляли антистафілококову
активність. Найбільшу ефек-
тивність мали кобальтвмісні
сполуки, МІК геркоциту станови-
ла 750,0 мкг/мл, станкоциту —
1500,0 мкг/мл. Водночас цей по-
казник магнійвмісних БАР (гер-
мацит, станмацит) відповідно
становив 3000,0 і 4000,0 мкг/мл.
В обох рядах сполук германіє-

Таблиця 3
Вплив геркоциту та станкоциту на ріст культури

Staphylococcus aureus 2781 на рідкому середовищі

                       Геркоцит                              Станкоцит

 Концентрація, Оптична щільність Концентрація, Оптична щільність
мкг/мл суспензій, McF мкг/мл суспензій, McF

18,50 1,40* 20,66 1,45*

9,25 0,95* 10,30 0,95*

4,60 0,80* 5,20 0,70*
2,30 0,50* 2,60 0,55*

1,15 0,40* 1,30 0,45*

0,60 1,70* 0,65 1,25*
0,30 2,80 0,32 2,70
0,15 2,60 0,16 2,60
0,06 2,75 0,08 2,70
0,03 2,70 0,04 2,60

Контроль 2,70 Контроль 2,70
культури культури
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ві похідні (гермацит і геркоцит)
мали найбільшу активність.

Штам Staphylococcus aureus
Кунда, який є мультирезис-
тентним для сучасних антибак-
теріальних препаратів, виявив-
ся однаково чутливим до ко-
бальтвмісних сполук (геркоци-
ту та станкоциту). Їх бактеріос-
татичний ефект виявлявся в
концентрації 1000,0 мкг/мл.

Помірно резистентний штам
Staphylococcus aureus 2781
виявився більш чутливим до
кобальтвмісних сполук, причо-
му германієве похідне (герко-
цит) було більш ефективним:
МІК геркоциту дорівнювала
1,15 мкг/мл, станкоциту —
1,30 мкг/мл.

Виявлена антистафілококо-
ва активність у кобальтвмісних
координаційних сполук з ли-
монною кислотою свідчить про
перспективність і доцільність
їх подальшого доклінічного до-
слідження як антибактеріаль-
них речовин.
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Пошук ефективних і безпеч-
них шляхів зниження імуно-
токсичної дії протипухлинних
препаратів без послаблення
їхньої специфічної активності
залишається актуальною проб-
лемою сучасної медицини. Біль-

шість схем комбінованого лі-
кування злоякісних новоутво-
рень різної локалізації містить
протипухлинний антибіотик
доксорубіцин, який разом із
високою ефективністю та ши-
роким спектром протипухлин-

ної дії має високу системну
токсичність [1–4]. З огляду на
провідну роль оксидативного
стресу в механізмах цито- й
імунотоксичної дії доксорубіци-
ну [2; 5], цілком логічним був
пошук засобів профілактики
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ния доксорубицин-индуцированной иммуносупрессии и установление возможностей их фарма-
кологической коррекции индуктором эндогенного интерферона амиксином. Установлено, что че-
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к комитогенному воздействию ИЛ-1β в условиях in vitro. Профилактическое применение ин-
дуктора эндогенного интерферона амиксина уменьшает доксорубицин-индуцированные нару-
шения цитокинпродуцирующей активности перитонеальных макрофагов, восстанавливает функ-
циональный резерв продукции лимфоцитактивирующего фактора при дополнительной стиму-
ляции макрофагов стафилококками в условиях in vitro и повышает чувствительность лимфоци-
тов периферической крови к модулирующему воздействию ИЛ-1β в реакции бласттрансформа-
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cesses in formation mechanisms of doxorubicin-induced immunosuppression and the establishment
of opportunities for their pharmacological correction inducer of endogenous interferon amixin. It was
found that 4-course treatment of mice with doxorubicin (1 time per week at a dose of 5.0 mg/kg) leads
to inhibition of the activity of peritoneal macrophages and intensity of blasttransformation of peripher-
al blood lymphocytes as a result of violations of their sensitivity to the comitogenic effects of IL-1β in
vitro. Prophylactic use of the inducer of endogenous interferon amixin reduces doxorubicin-induced
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імунотоксичних ефектів цього
препарату серед імуномодуля-
торів із мембранопротектор-
ною й антиоксидантною актив-
ністю. У цьому сенсі особливу
увагу привернув вітчизняний
індуктор ендогенного інтерфе-
рону аміксин, який є високо-
активним засобом у профілак-
тиці та лікуванні вірусних за-
хворювань і вторинних імуно-
дефіцитів [6; 7].

Проте молекулярні меха-
нізми імунотропної дії амікси-
ну та можливості його викорис-
тання з метою корекції пору-
шень доксорубіцин-індукова-
них розладів імунітету залиша-
ються не з’ясованими. Відомо,
що одним із головних клітинних
ефекторів резистентності ор-
ганізму є система мононукле-
арних фагоцитів. Як основне
джерело імунорегуляторних
цитокінів ці клітини здійснюють
взаємодію неспецифічних і
специфічних факторів резис-
тентності [8]. Здатність цитокі-
нів виконувати функцію кому-
нікаційного сигналу поміж різ-
ними популяціями клітин, про-
никати усередину клітини, змі-
нюючи її метаболізм, здійсню-
вати дистанційний вплив на
ЦНС відкриває реальну пер-
спективу розширення уявлень
про механізми компенсаторних
реакцій [9]. Широкий спектр ре-
гуляторних ефектів цитокінів,
їхній реальний вплив на ре-
зистентність організму та над-
звичайна чутливість їх ендо-
генної секреції до впливу всі-
ляких негативних факторів мо-
же слугувати підґрунтям для
використання динаміки їх про-
дукції з метою інтегральної
оцінки функціонального стану
організму.

Класичною моделлю моно-
нуклеарних фагоцитів є пери-
тонеальні макрофаги. Відомо,
що лімфоцитактивуюча ак-
тивність перитонеальних мак-
рофагів свідчить про загальну
продукцію прозапальних цито-
кінів цими клітинами, перед-
усім інтерлейкіну-1, інтерлей-
кіну-6 і фактора некрозу пух-
лин [10]. З другого боку, про-

цес регуляції імунних функцій
залежить не тільки від інтенсив-
ності продукції цитокінів, але й
від чутливості клітин-міше-
ней до їхнього модулюючого
впливу [8; 9]. Тому зважаючи
на те, що найбільш важливою
складовою частиною лімфоцит-
активуючого фактора (ЛАФ) є
ІЛ-1, нами одночасно дослі-
джувалася чутливість лімфо-
цитів периферичної крові тва-
рин до комітогенного впливу
ІЛ-1β у реакції бласттрансфор-
мації. Характер змін цитокін-
продукуючої активності моно-
нуклеарних фагоцитів і чутли-
вості лімфоцитів до комітоген-
ної дії цитокінів як в умовах
формування доксорубіцин-
індукованої імуносупресії, так і
профілактичного застосування
аміксину залишається нез’ясо-
ваним.

Метою дослідження було
з’ясувати участь цитокінзалеж-
них процесів у механізмах
формування доксорубіцин-
індукованої імуносупресії та
визначити можливості їх фар-
макологічної корекції вітчизня-
ним індуктором ендогенного
інтерферону аміксином.

Матеріали та методи
дослідження

Експериментальні дослі-
дження виконані на 228 нелі-
нійних мишах масою 18–22 г.
Усі маніпуляції на тваринах
проводили згідно з вимогами
«Європейської конвенції про
захист хребетних тварин, які ви-
користовуються для експери-
ментальних та інших наукових
цілей» (Страсбург, 1985). Док-
сорубіцинову імуносупресію на
тваринах моделювали внут-
рішньом’язовим введенням
доксорубіцину-КМП (“Arterium”,
Україна) дозою 5,0 мг/кг один
раз на тиждень протягом 4 тиж.
[11]. Аміксин-IC («Інтерхім»,
Україна) вводили профілак-
тично протягом 5 діб після
кожного уведення доксорубі-
цину внутрішньоочеревинно
дозою 2,0 мг/кг. Тварини були
поділені на такі групи: 1-ша
група — інтактна; 2-га–5-та

групи — тварини, які отриму-
вали доксорубіцин відповідно
один, два, три та чотири рази;
6-та група — тварини, які отри-
мували доксорубіцин протягом
4 тиж. на фоні профілактично-
го уведення аміксину. Дослі-
дження проводили на базі ла-
бораторій Інституту експери-
ментальної патології, онколо-
гії і радіобіології ім. Р. Є. Ка-
вецького НАН України.

Виділення макрофагів з пе-
ритонеальної порожнини дека-
пітованих тварин проводили
шляхом їх змиву 5 мл середо-
вища 199 (“Sigma-Aldrich”, Німеч-
чина) з додаванням 100 ОД/мл
бензилпеніциліну натрію («Київ-
медпрепарат», Україна). Виді-
лені перитонеальні макрофа-
ги суспендували в середови-
щі 199 у концентрації 3 млн
клітин на міліметр і поміщали
у 24-коміркову плату по 2 мл у
кожну комірку для культивації
(Scientific flow laboratories, Вели-
ка Британія). Для індукції утво-
рення ЛАФ використовували
Staphylococcus aureus (Р-209) у
розрахунку 20–30 убитих нагрі-
ванням мікробних тіл на 1 фа-
гоцит. Активовані in vitro і неак-
тивовані мононуклеарні фаго-
цити інкубували протягом 2 год
при 37 °С в атмосфері 7 %
вуглекислого газу (СО2-інкуба-
тор, Flow laboratories, Велика
Британія), видаляли суперна-
тант із неприлиплими клітина-
ми і додавали у тій же кількості
середовище 199 з 5 % сиро-
ваткою великої рогатої худоби,
100 ОД/мл пеніциліну і 2 мМ
глутаміну. Суспензію клітин
інкубували ще протягом 18 год
за тих же умов і видаляли
центрифугуванням (1500 г
при 400 °С протягом 30 хв).
До вимірювання активності
ЛАФ супернатант тримали при
-20 °С. Лімфоцитактивуючу
активність інкубатів мононук-
леарних фагоцитів оцінювали
за їх здатністю додатково по-
силювати, тобто здійснювати
комітогенний вплив на пролі-
ферацію тимоцитів, стимульо-
ваних субоптимальними до-
зами лектинів [12].
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Культивацію клітин прово-
дили в 96-коміркових планше-
тах (Flow laboratories, Велика
Британія). У кожну комірку вно-
сили 100 мкл суспензії тимоци-
тів — 0,5 млн клітин, 50 мкл кон-
канаваліну А (Con A) — 0,25 мкг
і 50 мкл досліджуваних зразків
супернатантів у різних розве-
деннях (1 : 16, 1 : 32). Контро-
лем були культури без супер-
натантів і культури з препара-
том ІЛ-1β (беталейкін) в опти-
мальній стимулювальній кон-
центрації (250 нг/мл). Кожну
дослідну і контрольну проби
здійснювали у 3–4 паралельні
комірки. Планшети розміщува-
ли в СО2-інкубаторі з 5 % газу
при температурі 37 °С та 100 %
вологості. Через 56 год у куль-
туру вносили мічений тритієм
тимідин у розрахунку 5 мкКІ/мл
(«Изотоп», Російська Федера-
ція). Через 16 год після закін-
чення культивації клітини пе-
реносили на фільтри за допо-
могою напівавтоматичного хар-
вестера. Включення міченого
тимідину в ДНК поділених клі-
тин оцінювали за допомогою
сцинтиляційного β-лічильника
(LKB).

Лімфоцити периферичної
крові виділяли загальноприй-
нятим методом. Для здійс-
нення реакції бласттрансфо-
рмації  лімфоцитів  (РБТЛ)
периферичної крові клітини
культивували in vitro з Con A
(0,75 мкг/мл) і препаратом бета-
лейкін («ГосНИИ ОЧБ ФГУП»,
Російська Федерація) дозою
0,06 мкг/мл. Включення міче-
ного Н3-тимідину оцінювали
за допомогою сцинтиляційно-
го β-лічильника (LKB). Реак-
цію визначали кількісно за
включенням мітки в ДНК лім-
фоцитів протягом 1 хв [13].
Статистичну обробку резуль-
татів досліджень проводили
за допомогою критерію Стью-
дента [14].

Результати дослідження
та їх обговорення

Проведені дослідження по-
казали, що перитонеальні мак-
рофаги інтактних мишей ЛАФ-

активністю не володіють, тим-
часом як стимуляція макрофа-
гів стафілококами за умов in
vitro приводить до ініціації про-
дукції цитокінів цими кліти-
нами.

Установлено, що курсове
введення доксорубіцину супро-
воджується вираженими зміна-
ми продукції ЛАФ, характер
яких залежить від тривалості
застосування цитостатика. Зо-
крема, одноразове введення
доксорубіцину не викликало
спонтанної продукції ЛАФ пе-
ритонеальними макрофагами
тварин, а їх стимуляція за до-
помогою Staphylococcus aure-
us в умовах in vitro ініціювала
продукцію ЛАФ, але не вияви-
ла достовірного збільшення
цього показника порівняно зі
стимульованими макрофагами
інтактних тварин. Дворазове
введення доксорубіцину ініцію-
вало продукцію ЛАФ макрофа-
гами, яка реєструвалася про-
тягом 48 год, тимчасом як сти-
муляція цих клітин додатково
збільшувала продукцію цитокі-
нів у всі терміни спостережень,
але за своєю інтенсивністю не
перевищувала стимульовану
продукцію макрофагів у інтакт-
них тварин. Як відомо, ЛАФ-ак-
тивність супернатантів макро-
фагів відображає продукцію
низки цитокінів цими клітина-
ми, а саме: ІЛ-1, ІЛ-6, факто-
ра некрозу пухлин, і, таким чи-
ном, є прямим свідченням ак-
тивного синтезу імунорегуля-
торних пептидів у відповідь на
вплив екзогенних чинників.
Ймовірно, що повторне вве-
дення доксорубіцину, внаслі-
док ініціації оксидативного
стресу, може змінювати ме-
таболізм макрофагів і спону-
кати їх до секреції цитокінів
[2; 5].

Триразове, з тижневим ін-
тервалом, уведення доксорубі-
цину також приводило до ак-
тивації перитонеальних макро-
фагів і викликало ще більш
тривалу (понад 72 год) продук-
цію ЛАФ. Проте рівень цієї
продукції був вірогідно ниж-
чим, ніж у тварин попередньої

групи (табл. 1). Після триразо-
вого введення цитостатика пе-
ритонеальні макрофаги піддо-
слідних тварин практично не
відповідали підвищенням про-
дукції ЛАФ у відповідь на до-
даткову стимуляцію клітин ста-
філококами в умовах in vitro.
При цьому стимульована про-
дукція ЛАФ була більше ніж
удвічі меншою за відповідний
показник у інтактних тварин.
Найбільш характерна ознака
цього терміну застосування
доксорубіцину — той факт, що
стимуляція макрофагів уже не
сприяла додатковому збіль-
шенню їх ЛАФ-активності.

Таблиця 1
Вплив доксорубіцину

(5,0 мг/кг, в/м)
на ЛАФ-активність
перитонеальних

макрофагів мишей
(ЛАФ-активність ⋅⋅⋅⋅⋅10-3 ОД/мл),

М±m, n=8

Примітка. * — зміни вірогідні по-
рівняно з інтактною групою (p<0,05);
# — порівняно з показником ЛАФ-
активності без стимуляції (p<0,05).

 ЛАФ-активністьТермін
спостере-
ження без сти- після

муляції стимуляції

Інтактна 0 4,8±0,4#

група

Уведення доксорубіцину

1 раз

0 год 0 4,6±0,4#

24 год — —
48 год — —
72 год — —

2 рази

0 год 3,4±0,2 4,2±0,3#

24 год 3,0±0,3 3,8±0,4*
48 год 2,3±0,4 3,3±0,4*
72 год 0 4,0±0,4#

3 рази

0 год 2,5±0,3 2,5±0,4*
24 год 2,0±0,5 2,1±0,3*
48 год 2,1±0,2 1,9±0,2*
72 год 1,2±0,3 1,3±0,3*

4 рази

0 год 2,2±0,3 1,4±0,2*#

24 год 2,0±0,4 1,5±0,3*
48 год 2,0±0,3 1,0±0,3*#

72 год 0,8±0,2 1,0±0,4*
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Найвираженіші зміни секре-
торної активності макрофагів
були зафіксовані після чотири-
разового введення доксорубі-
цину. Продукція ЛАФ перитоне-
альними макрофагами тварин
цієї групи була ще менш ін-
тенсивною, але, порівняно з ін-
шими термінами застосування
цитостатика, більш тривалою
і зберігалася понад 72 год.
З огляду на відомі літературні
дані, які свідчать про негатив-
ний вплив тривалої продукції
цитокінів на функцію імуноком-
петентних клітин [9], цей факт
можна розглядати як один з
імовірних механізмів розвитку
імуносупресії, яка спостері-
гається в умовах тривалого
застосування доксорубіцину.
Найбільш характерною озна-
кою відтворення доксорубіцин-
індукованої імуносупресії було
зниження стимульованої про-
дукції ЛАФ до рівня, нижчого
ніж спонтанна продукція цито-
кінів. Якщо без стимуляції ак-
тивність продукції ЛАФ макрофа-
гами тварин цієї групи станови-
ла (2,2±0,3)⋅10-3 ОД/мл, то після
додаткового впливу стафілококів
вона знижувалася до рівня (1,4±
±0,2)⋅10-3 ОД/мл (р<0,05). Це
означає, що за даних умов екс-
перименту додаткова стимуля-
ція макрофагів викликає про-
тилежний ефект і, навпаки,
пригнічує продукцію ними ЛАФ.
Зниження реакції макрофагів у
відповідь на вплив мікробних
агентів може розглядатись як
один з імовірних патогенетич-
них механізмів розвитку інфек-
ційних ускладнень в умовах
тривалої хіміотерапії доксору-
біцином.

Відомо, що лімфоцити пе-
риферичної крові тварин відпо-
відають реакцією бласттранс-
формації на дію ІЛ-1β у при-
сутності субоптимальної дози
лектинів — у цьому виявляєть-
ся добре відомий комітогенний
ефект ІЛ-1β [15; 16]. У наших
експериментах за умов in vit-
ro препарат ІЛ-1β — беталей-
кін спричиняв таку дію дозою
0,06 мкг/мл у присутності суб-
оптимальної (0,625 мкг/мл)

дози Con A. Нами встановле-
но, що індуковане ІЛ-1β вклю-
чення Н3-тимідину у ДНК лім-
фоцитів периферичної крові
інтактних тварин зростало у
8,42 разу, про що свідчило
збільшення зареєстрованих
імпульсів з 788±59 до 6639±
±310; р<0,05 (табл. 2).

Курсове чотириразове вве-
дення доксорубіцину призво-
дило практично до повної
втрати відповідної реакції лім-
фоцитів на комітогенний вплив
ІЛ-1β. Показник, який характе-
ризує інтенсивність РБТЛ, при
цьому знижувався з (6639±
±310) до (628±49) імп/хв, що у
10,6 разу менше порівняно з
аналогічним у інтактних тва-
рин. Вірогідно зменшувалася
на 49,2 % — з (788±59) до
(400±30) імп/хв (р<0,05) й міто-
тична активність лімфоцитів
за умов їх культивації тільки з
Кон А без присутності ІЛ-1β. От-
же, лімфоцити периферичної
крові тварин в умовах доксору-
біцин-індукованої імуносупресії
втрачали чутливість до ІЛ-1β і
переставали відповідати про-
ліферацією на його комітоген-
ний вплив. Зменшення інтен-
сивності бласттрансформації
лімфоцитів спостерігалося

протягом усього терміну спо-
стереження (0–72 год).

Таким чином, нами вста-
новлено, що модель доксору-
біцинової імуносупресії при-
зводить до зниження продукції
ЛАФ перитонеальними макро-
фагами і, що особливо важли-
во, характеризується знижен-
ням функціонального резерву
продукції ЛАФ макрофагами
при їхній додатковій стимуля-
ції стафілококами, а також різ-
ким пригніченням проліфера-
тивної активності лімфоцитів у
РБТЛ у відповідь на комітоген-
ний вплив ІЛ-1β.

Профілактичне застосуван-
ня аміксину суттєво змінювало
показники резистентності орга-
нізму. На тлі імуномодулюючої
терапії перитонеальні макро-
фаги тварин зразу ж після за-
кінчення курсового введення
доксорубіцину продукували
ЛАФ набагато інтенсивніше,
ніж без корекції, але тривалість
цієї секреції скорочувалася до
48 год, тимчасом як в умовах
доксорубіцинової імуносупресії
без корекції цей термін пере-
вищував 72 год. З огляду на
те, що надлишкова і тривала
продукція цитокінів може ви-
кликати ушкоджувальний вплив

Таблиця 2
Вплив аміксину на ЛАФ-активність

перитонеальних макрофагів і реакцію бласттрансформації
лімфоцитів периферичної крові у тварин

на фоні чотиритижневого введення доксорубіцину
(1 раз на тиждень дозою 5,0 мг/кг, в/м), M±m, n=8–10

                  ЛАФ-активність,         РБТЛ (на Con A),
        Група тварин, ⋅10-3 ОД/мл          імпульсів за хвилину

 термін спостереження без сти- після сти- без ІЛ-1β з ІЛ-1βмуляції муляції

Інтактна група 0 4,8±0,4 788±59 6639±310

Доксорубіцин
0 год 2,2±0,3 1,4±0,2# 400±30# 628±49#

24 год 2,0±0,4 1,5±0,3# 508±59# 688±68#

48 год 2,0±0,3 1,0±0,3# 478±50# 700±90#

72 год 0,8±0,2 1,0±0,4# 603±49# 1136±128#

Доксорубіцин + аміксин
0 год 4,8±0,6* 6,6±0,4*# 660±47*# 4551±240*#

24 год 3,6±0,4* 5,3±0,4* 689±40* 4674±225*#

48 год 0,5±0,3* 5,0±0,6* 700±61* 4864±347*#

72 год 0 4,5±0,7* 682±59 6392±346*

Примітка. * — порівняно з тваринами, які отримували доксорубіцин
(p<0,05); # — порівняно з інтактними тваринами (p<0,05).
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на деякі показники резистент-
ності організму, зафіксоване
нами обмеження тривалої про-
дукції ЛАФ може розцінюва-
тись як один із проявів імуно-
протекторної дії аміксину.

При цьому імунокорекція
сприяла активному відновлен-
ню функціонального резерву
продукції ЛАФ макрофагами в
умовах їх додаткової стимуля-
ції стафілококом. Зокрема, якщо
в умовах доксорубіцинової іму-
носупресії стимульована in vitro
продукція ЛАФ макрофагами
нелікованих тварин становила
(1,4±0,2) ⋅10-3 ОД/мл, то за
умов профілактичного застосу-
вання аміксину вона збільшу-
валася до (6,6±0,4)⋅10-3 ОД/мл
(р<0,05). Імунокорекція амікси-
ном збільшувала резерв стиму-
ляції секреторної активності
макрофагів (співвідношення
стимульованої і нестимульо-
ваної продукції ЛАФ) у термі-
ні спостереження 0 год — у
1,38 разу (р<0,05), через 24 год
— у 1,47 разу (р<0,05), через
48 год — у 10,0 разів (р<0,05)
(див. табл. 2). Це вказує на
можливість аміксину відновлю-
вати втрачену в умовах хіміо-
терапії доксорубіцином здат-
ність макрофагів відповідати
на дію мікробних агентів актив-
ним синтезом імунорегулятор-
них пептидів, що забезпечує
участь цих клітин у реалізації
протиінфекційного імунітету
організму.

Разом із тим відомо, що
ефективність модуляції імун-
ної відповіді залежить не тіль-
ки від інтенсивності продукції
імуномедіаторів, але й від чут-
ливості клітин-мішеней до їх-
нього регулювального впливу.
Зокрема, нами встановлено,
що лімфоцити периферичної
крові тварин в умовах імуно-
корекції доксорубіцин-індуко-
ваної імуносупресії, на відміну
від тварин контрольної групи,
зберігали здатність до бласт-
трансформації у присутності
Con A фактично на рівні по-
казників інтактної групи і відпо-
відали значним посиленням
РБТЛ у відповідь на додатковий

комітогенний вплив ІЛ-1β. Як-
що комітогенний вплив ІЛ-1β
на проліферацію лімфоцитів
у тварин контрольної групи
(без імунокорекції) у терміні
спостереження 0 год проявляв
себе збільшенням кількості ра-
діоактивних імпульсів з (400±
±30) до (628±49) імп/хв (р<0,05),
то на фоні профілактичного
застосування аміксину цей по-
казник зростав із (660±47) до
(4551±240) імп/хв (р<0,05). По-
дібний характер активуючого
впливу аміксину на показники
стимульованої in vitro бласт-
трансформації лімфоцитів спо-
стерігався і в інші терміни спо-
стереження (24–72 год) після
останнього введення доксору-
біцину.

Отже, проведені досліджен-
ня дозволяють зробити такі
висновки:

1. Одноразове введення до-
ксорубіцину не впливає, дво-
разове — стимулює, а три- і
особливо чотириразове вве-
дення доксорубіцину виражено
пригнічує імуносекреторну ак-
тивність перитонеальних мак-
рофагів мишей після їх додат-
кової стимуляції Staphylococ-
cus aureus в умовах in vitro. При
тривалому введенні доксорубі-
цину лімфоцити периферичної
крові втрачають чутливість до
комітогенного впливу ІЛ-1β в
РБТЛ за умов in vitro.

2. Профілактичне застосу-
вання індуктора ендогенного ін-
терферону аміксину спричиняє
імуномодулюючий вплив, змен-
шуючи доксорубіцин-індуковані
зміни цитокінпродукуючої ак-
тивності перитонеальних мак-
рофагів, відновлює функціо-
нальний резерв стимульованої
продукції ЛАФ в умовах in vitro
та підвищує чутливість лімфо-
цитів периферичної крові до
модулюючого впливу ІЛ-1β в
РБТЛ.
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Цель работы — исследовать морфометрические изменения микроциркуляторного русла кожи,

которые возникают при внутрикожном введении наночастиц серебра. Использовались наночас-
тицы серебра сферической формы диаметром 30 нм, синтезированные цитратным методом.
Эксперимент проводился на 140 крысах линии Вистар. Животные были разделены на четыре
группы: интактные крысы; животные, которым вводились наночастицы серебра; протаргол; физио-
логический раствор. После подкожного введения 0,01 мл раствора эффект оценивался на 1, 3,
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Тенденції, які спостеріга-
ються останнім часом у літера-
турі, припускають, що користь
від застосування наночасти-
нок срібла (AgНЧ) в медицині,
фармакології, косметології пе-
реважує потенційні проблеми
їх токсичності. У зв’язку з цим
дослідження біологічних ефек-
тів AgНЧ — пріоритетний на-
прям розвитку наномедицини
[1]. Враховуючи переважно
місцеве застосування сполук
срібла, як, наприклад, оброб-
ка ран і слизової оболонки, ак-
туальним є вивчення взаємо-
дії AgНЧ і шкіри.

Мікроциркуляторне русло
шкіри відіграє важливу роль у
гемодинаміці організму, при
цьому судини шкіри в першу
чергу реагують на альтерацію.
Вивчення змін ангіоархітекто-
ніки і морфометричних показ-
ників судин шкіри є важливим
індикатором морфофункціо-
нального стану шкіри в цілому.

Наявні літературні дані про
вплив AgНЧ на судини шкіри
містять суперечливі відомості.
З одного боку, під впливом
AgНЧ посилюються клітинна
проліферація й ангіогенез [2],
а з другого — є дані про анти-
ангіогенні ефекти AgНЧ [3].
При цьому слід зазначити, що
в усіх випадках досліджували-
ся AgНЧ різних розмірів, що
робить зіставлення результа-
тів неможливим, враховуючи
розмірозалежні ефекти НЧ.
Таким чином, дані літератури
свідчать про наявність роз-
мірозалежного впливу AgНЧ
на судини шкіри і необхідність
детального вивчення характе-
ру цього впливу залежно від
розміру НЧ.

Мета нашої роботи — до-
слідити морфометричні зміни
судин шкіри та їх ангіоархі-
тектоніки, які виникають при
внутрішньошкірному введенні
AgНЧ діаметром 30 нм.

Матеріали та методи
дослідження

1. Модель експерименту

Експериментальні дослі-
дження проведені на 140 ін-
тактних щурах лінії Вістар обох
статей масою 0,18–0,24 кг.
Тварин утримували в стандарт-
них умовах віварію Одесько-
го національного медичного
університету згідно з науково-
практичними рекомендаціями
про утримання лабораторних
тварин і роботи з ними. Щури
були розділені на чотири гру-
пи: інтактна контрольна група;
тварини, яким вводили AgНЧ
діаметром 30 нм; щури, яким
вводили фізіологічний розчин;
тварини, яким вводили 2 %
розчин протарголу. Введення
0,01 мл розчину здійснюва-
лося у ділянку холки підшкір-
но на глибину 120 мкм за до-
помогою інсулінового шприца.
Після введення ефект оціню-

7, 14, 21, 30, 45-е сутки. Применялись стандартные гистологические методики. При введении
наночастиц серебра диаметром 30 нм отмечается расширение всех сосудистых сплетений и
увеличение удельной площади сосудов, которое продолжается до 21 сут., восстановление со-
судистого русла до первоначальных значений происходит на 45-е сутки. В группе, получавшей
протаргол, также отмечается увеличение размера сосудов, однако без возрастания удельной
площади сосудистых петель. При этом процесс не распространяется на прилегающие зоны.

Ключевые слова: наночастицы серебра, кожа, микроциркуляция, морфометрия.
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MORPHOMETRIC CHARACTERISTICS OF SKIN VESSELS AFTER ADMINISTRATION OF
SILVER NANOPARTICLES
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Background. Discovering of therapeutic effect of silver nanoparticles (NP) is an important question

of research in the field of nanomedicine. The available literature data on the effect on the blood vessels
of the skin AgNP contain conflicting information. Published data indicate a size-depended effects on
the blood vessels of the skin and the need for a detailed study of the nature of this effect depending
on the size of nanoparticles.

Objective. To investigate the morphometric changes in the skin vesels tissues that occur during
intradermal administration of silver nanoparticles.

Methods. Spherical silver nanoparticles 30 nm were used. The experiment was carried out on
140 Wistar rats. Animals were divided into 4 groups: intact animals, animals injected with silver
nanoparticles, Protargolum, saline. After subcutaneous administration of 0.01 ml solution effect
was assessed at 1st, 3rd, 7th, 14th, 21st, 30th, 45th day. Standard histological techniques were
used.

Results. In rat skin the vessels form several textures, which are located under layered structure of
the skin. Between the papillae and mesh layer there located subpapilar plexus capillaries which form
a loop. On the border of the mesh layer and hypodermis lies subdermal plexus, and hypodermal plexus
locates under hypodermis. It is shown that the introduction of silver nanoparticles in the skin provokes
pronounced expansion of the subpapilar vascular plexus and an increase in the specific area of the
vessels, which lasts up to 21 days. The restoration of the vascular bed to the original value occurs on
the 45th day. In the Protargolum group it is also noted an increase in the size of blood vessels, but
there is no increase in the specific area of vascular loops. This process does not spread to the
surrounding area.

Conclusion. Introduction of silver nanoparticles 30 nm leads to pronounced expansion of the skin
vascular plexus.

Key words: nanoparticles of silver, skin, microcirculation, morphometry.
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вали на 1-шу, 3-тю, 7-му, 14-
ту, 21-шу, 30-ту, 45-ту добу.
Виводили тварин із експери-
менту методом передозування
ефірного наркозу. Експеримент
виконувався з дотриманням
норм Закону України «Про за-
хист тварин від жорстокого по-
водження», а також загальних
етичних принципів експери-
ментів на тваринах і Етичного
кодексу вченого України.

2. Отримання
і характеристика AgНЧ

У даній роботі для отриман-
ня AgНЧ був застосований ци-
тратний метод, у якому до роз-
чину нітрату срібла (AgNO3)
певної концентрації додавали
такий же об’єм розчину від-
новника (цитрат натрію).

Синтез AgНЧ проводили за
таких технологічних парамет-
рів:

— еквімолярні концентрації
AgNO3 і Na3C6H5O7 — 5·10-4 M;

— відношення концентрацій
AgNO3 : Na3C6H5O7 — 1 : 4;

— температура синтезу —
100 °С;

— час синтезу — 60 хв.
Характерно, що при цих па-

раметрах синтезу з викорис-
танням натрію цитрату нами
були отримані AgНЧ сферич-
ної форми (рис. 1).

Для визначення середнього
розміру AgНЧ нами застосову-
вався метод лазерної кореля-
ційної спектроскопії (ЛКС), ві-
домий у літературі як метод
динамічного розсіяння світла
[4]. В основі методу лежить
експериментальне визначення

характерного часу розсіяння
досліджуваним об’єктом моно-
хроматичного випромінюван-
ня. У разі дифузії зважених в
однорідному середовищі НЧ
характерний час розсіяного ви-
промінювання визначається
при побудові кореляційної
функції інтенсивності монохро-
матичного випромінювання
розсіяного світла.

У нашому випадку розраху-
нок розміру НЧ методом ЛКС
був проведений шляхом порів-
няння кореляційних функцій
розсіяння колоїдного розчину,
що містить AgНЧ, і розчину з
еталонним об’єктом, яким бу-
ла сильно розбавлена водна
суспензія латексу. Діаметр час-
тинок латексу, згідно з пас-
портними даними, дорівнював
0,06 мкм (похибка 5 %). У цьо-
му випадку розмір оптичних
неоднорідностей, викликаних
наявністю розсіювальних об’-
єктів, визначався за форму-
лою [4]:

          τНЧdНЧ = dлатекс ———,
   τлатекс

де dлатекс, dНЧ — діаметри
частинок латексу і НЧ; τлатекс і
τНЧ — характерний час роз-
сіяння монохроматичного світ-
ла, отриманий на зразку по-
рівняння (латекс) та на AgНЧ,
відповідно дорівнює 180 і
90 мкс.

Виходячи з цих даних, діа-
метр AgНЧ дорівнює 30 нм, що
узгоджується з даними, отри-
маними іншими методами (оп-
тичне поглинання, електронно-
мікроскопічний). Наночастинки
срібла синтезовані на базі НДІ
фізики ОНУ ім. І. І. Мечникова.

3. Методики

Для морфологічних дослі-
джень у тварин брали шкіру
спини. Матеріал фіксували в
10 % нейтральному форма-
ліні та заливали в Гістамікс
(«Биовитрум», Російська Феде-
рація) відповідно до загально-
прийнятої гістологічної методи-
ки, готували постійні гістоло-
гічні препарати. Зрізи завтовш-
ки 5–7 мкм забарвлювали ге-

матоксилін-еозином за Ван Гі-
зоном, резорцин-фуксином і
толуїдиновим синім [5].

Постійні гістологічні препа-
рати досліджували методом
світлової мікроскопії на мікро-
скопі “Zeiss Axiostar plus”, об-
ладнаному системою відео-
аналізу зображень. Морфомет-
ричні дослідження отриманих
зображень виконували з вико-
ристанням програми «Видео-
тест-Мастер Морфология»
(«Видеотест», Російська Феде-
рація). Отримані зображення
та цифрові дані зберігали в
архіві, створеному за допомо-
гою програмного забезпечення
«Видеотест Альбом». Статис-
тичну обробку результатів
здійснювали за допомогою
комп’ютерної програми “Statis-
tica 6.0”. Для математичної об-
робки даних використовували
дисперсійний аналіз. Якщо ну-
льова гіпотеза віхилялася, то
для подальшого аналізу вико-
ристовували критерій Ньюма-
на — Кейлса. Дослідження
проводили на базі кафедри
гістології, цитології та ембріо-
логії ОНМедУ.

Результати дослідження
та їх обговорення

У шкірі щура судини утво-
рюють кілька сплетень, які роз-
ташовуються відповідно до по-
шарової будови шкіри. Між со-
сочковим і сітчастим шарами
розташовується субпапілярне
сплетення, капіляри якого
формують петлі. На межі сіт-
частого шару і гіподерми заля-
гає субдермальне сплетення,
а під гіподермою розташову-
ється гіподермальне сплетен-
ня [6].

Через добу після внутріш-
ньошкірного введення AgНЧ
діаметром 30 нм відзначаєть-
ся збільшення діаметра всіх
судинних сплетень шкіри в осе-
редку ураження за рахунок ак-
тивації тучних клітин та їх де-
грануляції. На 3-тю добу експе-
рименту тенденція до вазо-
дилатації зберігається. На 7-му
добу судини субпапілярного
сплетення залишаються ди-

Рис. 1. Наночастинки срібла
діаметром 30 нм, використані для
проведення експериментальних
досліджень. Растрова електронна
мікроскопія
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латованими, досягнувши мак-
симуму на 14-ту добу, тимча-
сом як судини гіподермально-
го і субдермальних сплетень
починають поступово повер-
татися до вихідних розмірів
(рис. 2).

На 21-шу добу експеримен-
ту в місці введення судини
субпапілярного сплетення бу-
ли значно розширені, кількість
на одиницю площі підвищена,
а судини інших сплетень прак-
тично повернулися до своїх
нормальних розмірів. Майже
повне відновлення морфомет-
ричних характеристик усіх су-
динних сплетень відбувається
на 45-ту добу (табл. 1). У гру-
пі, що отримувала протаргол,
судини теж збільшуються в
діаметрі, але повернення мор-
фометричних характеристик
судин до нормальних значень
перебігає швидше.

Після введення протарголу
судини також дилатуються,
тобто розширення судин є не-
специфічною реакцією на аль-
терацію, але при цьому кіль-
кість судин на одиницю площі
при взаємодії з AgНЧ діа-
метром 30 нм збільшується.
Зростає питома площа петель
практично вдвічі, більш того,
вона не повністю повертаєть-
ся до початкових значень на-
віть на 45-ту добу (табл. 2).

З табл. 2 видно, що питома
площа поверхні петель судин-
ного сплетення при введенні
AgНЧ діаметром 30 нм збіль-
шується більше, ніж при вве-
денні протарголу, при цьому
діаметр судин в обох випадках
збільшується однаково, тобто
при введенні AgНЧ діаметром
30 нм збільшується кількість
судин на одиницю об’єму.

При цьому слід зазначити,
що в прилеглих до місця вве-
дення тканинах шкіри ангіо-
архітектоніка майже не зміню-
ється. При введенні фізіоло-
гічного розчину ніякої реакції з
боку судинного русла не від-
значалося.

При аналізі отриманих да-
них морфометричних змін су-
динного русла відзначається
розширення судин усіх спле-
тень у 1-шу добу після вве-
дення, що, насамперед, пов’я-
зано зі збільшенням кількості
тучних клітин та їх активною
дегрануляцією. Процес вазо-
дилатації триває до 14 діб, по-

тім відбувається їх поступове
відновлення до попередніх
розмірів. Слід зазначити, що
процес вазодилатації є неспе-
цифічною реакцією на подраз-
нення, однак під час реакції
на механічне ушкодження та
під час репаративних процесів
воно триває кілька діб, а від-
новлення до початкових розмі-
рів закінчується на 12-ту добу
[7]. Крім того, при введенні
AgНЧ діаметром 30 нм відмі-
чається збільшення питомої
площі судин, тобто збільшуєть-
ся їх кількість. Очевидно, що
збільшення тривалості та інтен-
сивності розширення судин
викликане специфічним впли-
вом НЧ і може свідчити про
наявність процесів адаптації.
Імовірно, розширення судин і
збільшення їх кількості, що
призводить до посилення жив-
лення, націлене на підвищен-
ня синтезу міжклітинної речо-
вини та волокон. Це підтвер-
джується даними про неокола-
геногенез під впливом AgНЧ
[8; 9]. Можливим механізмом
цього процесу є вплив НЧ на
цитокіновий профіль і на гру-
пу факторів росту в місці вве-
дення. Дані літератури підтвер-
джують вплив AgНЧ на актив-
ність VEGF та інших факторів
росту, однак ці факти супереч-
ливі. Наночастинки срібла
діаметром 50 нм, отримані біо-
логічним методом, достовірно
знижують VEGF і мають ан-
тиангіогенні властивості [3].

Рис. 2. Шкіра щура, внутріш-
ньошкірне введення наночасти-
нок срібла, 14-та доба експери-
менту. Розширені судини субпапі-
лярного сплетення. Забарвлення
гематоксилін-еозином. × 400

Таблиця 1
Діаметр судин субпапілярного кровоносного сплетення щура

під впливом наночастинок срібла діаметром 30 нм і протарголу, мкм, М±m, n=6

Термін екс- AgНЧ Протаргол
перименту,
     доба Артеріоли Капіляри Венули Артеріоли Капіляри Венули

Інтактні 13,6±0,5 6,1±0,1 54,8±0,4 13,6±0,5 6,1±0,1 54,8±0,4
щури
1-ша 15,8±0,8* 6,9±0,2* 57,8±0,3* 16,2±0,6* 6,8±0,1* 58,8±0,2*
3-тя 18,2±0,5*# 7,5±0,1*# 60,3±0,2*# 19,2±0,4*# 7,2±0,3* 57,5±0,1*
7-ма 20,2±0,4*# 8,1±0,4*# 63,5±0,5*# 20,8±0,3* 7,5±0,1* 56,7±0,3*
14-та 22,5±0,2*# 8,0±0,5* 74,8±0,3*# 19,9±0,5*# 7,4±0,3* 55,8±0,4*
21-ша 21,7±0,2* 7,4±0,3*# 68,2±0,4*# 16,9±0,6*# 6,9±0,3* 55,7±0,4
30-та 16,1±0,1*# 6,2±0,3# 61,1±0,3*# 15,4±0,6* 6,6±0,5* 54,4±0,3
45-та 14,2±0,1 6,1±0,2 57,8±0,3*# 13,8±0,4 6,2±0,6 54,9±0,2

Примітка. У табл. 1 і 2: * — p<0,05 порівняно з контрольною групою; # — p<0,05 порівняно з попереднім термі-
ном спостереження.
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При цьому в іншому дослі-
дженні [8] введення AgНЧ діа-
метром 15 нм призводить до
збільшення VEGF. Слід заува-
жити, що в зазначених дослі-
дженнях використовувалися
НЧ різних розмірів: 50 і 15 нм.
Отримані дані підтверджують
наявність розмірозалежних
ефектів НЧ, тобто нелінійну за-
лежність біологічних ефектів
від розміру НЧ.

Висновки

Під впливом AgНЧ спосте-
рігаються зміни морфометрич-
них характеристик мікроцир-
куляторного русла шкіри, а
саме: збільшення діаметра су-
дин і питомої площі. Порівня-
но з протарголом введення
AgНЧ діаметром 30 нм викли-
кає більш інтенсивний і довго-
тривалий ефект вазодилата-
ції та збільшення кількості су-
дин.

Перспективи подальших
досліджень. Уточнення меха-
нізму впливу AgНЧ діаметром
30 нм на ангіоархітектоніку по-
требує подальших імуногісто-
хімічних досліджень.
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Таблиця 2
Питома площа поверхні петель субпапілярного сплетення

під впливом наночастинок срібла діаметром 30 нм
і протарголу, мкм2/мкм3, М±m, n=6

Термін експеримен- AgНЧ Протаргол         ту, доба

Інтактні щури 0,054±0,001 0,054±0,001
1-ша 0,088±0,001* 0,069±0,001*
3-тя 0,092±0,001*# 0,071±0,001*
7-ма 0,094±0,001*# 0,078±0,001*#

14-та 0,095±0,001* 0,057±0,001*#

21-ша 0,081±0,001*# 0,050±0,001*#

30-та 0,065±0,001*# 0,053±0,001
45-та 0,067±0,001* 0,054±0,001
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Останнім часом усе більш
актуальною є проблема еко-
логічної небезпеки людини:
підвищується частота отруєнь
хімічними речовинами антро-
погенного походження. До
ксенобіотиків, що надходять у
процесі життєдіяльності до
організму людини і тварин,
здатних зумовлювати уражен-
ня різних органів і систем, на-
лежать промислові отрути, пес-
тициди, канцерогени, синте-
тичні лікарські речовини, хіміч-
на продукція побутового при-

значення тощо [9; 10]. За да-
ними ВООЗ, у світі щороку на-
раховується понад 1,5 млн ви-
падків отруєнь людей тільки
зареєстрованими пестицида-
ми. Крім гострих отруєнь, по-
відомляється також про випа-
дки хронічної інтоксикації на-
селення у багатьох країнах, у
переліку яких не останнє міс-
це посідає Україна [5]. Одни-
ми з найбільш поширених пе-
стицидів, що застосовуються
у сільському господарстві, є
похідні 2,4-дихлорфеноксі-

оцтової кислоти (2,4-ДА). Де-
які дані літератури свідчать
про вільнорадикальний меха-
нізм їх ушкоджувальної дії, що
обґрунтовує доцільність засто-
сування антиоксидантів (АО) з
лікувально-профілактичною
метою [12].

Мета даної роботи — ви-
вчення впливу синтетичних
АО тіотріазоліну та мексидолу
на біохімічні показники у ткани-
нах мозку та крові щурів при
хронічному надходженні амін-
ної солі 2,4-ДА.
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ВГУЗ Украины «Украинская медицинская стоматологическая академия», Полтава, Украина
Среди множества экотоксикантов не последнее место занимают средства химической защи-

ты растений — пестициды, а именно производные 2,4-феноксиуксусной кислоты (2,4-ДА).
Цель работы — изучить влияние синтетических антиоксидантов на биохимические показа-

тели в тканях крови и мозга крыс при длительном воздействии аминной соли 2,4-ДА. В крови и
тканях мозга исследовали уровень спонтанного гемолиза эритроцитов и продуктов, реагирую-
щих с 2-тиобарбитуровой кислотой, а также активность каталазы, СОД и церулоплазмина.

Полученные результаты свидетельствуют о возможности применения синтетических анти-
оксидантов мексидола и тиотриазолина с профилактической и лечебной целями при токсиче-
ском влиянии на организм пестицида аминной соли 2,4-ДА.

Ключевые слова: антиоксиданты, пестициды, свободнорадикальное окисление липидов.
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CHRONIC INTOXICATION WITH PESTICIDES AND THEIR CORRECTION BY SYNTHETIC
ANTIOXIDANTS
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Recently the problem of ecological safety of the human is the more actual: intoxication with chem-
icals of anthropogenous origin increases. Means of chemical protection of plants, such as pesticides,
namely derivatives of 2,4-phenoxyacetic acid (2,4-DA), are important among other ecotoxicants.

The purpose is to study influence of synthetic antioxidants (SA) on biochemical indicators in blood
and brain of rats at long influence of amine salt 2,4-DA.

The experiment was conducted with 60 rat males were administered a toxicant (amine salt 2,4-DA)
and synthetic antioxidants thiotriazoline and mexidol. In the blood and brain tissues it was examined
the level of spontaneous haemolysis of erythrocytes and the products reacting with 2-thiobarbituric
acid, and the activity of catalase, SOD and ceruloplasmin.

The results indicate the possibility of using synthetic antioxidants mexidol and thiotriazoline with
the prophylactic and therapeutic purposes at the toxic effects of pesticide amine salt 2,4-DA on the
organism.

Key words: antioxidants, pesticides, free radical oxidation of lipids.
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Матеріали та методи
дослідження

Експеримент проведено на
чотирьох групах щурів-самців
лінії Вістар масою 170–195 г:
15 щурів утворили інтактну
групу, яку протягом експери-
менту утримували в умовах ві-
варію по 5 тварин у клітках
(1-ша група), і 15 щурів-самців,
яким протягом 30 діб уводили
внутрішньошлунково гербіцид
2,4-ДА дозою 120 мг/кг (2-га
група). Щури 3-ї та 4-ї груп (по
15 тварин) на тлі введення ток-
сиканта відповідно отримували
АО: мексидол дозою 50 мг/кг і
тіотріазолін дозою 100 мг/кг
внутрішньошлунково.

Евтаназію щурів здійснюва-
ли під гексеналовим наркозом
(50 мг/кг маси тіла) шляхом
взяття крові з серця до його зу-
пинки. Оцінювали загально-
соматичні показники: масу ті-
ла, стан шерсті, рухливість, а
також біохімічні дані. У крові
визначали рівень спонтанного
гемолізу еритроцитів (СГЕ),
для чого досліджували фізико-
хімічні властивості еритроцитів
при інкубації у фосфатному
буфері (рН 7,4) протягом 4 год
при температурі 37 °С. Роже-
ве забарвлення, яке реєстру-
ється, зумовлене гемоглобі-
ном еритроцитів унаслідок пе-
рекисного окиснення фосфолі-
підів мембран, що дозволяє
судити про забезпеченість
мембран еритроцитів гідро-
фобними АО [10].

Активність супероксиддис-
мутази (СОД) визначали за
здатністю адреналіну самоокис-
нюватись у лужному середови-
щі з генерацією супероксид-
аніонрадикалу; у присутності
СОД швидкість реакції знижу-
ється. Порівняння швидкості
окиснення контрольної та до-
слідної проби дає змогу суди-
ти про активність ензиму [2].

Рівень вільнорадикального
перекисного окиснення (ВРПО)
ліпідів оцінювали за вмістом
дієнових кон’югатів [8]. Прин-
цип методу базується на їх
властивості поглинати світло-

ве випромінювання в ультра-
фіолетовому відрізку спектра. У
тканинах мозку досліджували
вміст продуктів, що реагують із
2-тіобарбітуровою кислотою
(ТБК-реактанти) [4]. Принцип
ґрунтується на здатності мало-
нового діальдегіду реагувати з
ТБК з утворенням триметиново-
го комплексу, який має рожеве
забарвлення, інтенсивність яко-
го пропорційна концентрації
ТБК-реактантів. Активність ката-
лази мозку досліджували за
здатністю перекису водню утво-
рювати з солями молібдену
стійкий забарвлений комплекс
[7]. Статистичну обробку ре-
зультатів проводили з викорис-
танням критерію Стьюдента.

Результати дослідження
та їх обговорення

За час проведення інтокси-
кації загинуло 2 тварини. При
вивченні біохімічних показників
крові виявлено, що вміст діє-
нових кон’югатів у сироватці
крові тварин 2-ї групи дорівнює
(12,1±2,3) ммоль/л, тимчасом як
у інтактних — (3,9±0,9) ммоль/л,
тобто спостерігається вірогід-
не його зростання порівняно з
показниками в інтактних тва-
рин (р1–2<0,002). При дослі-
дженні ВРПО ліпідів у ткани-
нах мозку визначено вірогідне
підвищення ТБК-реактантів до
(49,5±4,2) нмоль/г (р1–2<0,01) і
зростання рівня СГЕ до (27,3±
±3,7) % (р1–2<0,001) порівняно
з показниками в інтактних тва-
рин. При вивченні активності
антиоксидантних ферментів
(АФ) у крові зареєстровано
зниження активності СОД (57,3±
±3,7) % і церулоплазміну —
(39,8±2,4) ОД/мл. У тканинах
мозку спостерігається вірогід-
не зниження активності СОД
порівняно з показниками в
інтактних тварин у 1,4 разу
(р<0,001), а каталази — у 1,7
разу (р<0,001).

Тварини 3-ї групи на тлі хро-
нічного надходження токсиканту
отримували мексидол протягом
30 діб. При дослідженні рів-
ня забезпеченості еритроци-
тарних мембран гідрофоб-

ними АО виявлена нормалізу-
юча дія мексидолу. Рівень діє-
нових кон’югатів суттєво не
відрізнявся від показників у ін-
тактних тварин (табл. 1). Мек-
сидол вірогідно нормалізував
рівень ТБК-реактантів у ткани-
нах мозку (р2–3<0,5). При до-
слідженні рівня відновленого
глутатіону спостерігалося віро-
гідне його підвищення у крові
до (2,00±0,09) мкмоль/л порів-
няно з показниками у щурів, які
отримували 2,4-ДА протягом
30 діб — (1,10±0,06) мкмоль/л
(р2–3<0,01), але він залишаєть-
ся вірогідно нижчим за показни-
ки в інтактних тварин — (2,76±
±0,14) мкмоль/л (р1–3<0,02).

Активність каталази після
введення мексидолу наближа-
лася до показників у інтактних
тварин (див. табл. 1). Аналіз
активності СОД виявив її нор-
малізацію в усіх вивчених тка-
нинах, у крові спостерігалося
вірогідне підвищення її актив-
ності порівняно з показниками
у щурів 2-ї групи (р2–3<0,05),
аналогічна динаміка зафіксо-
вана щодо активності церуло-
плазміну (див. табл. 1).

Щурам 4-ї групи на тлі
30-денного отримування пес-
тициду 2,4-ДА вводили тіотріа-
золін. Тварини добре перено-
сили препарат. Загибелі тва-
рин не зареєстровано, щури за-
довільно набирали масу, мали
здоровий вигляд. Введення
препарату призвело до віро-
гідного зниження активності
ВРПО — вміст дієнових кон’ю-
гатів у крові щурів 4-ї групи ві-
рогідно зменшився порівняно з
показниками в контрольній
групі — до (6,4±1,3) ммоль/л
(р2–4<0,002) і наблизився до по-
казників у інтактних тварин —
(3,80±0,56) ммоль/л (р1–4<0,1).
Також спостерігалося вірогідне
зниження ТБК-реактантів у
тканинах мозку до (37,25±
±2,40) нмоль/г порівняно з по-
казниками у тварин 2-ї групи;
але порівняно з показниками в
інтактних тварин він є вірогід-
но високим (р1–4<0,05). При до-
слідженні рівня забезпеченості
еритроцитарних мембран гід-
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рофобними АО виявлено віро-
гідне зниження показника СГЕ
до (10,10±1,12) % порівняно з
тваринами 2-ї групи, що на-
ближався до рівня СГЕ в ін-
тактних тварин (р1–4<0,25). При
вивченні рівня відновлено-
го глутатіону спостерігалося
вірогідне його підвищення у
крові до (2,32±0,10) мкмоль/л
порівняно з показниками у щу-
рів, які отримували 2,4-ДА
протягом 30 діб — (1,10±
±0,06) мкмоль/л (р2–4<0,001).
При цьому показник вірогідно
нижчий, ніж у тварин інтактної
групи, у якій він становив (2,76±
±0,14) мкмоль/л (р1–4<0,02). При
вивченні активності АФ у кро-
ві тварин 4-ї групи виявлено
вірогідне підвищення активно-
сті СОД у 1,2 разу та церуло-
плазміну в 1,3 разу порівняно
з показниками в контрольній
групі (р2–4<0,05 та р2–4<0,01 від-

повідно). При цьому активність
СОД залишалася вірогідно ниж-
чою за показники в інтактній
групі (р1–4<0,01), але актив-
ність церулоплазміну набли-
жалася до показників 1-ї групи
(р1–4<0,25). У тканинах мозку
теж спостерігалося вірогідне
підвищення АФ порівняно з по-
казниками в контрольній групі,
а порівняно з показниками в ін-
тактних тварин вірогідно ниж-
чою залишилася активність ка-
талази (р1–4<0,02; див. табл. 1).

Ушкоджувальна дія пести-
циду 2,4-ДА проявляється ак-
тивацією ВРПО ліпідів, яка мо-
же бути зумовлена розбігом
процесів окисного фосфорилу-
вання з подальшим порушен-
ням енергетичного обміну та
переведенням його на вільно-
радикальний шлях, що, зреш-
тою, призводить до посилення
β-окиснення жирних кислот і

підвищення ВРПО ліпідів, що,
у свою чергу, сприяє знижен-
ню антиоксидантної забезпече-
ності й активності АФ у ткани-
нах мозку та крові. Ці дані дали
підставу для вивчення препа-
ратів з антиоксидантними влас-
тивостями в умовах 30-денного
надходження токсиканту.

Введення тіотріазоліну запо-
бігає смертності тварин у гру-
пах з ізольованої дією 2,4-ДА
та знижує втрату маси щурів.
Застосування препарату спри-
яло зниженню рівня продуктів
ВРПО ліпідів (дієнових кон’ю-
гатів, ТБК-реактантів), галь-
муванню зниження антиокси-
дантної забезпеченості організ-
му та нормалізації активності
АФ (СОД, каталаза, церуло-
плазмін). Також під дією препа-
рату спостерігається нормалі-
зація рівня відновленого глута-
тіону у крові. На підставі влас-
них досліджень і численних
даних літератури [11], тіотрі-
азолін виявляє мембраноста-
білізувальну дію, що лежить в
основі зниження інтенсивнос-
ті ВРПО ліпідів і підвищення
активності системи антиокси-
дантного захисту (САЗ) на рів-
ні мембран. Препарату також
властива антиоксидантна, про-
тизапальна, імуномодулююча,
гепатопротекторна, протиіше-
мічна та репаративна дія. За-
хисний вплив тіотріазоліну в
умовах введення токсиканту
2,4-ДА зумовлений його здат-
ністю відновлювати фермен-
тативну ланку САЗ (СОД, ката-
лаза, церулоплазмін) і норма-
лізувати рівень відновленого
глутатіону.

Введення мексидолу пози-
тивно впливало на загально-
соматичні показники тварин:
щури добре переносили пре-
парат, не виявляли агресивно-
сті. Під час експерименту збіль-
шилася маса тварин, але на
тлі 30-денного впливу токси-
канту загинула одна тварина.
Під час біохімічних досліджень
виявлено зниження рівня показ-
ників ВРПО ліпідів у тканинах
мозку та крові, стабілізації ан-
тиоксидантної забезпеченості

Таблиця 1
Вплив 2,4-дихлорфеноксіоцтової кислоти

на біохімічні показники щурів
та їх корекція антиоксидантами протягом 30 діб

Інтактні Введення Введення Введення

щури 2,4-ДА 2,4-ДА + 2,4-ДА +
   Біохімічний показник (1-ша (2-га мексидол тіотріа-

 група) група) (3-тя золін
 група) (4-та група)

СГЕ, % 7,2±1,9 27,3±3,7 9,7±2,2 10,10±1,12
р1–2<0,001 р1–3<0,5 р1–4<0,25

р2–3<0,002 р2–4<0,001

Дієнові кон’югати, 3,80± 12,3±1,4 6,04±1,90 6,4±1,3
ммоль/л  ±0,56 р1–2<0,001 р1–3<0,25 р1–4<0,1

р2–3<0,01 р2–4<0,002

ТБК-реактанти, нмоль/г, 31,2±3,9 49,5±4,2 36,02±1,87 37,52±2,40
мозок р1–2<0,01 р1–3<0,5 р1–4<0,05

р2–3<0,02 р2–4<0,002

Каталаза, ммоль/(хв⋅г), 0,204± 0,121± 0,191± 0,165±
мозок ±0,016 ±0,017 ±0,012 ±0,010

р1–2<0,001 р1–3<0,5 р1–4<0,02
р2–3<0,02 р2–4<0,02

СОД, % кров 78,9±3,2 57,3±3,7 66,28±2,90 67,05±1,90
р1–2<0,001 р1–3<0,01 р1–4<0,01

р2–3<0,05 р2–4<0,05

мозок 83,4±4,6 59,2±3,7 74,8±3,9 79,0±3,0
р1–2<0,001 р1–3<0,25 р1–4<0,25

р2–3<0,01 р2–4<0,002

Церулоплазмін, ОД/мл 56,7±3,1 39,8±2,4 49,2±2,3 51,80±2,02
р1–2<0,001 р1–3<0,05 р1–4<0,25

р2–3<0,002 р2–4<0,01
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організму і відновлення актив-
ності АФ при 30-денному впли-
ві. В основі антиоксидантної дії
мексидолу лежить його здат-
ність пригнічувати стадію іні-
ціації ВРПО ліпідів, яка зумовле-
на утворенням активних форм
кисню та появою каталітично
активних іонів заліза. Також
можлива пряма взаємодія з лі-
пофільними та водорозчинни-
ми радикалами у фосфоліпід-
них мембранах у точках ра-
дикалоутворення, що зменшує
напруження ферментативної
ланки антиоксидантного захис-
ту і вплив на системи енерге-
тичного забезпечення [1; 13].
При ураженні ксенобіотиками,
а саме пестицидом 2,4-ДА,
препарат стимулює функції пе-
чінки і підвищує стійкість мем-
бран до процесів ВРПО ліпідів
[3; 5].

Отримані результати під-
тверджують дані щодо протек-
торних властивостей похідних
3-оксипіридину — мексидолу
та вітчизняного препарату тіо-
тріазоліну, що дає можливість
застосування синтетичних ан-
тиоксидантів мексидолу і тіо-
тріазоліну з профілактичною
та лікувальною метою при ток-
сичному впливі на організм
пестициду амінної солі 2,4-ДА.
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Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
Во многих странах мира наблюдается резкое увеличение количества больных с избыточной мас-

сой тела. Специальные бариатрические операции позволяют достичь существенного снижения мас-
сы тела и улучшения качества жизни, а также лечения от метаболического синдрома. Рукавная
резекция желудка является достаточно эффективным методом лечения ожирения. Цель настоя-
щего исследования — изучить изменения углеводного и липидного обмена у больных с морбид-
ным ожирением после рукавной резекции желудка. С 2007 по 2013 гг. в нашей клинике рукав-
ная резекция выполнена у 102 больных с морбидным ожирением. Масса тела пациентов была от
89 до 192 кг, индекс массы тела колебался от 38 до 56 кг/м2. Отдаленные результаты изучали в
сроки 3, 6, 12, 18, 24 мес. Средняя масса тела пациентов за 6 мес. снизилась с (124,3±9,6) до
(91,2±11,3) кг (р<0,01), индекс массы тела — с (44,7±6,8) до (33,4±5,9) кг/м2 (р<0,01). Биохими-
ческие исследования метаболизма через 12 мес. после операции показали достоверное
снижение уровня глюкозы крови с (6,5±1,1) до (4,7±0,8) ммоль/л (р<0,05). Также было просле-
жено влияние физических упражнений на углеводный и липидный обмен. Исследования пока-
зали, что лапароскопическая рукавная резекция желудка приводит не только к снижению веса
пациентов, но и нормализует липидний и углеводный обмен.

Ключевые слова: морбидное ожирение, индекс массы тела, метаболический синдром, ла-
пароскопическая рукавная резекция желудка, липидный и углеводный обмен.
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CHANGE OF LIPID AND CARBOHYDRATE METABOLISM AFTER THE SLEEVE GASTREC-

TOMY
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
Introduction. In many countries of the world the sharp increase in patients with excessive body

weight is observed. Special bariatric operations allow to achieve essential decrease in body weight
and improvement of quality life, and they also treat from a metabolic syndrome. The sleeve gastrecto-
my is rather efficient method of obesity treatment.

The aim. Studying change of carbohydrate and lipid metabolism in patients with morbid obesity
after sleeve gastrectomy.

Materials and methods. From 2007 to 2013 in the clinic sleeve gastrectomy was executed in 102 pa-
tients with morbid obesity. Weight of patients was from 89 to 192 kg, index of body weight (IBW)
fluctuated from 38 to 56 kg/m2. The remote results studied in terms 3, 6, 12, 18, 24 months.

Results. Average weight of patients in 6 months decreased from (124.3±9.6) to (91.2±11.3) kg
(p<0.01). The index of body weight decreased from (44.7±6.8) to (33.4±5.9) kg/m2 (p<0.01). Biochemical
researches of metabolism in 12 months after the operation showed reliable decrease in blood glu-
cose level from (6.5±1.1) to (4.7±0.8) mmol/l (p<0.05). We also traced influence of physical exercises
on a carbohydrate and lipid metabolism.

Conclusions. Our researches showed that the laparoscopic sleeve gastrectomy not only leads to
weight reduction but also normalizes lipid and carbohydrate metabolism.

Key words: morbid obesity, index of body uright, metabolic syndrome, laparoscopic sleeve gast-
rectomy, lipid and carbohydrate metabolism.
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Введение

В последнее десятилетие
во многих странах мира на-
блюдается резкое увеличение
количества больных с избы-
точной массой тела. Эту проб-
лему рассматривают как но-
вую пандемию [1].

Последние эпидемиологи-
ческие исследования показы-
вают, что к 2015 г. в мире бу-
дет более 2,3 млрд людей с
избыточной массой тела, при-
чем у 800 млн будут наблю-
даться признаки морбидного
ожирения.

В США и странах Западной
Европы количество людей,
имеющих избыточную массу
тела, составляет 25–30 % все-
го взрослого населения. К со-
жалению, медикаментозная и
диетотерапия оказываются
недостаточно эффективными
у большинства таких пациен-
тов. При индексе массы тела
(ИМТ) свыше 40 кг/м2 наблю-
дается развитие метаболиче-
ского синдрома [2; 3], который
включает в себя сахарный
диабет 2 типа, гипертоническую
болезнь, гиперлипидемию, ин-
сулинорезистентность, ночное
апноэ, гормональные наруше-
ния, заболевния мышц и су-
ставов и целый ряд других
серьезных нарушений, приво-
дящих к существенному сокра-
щению продолжительности
жизни, снижению ее качества
и увеличению частоты преоб-
ладающих причин летального
исхода, таких как инфаркты, ин-
сульты, сердечно-сосудистая
недостаточность, онкологиче-
ские заболевания [4; 5].

Исследования последних
десятилетий однозначно дока-
зали, что специальные ба-
риатрические операции позво-
ляют добиться существенного
снижения массы тела и улуч-
шения качества жизни, а так-
же излечения от метаболи-
ческого синдрома [6; 7]. Сре-
ди бариатрических операций
наибольшей популярностью
пользуются: лапароскопиче-
ское бандажирование желуд-

ка, вертикальная гастроплас-
тика, различные варианты же-
лудочного шунтирования [8; 9].

Относительно недавно хи-
рургами D. Hess et al. [10] и
P. Marceau et al. [11] была пред-
ложена новая операция, кото-
рую назвали «рукавная резек-
ция желудка» (“sleeve gastrecto-
my”). Суть данной операции
заключается в удалении час-
ти фундального отдела и тела
желудка, где расположены
специальные клетки, выраба-
тывающие интестинальный
гормон грелин, который непо-
средственно влияет на аппетит
и объем принимаемой пищи
[12; 13]. В литературе имеет-
ся достаточно большое коли-
чество публикаций, свиде-
тельствующих о высокой эф-
фективности рукавной резек-
ции желудка. После подобной
операции стойко снижается
масса тела пациента, исчеза-
ют симптомы метаболическо-
го синдрома, практически пол-
ностью излечивается сахар-
ный диабет 2 типа.

Несмотря на растущую по-
пулярность этой новой бари-
атрической операции, меха-
низм ее воздействия на мета-
болизм недостаточно изучен.
Цель настоящего исследова-
ния — изучить изменения уг-
леводного и липидного обме-
на у больных с морбидным
ожирением после рукавной ре-
зекции желудка.

Материалы и методы
исследования

С 2007 по 2013 гг. в нашей
клинике рукавная резекция
выполнена у 102 больных с
морбидным ожирением. Сре-
ди оперированных превалиро-
вали женщины (n=72). Возраст
больных колебался от 29 до
62 лет. Средний возраст соста-
вил (39,6±5,2) года. Масса тела
пациентов была от 89 до 192 кг,
ИМТ колебался от 38 до 56 кг/м2

и в среднем составил (44,7±
±6,8) кг/м2. У 23 пациентов диа-
гностирован сахарный диабет
2 типа, в связи с чем они при-
нимали инсулин либо таблети-

рованные противодиабетиче-
ские препараты. У 37 пациен-
тов в процессе обследования
выявлены нарушения толе-
рантности к глюкозе. Гиперто-
ническая болезнь 1–2-й ста-
дии была у 49 пациентов. Ноч-
ное апноэ беспокоило 36 па-
циентов. Нарушения менстру-
ального цикла отмечались у
27 женщин, снижение либидо
и сексуальные расстройства
зафиксированы у 22 мужчин.
Метаболический синдром с
инсулинорезистентностью диа-
гностирован у 38 пациентов,
14 больных были ранее опе-
рированы по поводу желчно-
каменной болезни.

В предоперационном пе-
риоде все больные проходили
тщательное клиническое и ин-
струментальное обследова-
ние. Им проводили УЗИ орга-
нов брюшной полости, фибро-
гастродуоденоскопию и рент-
геноскопию желудка. Кроме
стандартных лабораторных
исследований, у больных изу-
чались в динамике до и в раз-
ные сроки после операции
следующие показатели: глю-
коза крови, гликозилирован-
ный гемоглобин, общий хо-
лестерин крови, триглицери-
ды, липиды низкой и высокой
плотности.

Все больные оперированы
с помощью лапароскопиче-
ской техники с использованием
четырех-пяти троакаров. Для
резекции тела и фундального
отдела желудка использовали
эндоскопические сшивающие
аппараты GIA 60 фирм Ethicon
либо Covidien. После мобили-
зации желудка по большой
кривизне с помощью специ-
ального коагулятора LigaSure
(Covidien) начинали резекцию
желудка, отступя от приврат-
ника на 5–7 см. С помощью
сшивающих аппаратов форми-
ровали желудочную трубку на
толстом зонде диаметром 36–
38 Fr. Линию механических
швов перитонизировали с по-
мощью непрерывного лапа-
роскопического шва. Опера-
цию заканчивали установкой
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дренажа на 24 ч. На 3-и сутки
после операции пациентам
проводили рентгенконтраст-
ное исследование желудка,
после чего разрешали прини-
мать жидкую пищу.

Отдаленные результаты изу-
чали в сроки 3, 6, 12, 18, 24 мес.
Для контроля больным прово-
дили инструментальное, лабо-
раторное биохимическое иссле-
дования, а также измеряли мас-
су тела и вычисляли ИМТ.

Результаты исследования
и их обсуждение

Все пациенты были проопе-
рированы лапароскопическим
методом. Конверсия проведе-
на у одного больного в связи
с техническими проблемами
сшивающих аппаратов. Ле-
тальных исходов и серьезных
осложнений не было. Повтор-
ные операции были выполне-
ны у двух больных в связи с
кровотечением из линии ме-
ханического шва. Повторные
операции удалось выполнить
лапароскопически, с хороши-
ми непосредственными и от-
даленными результатами. Не-
состоятельности швов не за-
фиксировано ни в одном слу-
чае. После операции больные
быстро теряли избыточную
массу тела в первые 6 мес.
Средняя масса тела паци-
ентов за 6 мес. снизилась с
(124,3±9,6) до (91,2±11,3) кг
(p<0,01). Индекс массы тела
уменьшился с (44,7±6,8) до
(33,4±5,9) кг/м2 (p<0,01). Пока-
затель потери избыточной
массы тела (EWL, %) составил
(49,5±11,7) %.

Биохимические исследова-
ния метаболизма через 12 мес.
после операции показали до-
стоверное снижение уровня
глюкозы в крови с (6,5±1,1) до
(4,7±0,8) ммоль/л (p<0,05).
Уровень гликозилированного
гемоглобина также достовер-
но снизился с (5,2±0,3) до
(3,69±0,50) %.

Содержание общего холе-
стерина в крови уменьшилось с
(6,7±0,8) до (5,9±0,7) ммоль/л,
однако это снижение было не-

достоверным. В то же время
уровень триглицеридов досто-
верно снизился с (2,3±0,4) до
(1,4±0,3) ммоль/л (p<0,05).
Липопротеиды низкой плотно-
сти имели тенденцию к сни-
жению: с (3,20±0,35) до (2,96±
±0,30) ммоль/л. Липиды высо-
кой плотности возросли с (1,2±
±0,2) до (1,80±0,25) ммоль/л
(p<0,01; табл. 1).

Нами также прослежено
влияние физических упражне-
ний на углеводный и липид-
ный обмен. Одна группа боль-
ных занималась активными
физическими упражнениями
после операции 2–3 раза в не-
делю по 1 ч (26 пациентов).
Вторая группа больных специ-
альными физическими упраж-
нениями не занималась и вела
обычный образ жизни (42 па-
циента). В табл. 2 представле-
но изменение показателей ли-
пидного и углеводного обмена
у перечисленных двух групп
через 12 мес. после операции.

Как видно из табл. 2, сущест-
венной разницы в уровне глю-
козы в крови не выявлено. В то
же время уровень общего хо-
лестерина в группе больных,
занимающихся специальными
упражнениями, был достоверно
ниже, нежели у больных, кото-
рые вели обычный образ жизни:
(5,1±0,4) и (6,5±0,5) ммоль/л
соответственно (p<0,05). Уро-
вень триглицеридов также
был ниже в группе активно за-
нимающихся физическими уп-
ражнениями: (1,2±0,3) и (2,0±
±0,2) ммоль/л (p<0,05; см.
табл. 2).

Уровень липидов низкой
плотности оказался достовер-
но ниже у пациентов, регуляр-
но занимающихся физически-
ми упражнениями: (2,62±0,30)
и (3,15±0,24) ммоль/л соот-
ветственно (p<0,05). Уровень
липидов высокой плотности
существенно не отличался в
обеих группах. Важно также
отметить, что у больных, зани-

Таблица 1
Динамика изменения

показателей углеводного и липидного обмена
после рукавной резекции желудка, M±m

До опе- Через 12 мес.
                    Показатель рации после p

операции

Глюкоза, ммоль/л 6,5±1,1 4,7±0,8 <0,05
Гликозилированный гемоглобин, % 5,2±0,3 3,69±0,50 <0,05
Холестерин, ммоль/л 6,7±0,8 5,9±0,7 >0,05
Триглицериды, ммоль/л 2,3±0,4 1,4±0,3 <0,05
Липиды высокой плотности, ммоль/л 1,2±0,2 1,80±0,25 <0,01
Липиды низкой плотности, ммоль/л 3,20±0,35 2,96±0,30 >0,05

Таблица 2
Влияние физической нагрузки на показатели
углеводного и липидного обмена у больных,

перенесших рукавную резекцию желудка, ммоль/л, M±m

              Показатель 1-я группа, 2-я группа, pn=26 n=42

Глюкоза 4,2±0,7 5,1±0,6 >0,05
Холестерин 5,1±0,4 6,5±0,5 <0,05
Триглицериды 1,2±0,3 2,0±0,2 <0,05
Липиды высокой плотности 1,6±0,2 1,4±0,3 >0,05
Липиды низкой плотности 2,62±0,30 3,15±0,24 <0,05

Примечание. 1-я группа — после физической нагрузки; 2-я группа —
без физической нагрузки.
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мающихся активными упраж-
нениями, ИМТ был существен-
но ниже, нежели у тех, кото-
рые не занимались физиче-
ской нагрузкой: (27,5±2,6) и
(34,0±2,8) кг/м2 соответственно.
Таким образом, наши исследо-
вания показали, что новая ба-
риатрическая операция — ла-
пароскопическая рукавная ре-
зекция желудка — не только
приводит к снижению массы
тела, но и нормализует липид-
ный и углеводный обмен.

По данным литературы,
после рестриктивных опера-
ций, таких как бандажирова-
ние желудка, вертикальная
гастропластика, не наблюда-
ется существенного снижения
уровня холестерина в крови
[14; 15]. С другой стороны, пос-
ле шунтирующих операций, ко-
торые обладают мальабсорб-
тивным действием, наблюда-
ется снижение уровня общего
холестерина и липидов низкой
плотности [14]. Считается, что
такой эффект обусловлен
меньшим всасыванием жиров
из кишечника после шунтиру-
ющих операций.

Нами выявлено, что после
лапароскопической рукавной
резекции желудка наблюдают-
ся снижение уровня глюкозы в
крови, а также существенные
изменения липидного профи-
ля: достоверно снижается со-
держание триглицеридов и по-
вышается уровень липидов
высокой плотности. Подобные
результаты получены чешски-
ми авторами [16]. Такие пока-
затели, по нашему мнению,
обусловлены не только умень-
шением объема потребляе-
мой пищи после операции, то
есть рестриктивным эффек-
том самой операции, но и гор-
мональными изменениями в
организме, которые наблюда-
ются после удаления клеток,
продуцирующих интестиналь-
ный гормон грелин. В этом
процессе могут быть задейст-
вованы интестинальные гор-
моны — глюкагонподобный
пептид (GLP), а также пептид
YY [12; 13].

Известно, что интенсивные
физические упражнения поло-
жительно влияют на сердечно-
сосудистую систему больных
с избыточной массой тела
[8; 9]. В то же время было по-
казано, что у ряда больных с
избыточной массой тела на-
блюдается нормальный уро-
вень холестерина и других ли-
пидов [10; 17]. Физические уп-
ражнения у таких больных, как
правило, не приводят к су-
щественному снижению уровня
холестерина в крови [18; 19].
В то же время, как было пока-
зано, у пациентов с выражен-
ным повышением холестери-
на физическая нагрузка приво-
дит к нормализации показате-
лей липидного обмена [12; 13].

В наших исследованиях от-
мечено достоверное снижение
уровня холестерина у боль-
ных, которые после операции
занимались активной физи-
ческой нагрузкой. У них отме-
чалось также снижение уров-
ня триглицеридов и достовер-
ное снижение липидов низкой
плотности. Эти данные позво-
ляют считать, что для полной
реабилитации больных с мор-
бидным ожирением важна не
только успешно выполненная
бариатрическая операция,
следует также существенно
изменить образ жизни пациен-
тов: убедить их перейти на
низкокалорийную диету и ак-
тивно заниматься физически-
ми упражнениями. Такая так-
тика позволяет не только до-
биться снижения массы тела у
оперированных больных, но и
существенно улучшить их са-
мочувствие за счет нормали-
зации метаболизма обмена
веществ.

Важно отметить, что прак-
тически у всех пациентов пос-
ле операции достоверно сни-
жался уровень глюкозы в кро-
ви. На подобный эффект ба-
риатрических операций указы-
вают и другие авторы [20; 21],
которые отмечают высокий
уровень ремиссии сахарного
диабета 2 типа после лапаро-
скопических рукавных резекций

желудка. В механизме норма-
лизации углеводного обмена,
в первую очередь, участвует
фактор снижения калорийнос-
ти потребляемой пищи. В то
же время имеются данные,
что интестинальный гормон
грелин, уровень которого дос-
товерно снижается после ру-
кавной резекции желудка, так-
же участвует в регуляции угле-
водного обмена [22].

Выводы

Таким образом, проведен-
ные исследования убедитель-
но показали, что лапароскопи-
ческие рукавные резекции же-
лудка являются высокоэффек-
тивным методом лечения мор-
бидного ожирения. Они спо-
собствуют стойкому снижению
массы тела пациента и норма-
лизуют углеводный и липид-
ный обмен. Специальные фи-
зические упражнения у опе-
рированных больных позволя-
ют нормализовать липидный
метаболизм и должны быть
включены в комплекс лечеб-
ных мероприятий после бари-
атрических операций.
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Цель работы — дать оценку качества жизни после процедуры модификации электрофизиоло-

гического субстрата у пациентов с длительно персистирующей формой фибрилляции предсердий.
В зависимости от вида выполненного хирургического лечения все пациенты (n=160) были

разделены на группы: в 1-й группе (n=77) выполнялась процедура Box Lesion по методике
C. Pappone, во 2-й (n=83) проводилась процедура этапной модификации электрофизиологиче-
ского субстрата (линейная изоляция легочных вен, изоляция задней стенки левого предсердия,
абляция левого истмуса, дополнительные линии абляции по передней стенке левого предсер-
дия, коронарного синуса).

Расширение зон влияния способствует модификации большего количества патофизиологи-
ческих механизмов, участвующих в поддержании фибрилляции предсердий. Модификация элек-
трофизиологического субстрата — наиболее адекватный метод лечения для повышения качества
жизни пациентов с длительно персистирующей фибрилляцией предсердий.

Ключевые слова: фибрилляция предсердий, зоны комплексной фракционированной актив-
ности, ремоделирование левого предсердия, качество жизни.
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ELECTROPHYSIOLOGICAL SUBSTRATE MODIFICATION AT CATHETER TREATMENT OF

PERSISTENT ATRIAL FIBRILLATION: LONG-TERM RESULTS
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine,
The Odessa Regional Hospital, Odessa, Ukraine
The aim was to evaluate quality of life after procedure modification of electrophysiological sub-

strate in patients with long standing atrial fibrillation (LSAF).
Materials and methods.The study included 160 patients with LSAF. The average age of the entire

group was 60.4±9.5 (75.6% men, 24.4% women). Duration of arrhythmia history (6.3+3.4) year, the
period of the last episode of AF (13.9±3.2) months. The use of combinations of antiarrhythmic drugs I,
III class with a positive effect (mean (2.1±0.9) drugs). The average number of attempts cardioversion
was 3.2±0.8 for 1 patient. Depending on the type of surgery performed, patients were divided into the
following groups: I group (n=77) have been performed the Box Lesion procedure by C. Pappone,
II group (n=83) have been performed staged procedure of electrophysiological substrate modifica-
tions (ESM) (linear PLV isolation, isolation of LA rear wall, ablation of mitral istmus, additional abla-
tion lines on the anterior wall of the LA and coronary sinus). Surgeries have been performed on com-
plex electrophysiological EP Workmate (St. Jude Medical, USA). Electroanatomial mapping was car-
ried out in terms of the navigation system NavX (St. Jude Medical, USA).

Results and discussion. So, in the study group averaged PF score was lower at 53.8±8.8 than in
the general population (p<0.0011) and the assessment of its prospects for treatment and GH 44.9±9.9
points (p<0.0011). Physical functioning index was 83.8 in healthy and 38.9±0.6 for patients before AF
treatment; 3 months after the procedure, the figure was 68.7±0.9 for subgroup 1a, 69.9±0.9 for the
subgroup 1b, 78.6±0.8 — subgroup 2a, and 81.7±0.6 for the subgroup 2b (p<0.05); 6 months 71.1±0.8,
76.1±0.8, 81.1±1.1, and 2b — 83.2±1.0, respectively (p<0.05). Index of role functioning was 80.9 in healthy
subjects and 39.9±0.2 in patients before ablation (p<0.05); 3 months after the procedure the figure
was 57.8±0.8 for subgroup 1a, 61.9±1.1 for the subgroup 1b, 69.6±1.0 — subgroup 2a, and 71.7±1.2
for the subgroup 2b (p<0.05); 6 months 59.3±0.9, 63.1±1.2, 72.8±1.1, and 74,6±1.1, respectively
(p<0.05). General health was 72.1 in healthy subjects and 48.7±1.1 in patients before surgery
treatment (p<0.05); 3 months after the procedure, the figure was 56.1±0.9 for subgroup 1a, 58.0±0.6
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В останнє десятиліття кате-
терна радіочастотна абляція
(РЧА) відіграє важливу роль як
альтернативний метод ліку-
вання фібриляції передсердь
(ФП).

Серед багатьох методів ан-
тральна ізоляція легеневих
вен (ЛВ) є найбільш пошире-
ною стратегією [1]. Однак ок-
ремий показник успіху даного
підходу порівняно кращий у
пацієнтів із пароксизмальною
формою, ніж із персистуючою
[2; 5; 6; 9], що вказує на відмін-
ність між базовими механізма-
ми ФП [5]. У ранніх теоріях ФП
лідируючі позиції відводять три-
герному механізму, тимчасом
як тривала аритмія призводить
до відповідних змін у субстра-
ті, який промотує персистуючу
форму ФП [6]. У результаті
цього виникає потреба у додат-
ковій модифікації субстрату у
даної когорти пацієнтів [4]. Сьо-
годні серед безлічі стратегій
модифікації електрофізіологіч-
ного субстрату провідну роль
відіграють абляція зон комп-
лексної фракціонованої актив-
ності (КФА), додаткові лінійні
впливи, обробка зони коронар-
ного синуса та цільових ган-
гліонарних плексусів [7]. Про-
те залишається не з’ясованим,
чи покращується якість життя
у даної групи пацієнтів [3; 8].

Мета роботи — дати оцінку
якості життя після процедури
модифікації електрофізіологіч-
ного субстрату у пацієнтів із
тривало персистуючою фор-
мою ФП (ТПФП).

Матеріали та методи
дослідження

У дослідження були вклю-
чені 160 пацієнтів із ТПФП, що
тривала більше року та була
резистентною до медикаментоз-
ної терапії, які перебували на
лікуванні й обстеженні в Регіо-
нальному центрі кардіохірургії

на базі Обласної клінічної лі-
карні (Одеса) у 2010–2013 рр.

Середній вік пацієнтів стано-
вив (60,4±9,5) року (75,6 % чо-
ловіків і 24,4 % жінок). Трива-
лість аритмологічного анамне-
зу — (6,3±3,4) року, а останньо-
го епізоду ФП — (13,9±3,2) міс.
Застосування комбінацій анти-
аритмічних препаратів I, III кла-
сів без позитивного ефекту —
у середньому (2,1±0,9) анти-
аритмічного препарату. Серед-
ня кількість спроб кардіоверсій
— 3,2±0,8 на одного пацієнта.

Для профілактики системних
тромбоемболій усім пацієнтам
за 1 міс. до абляції та через
2 міс. після абляції признача-
ли варфарин в індивідуальній
дозі під контролем МНВ 2–3.

Залежно від виду виконано-
го хірургічного лікування паці-
єнти були розподілені на групи:

— хворим 1-ї групи (n=77)
виконували процедуру Box Le-
sion за методикою C. Pappone,
у тому числі: 1а група — 39
(51 %) осіб — без додатково-
го впливу на зони КФА; 1б гру-
па — 38 (49 %) осіб — із додат-
ковим впливом на зони КФА;

— хворим 2-ї групи (n=83)
проводили процедуру етапної
модифікації електрофізіоло-
гічного субстрату (ЕМЕС), що
включала лінійну ізоляцію ЛВ,
ізоляцію задньої стінки лівого
передсердя, абляцію лівого
істмуса, додаткові лінії абля-
ції по передній стінці лівого
передсердя, коронарного си-
нуса, у тому числі: 2а група —
40 (48 %) осіб — без додатко-
вого впливу на зони КФА; 2б
група — 43 (52 %) особи — з
додатковим впливом на зони
КФА.

Статистичну обробку ре-
зультатів дослідження прово-
дили за допомогою системно-
го пакета прикладних про-
грам “Statistica 10 Enterprise
10.0.1011.6”.

Оперативні втручання про-
водили на електрофізіологіч-
ному комплексі EP Workmate
(St. Jude Medical, США). Для
діагностичної стимуляції вико-
ристовували електростимуля-
тор EP-4-WorkMate (США).
Електроанатомічне картуван-
ня здійснювали в умовах на-
вігаційної системи NavX (St.
Jude Medical, США).

Якість життя пацієнтів було
оцінено до операції та через 3,
6 і 12 міс. з використанням
опитувальника “Health Status
Survey” (SF-36) [11]. Кількісно
оцінюються такі показники:

1. Фізичне функціонування,
що відображає ступінь, при яко-
му фізичний стан обмежує ви-
конання фізичних навантажень
(самообслуговування, ходьба,
піднімання сходами, перенесен-
ня важких предметів тощо).

2. Рольове функціонування,
зумовлене фізичним станом, —
вплив фізичного стану на по-
всякденну рольову діяльність
(роботу, виконання повсякден-
них обов’язків).

3. Інтенсивність болю та йо-
го вплив на здатність займати-
ся повсякденною діяльністю,
включаючи роботу хатню і по-
за домівкою.

4. Загальний стан здоров’я
— оцінка хворим стану свого
здоров’я нині та перспектив лі-
кування.

5. Життєва активність пе-
редбачає відчуття себе спов-
неним сил і енергії або, навпа-
ки, знесиленим.

6. Соціальне функціонуван-
ня визначається ступенем, при
якому фізичний або емоційний
стан обмежує соціальну актив-
ність (спілкування).

7. Рольове функціонування,
зумовлене емоційним станом,
передбачає оцінку ступеня, при
якому емоційний стан заважає
виконанню роботи або іншої
повсякденної діяльності (вклю-

for subgroup 1b, 63.6±0.8 — subgroup 2a, and 65.8±1.1 for the subgroup 2b (p<0.05); 6 months
60.0±1.1, 65.1±1.0, 69.2±1.1, and 71.4±0.9 respectively (p<0.05).

Conclusions. Expanding spheres of influence contributes to the modification of more pathophy-
siological mechanisms involved in the maintenance of AF. Modification of electrophysiological sub-
strate is the most appropriate treatment to improve the quality of life of patients with longstanding AF.

Key words: atrial fibrillation, complex fractionated activity zone, remodeling of the left atrium, quality
of life.
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чаючи великі витрати часу,
зменшення обсягу роботи,
зниження її якості тощо).

8. Психічне здоров’я харак-
теризує настрій (наявність де-
пресії, тривоги, загальний показ-
ник позитивних емоцій) [6].

Шкали групуються за двома
показниками:

1) фізичний компонент здо-
ров’я — фізичне функціону-
вання, рольове функціонуван-
ня, зумовлене фізичним ста-
ном, інтенсивність болю, за-
гальний стан здоров’я;

2) психологічний компонент
здоров’я — психічне здоров’я,
рольове функціонування, зу-
мовлене емоційним станом,
соціальне функціонування, жит-
тєва активність.

Процедура C. Pappone. У
пацієнтів 1-ї групи (n=77) абля-
цію проводили зрошуваним
електродом (7,5 Fr, NaviStar
ThermoCool, Biosense Web-
ster, США), який доставляв
до субстрату радіочастотну
енергію (IBI-1500T, St. Jude
Medical) з параметрами 42 °C,
35–40 В, при швидкості зрошен-
ня 12 мл/хв. Тривалість кожної
аплікації становила 45–60 с.

Під час абляції серією ра-
діочастотних впливів (point-to-
point) створювалася циркуляр-
на замкнена лінія навколо пра-
вих або лівих ЛВ на відстані 3–
10 мм від анатомічних отворів.
Після цього створювали лінію
між ізольованими колекторами
по даху лівого передсердя, ви-
конували абляцію лівоперед-
сердного перешийка від фіб-
розного кільця мітрального
клапана до нижнього полюса
лівого колектора.

Ізолювальний ефект додат-
кових ліній оцінювали при побу-
дові активаційної карти, після
чого в режимі propagation-map
визначали динаміку активації лі-
вопередсердного перешийка і
даху лівого передсердя щодо
створених ліній і документували
повну блокаду проведення на
їхньому рівні.

Етапне усунення ФП. На
першому етапі пацієнтам 2-ї
групи (n=83) проводили ізоля-

цію вічок ЛВ за методикою Box
Lesion із додатковими вплива-
ми по передній і задній стінках
лівого передсердя, ендо- й епі-
кардіальним впливом на коро-
нарний синус. На другому ета-
пі виконували абляцію зон КФА,
для чого використовували зро-
шувальний електрод (7,5 Fr,
NaviStar ThermoCool, Biosense
Webster, США), який достав-
ляв до субстрату радіочастот-
ну енергію (IBI-1500T, St. Jude

Medical) з параметрами 42 °C,
35–40 В при швидкості зро-
шення 12 мл/хв. Тривалість
кожної аплікації становила 45–
60 с. Кінцевою точкою проце-
дури вважали зникнення КФА-
потенціалів у зазначених ді-
лянках із реєстрацією ізоелек-
тричної лінії (рис. 1).

Ефективність абляції зон
КФА оцінювали при повторній
побудові активаційної карти
лівого передсердя (рис. 2).

а

б

в

Рис. 2. 3D-реконструкція зон комплексної фракціонованої актив-
ності: а — до ізоляції легеневих вен; б — після ізоляції легеневих вен;
в — комбінована методика
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Рис. 1. Динамічна зміна зон комплексної фракціонованої активності
під час абляції: 1 — первинна зона; 2 — абляція-організація; 3 — змен-
шення високочастотної складової; 4 — досягнення ефекту
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Після закінчення процедури
усім пацієнтам проводилася
спроба електричної індукції ФП
почащальною стимуляцією з
пар CSprox і CSdist із частотою
від 200 до 400 імпульсів за
1 хв із повторенням цієї послі-
довності на тлі фармакологіч-
ної провокації — внутрішньо-
венної інфузії ізопротеренолу
(0,5–3 мкг/хв).

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати численних ран-
домізованих досліджень свід-
чать про необхідність керуван-
ня об’єктивними вимірами якос-
ті життя при виборі адекватно-
го методу лікування ФП [10].

У зв’язку з цим ми вивчили
якість життя пацієнтів дослі-
джуваних груп, керуючись да-
ними опитувальника SF-36.
Отримані дані опитування пе-
ред лікуванням показали знач-
но нижчі критерії, ніж у загаль-
ній популяції України.

Основну відмінність демон-
струвала шкала фізичного
функціонування і загальної за-
хворюваності. Так, у досліджу-
ваній групі пацієнтів оцінка
фізичного функціонування у
середньому була нижчою на
(53,8±8,8) бала, ніж у загаль-
ній популяції (р<0,0011), а оцін-
ка перспектив свого лікування
і загальної захворюваності —
на (44,9±9,9) бала (р<0,0011;
рис. 3).

У віддаленому післяопера-
ційному періоді якість життя
пацієнтів з ТПФП прогресивно
збільшувалася до 6 міс. (див.
рис. 3). Необхідно враховува-
ти, що на динаміку якості жит-
тя у хворих суттєво впливали
рецидиви ТПФП, необхідність
повторних втручань та їх ефек-
тивність. В оцінку якості життя
на 6-му місяці включені паці-
єнти з повторними РЧА, тому
найбільш виражена динаміка
зареєстрована серед показни-
ків фізичного компонента здо-
ров’я.

Фізичне функціонування .
Показник фізичного функціону-
вання у здорових людей ста-

новив 83,8, а у пацієнтів із ФП
до лікування — 38,9±0,6. При
порівнянні з групою здорових
ці показники були значно ниж-
чими (р<0,05; рис. 4).

Через 3 міс. після процеду-
ри даний показник значущо
зріс порівняно з доопераційни-
ми і становив: 68,7±0,9 — для
підгрупи 1а; 69,9±0,9 — для
підгрупи 1б; 78,6±0,8 — для

підгрупи 2a і 81,7±0,6 — для
підгрупи 2б, відмінності досто-
вірні для всіх підгруп (р<0,05).
Через 6 міс. він становив для
підгрупи 1а — 71,1±0,8; 1б —
76,1±0,8; 2a — 81,1±1,1 і 2б —
83,2±1,0, достовірно для всіх
підгруп (р<0,05).

Фактично після усунення
ФП показник фізичного функ-
ціонування наблизився до нор-

ФФ

ЖА

СФ

ПЗ

1

2

3

РФФ

ІБРЕФ

ЗЗ

Рис. 3. Показники якості життя пацієнтів із тривало персисту-
ючою фібриляцією передсердь початково, через 3 та 6 міс. (усі групи):
1 — початково; 2 — 3 міс.; 3 — 6 міс.; ФФ — фізичне функціонування;
РФФ — рольове фізичне функціонування; ІБ — інтенсивність болю;
ЗЗ — загальна захворюваність; СФ — соціальне функціонування;
РЕФ — рольове емоційне функціонування; ПЗ — психічне здоров’я;
ЖА — життєва активність
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мальних значень, через 6 міс.
у разі застосування методу
ЕМЕС і ЕМЕС + КФА при по-
рівнянні з групою здорових різ-
ниця була статистично не до-
стовірною (р>0,05).

Критерій рольового функ-
ціонування, зумовленого фізич-
ним станом. Показник рольо-
вого функціонування дорівню-
вав 80,9 у здорових людей. У
пацієнтів до абляції порівняно
з групою здорових людей цей
показник був низьким і стано-
вив 39,9±0,2 (р<0,05; рис. 5).

Через 3 міс. після процеду-
ри даний показник значущо
зріс порівняно з дооперацій-
ним і дорівнював: 57,8±0,8 —
для підгрупи 1a; 61,9±1,1 —
для підгрупи 1б; 69,6±1,0 —
для підгрупи 2a і 71,7±1,2 —
для підгрупи 2б, достовірно
для усіх підгруп (р<0,05). Через
6 міс. він становив для підгру-
пи 1а — 59,3±0,9; 1б — 63,1±
±1,2; 2a — 72,8±1,1 і 2б —
74,6±1,1, достовірно для всіх
підгруп (р<0,05).

Після усунення ФП показник
рольового фізичного функціо-
нування наблизився до показ-
ників здорових осіб, однак нор-
мальних значень досягнуто не
було (р<0,05).

Критерій інтенсивності
болю у здорових людей стано-
вив 75,2, а у пацієнтів із ФП до
оперативного втручання —
65,1±0,9 (рис. 6).

Через 3 міс. після процеду-
ри даний показник достовірно
не відрізнявся порівняно з до-
операційними значеннями і до-
рівнював: 66,8±1,1 — для під-
групи 1а; 68,3±0,9 — для під-
групи 1б; 67,6±0,8 — для під-
групи 2a і 68,8±1,0 — для під-
групи 2б, достовірно не для
всіх підгруп (р>0,05). Через
6 міс. він становив для підгру-
пи 1а — 69,0±1,1; 1б — 70,1±
±1,0; 2a — 71,2±1,1 і 2б —
71,9±1,0, достовірно не для
всіх підгруп (р<0,05).

Критерій загального ста-
ну здоров’я — це оцінка паці-
єнтом власного стану здоров’я
на даний період часу та перс-
пективи подальшого лікуван-

ня. Так, у здорових людей кри-
терій загального стану здоро-
в’я становив 72,1, а у пацієнтів
із ФП до оперативного втручан-
ня — 48,7±1,1. Порівнюючи з
групою здорових людей, мож-

на стверджувати про значне
зниження даного критерію оцін-
ки (р<0,05; рис. 7).

Через 3 міс. після процеду-
ри даний показник становив:
56,1±0,9 — для підгрупи 1а;
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Рис. 7. Критерій загального стану здоров’я
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Рис. 6. Критерій інтенсивності болю (SF-36)
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Рис. 5. Критерій рольового фізичного функціонування (SF-36)
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58,0±0,6 — для підгрупи 1б;
63,6±0,8 — для підгрупи 2a і
65,8±1,1 — для підгрупи 2б,
достовірно для всіх підгруп
(р<0,05). Через 6 міс. він до-
рівнював для підгрупи 1а —
60,0±1,1; 1б — 65,1±1,0; 2a —
69,2±1,1 і 2б — 71,4±0,9, досто-
вірно для всіх підгруп (р<0,05).

Критерій життєвої актив-
ності у здорових людей стано-
вив 60,9. У пацієнтів до лікуван-
ня даний показник при порів-
нянні з групою здорових людей
був значно знижений і дорівню-
вав 32,1±0,7 (р>0,05; рис. 8).

Через 3 міс. після процеду-
ри даний показник становив:
40,1±0,9 — для підгрупи 1а;
43,1±0,6 — для підгрупи 1б;
48,6±0,7 — для підгрупи 2a і
50,2±1,3 — для підгрупи 2б,
достовірно для всіх підгруп
(р<0,05). Через 6 міс. він до-
рівнював для підгрупи 1а —
46,0±1,1; 1б — 51,3±1,4; 2a —
55,2±0,9 і 2б — 57,4±0,9, досто-
вірно для всіх підгруп (р<0,05).

Критерій соціального функ-
ціонування у здорових людей
становив 82,9, а у пацієнтів із
ФП до РЧА — 69,1±1,2 (р>0,05;
рис. 9). Через 3 міс. після про-
цедури даний показник досто-
вірно не відрізнявся порівняно
з доопераційними значеннями
і становив: 68,5±0,8 — для під-
групи 1а; 69,4±0,9 — для під-
групи 1б; 70,6±0,7 — для під-
групи 2a і 71,6±1,2 — для під-
групи 2б, достовірно не для
всіх підгруп (р>0,05). Втім че-
рез 6 міс. він був порівнянний
з нормальними значеннями і
дорівнював для підгрупи 1а —
72,0±1,1; 1б — 74,8±1,0; 2a —
76,2±1,1 і 2б — 79,9±1,0, досто-
вірно для всіх підгруп (р<0,05).

Критерій рольового функ-
ціонування у здорових людей
сягав 80,9, а у пацієнтів із ФП
до РЧА — 52,3±1,2 (р>0,05;
рис. 10).

Через 3 міс. після процеду-
ри даний показник достовірно
не відрізнявся порівняно з до-
операційними значеннями і
становив: 58,9±1,1 — для під-
групи 1а, 60,8±0,9 — для під-
групи 1б; 63,6±1,3 — для під-

групи 2a і 63,9±1,2 — для
підгрупи 2б, достовірно для
всіх підгруп (р<0,05). Втім че-
рез 6 міс. він був порівнян-
ний з нормальними значен-
нями і дорівнював для підгру-
пи 1а — 63,7±1,1; 1б — 69,4±

±1,1; 2a — 73,2±1,4 і 2б —
77,9±1,2, достовірно для всіх
підгруп (р<0,05).

Критерій психічного здо-
ров’я у здорових людей сягав
75,0, а у пацієнтів із ФП до РЧА
— 52,3±1,3 (р>0,05; рис. 11).
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Рис. 8. Критерій життєвої активності
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Рис. 9. Критерій соціального функціонування
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Рис. 10. Критерій рольового функціонування
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Через  3 міс . після  про-
цедури даний показник досто-
вірно не відрізнявся порівняно
з доопераційними значеннями
і дорівнював: 53,9±0,6 — для
підгрупи 1а; 55,3±0,5 — для
підгрупи 1б; 57,6±0,8 — для
підгрупи 2a і 58,5±0,6 — для
підгрупи 2б, достовірно не для
всіх підгруп (p>0,05). Втім че-
рез 6 міс. він був порівнянний
з нормальними значеннями і
становив для підгрупи 1а —
58,7±1,1; 1б — 62,4±1,1; 2a —
65,2±1,2 і 2б — 67,9±0,7,
достовірно для всіх підгруп
(р<0,05).

Таким чином, у результаті
дослідження було виявлено,
що у пацієнтів із ФП відхилен-
ня показників якості життя в
негативний бік відзначалося
за всіма пунктами опитуваль-
ника SF-36. Після проведен-
ня процедури РЧА ТПФП із
використанням різних мето-
дик критерії якості життя у па-
цієнтів покращилися. Слід
відзначити більш високі по-
казники якості життя у пацієн-
тів, які перенесли процедуру
етапної модифікації  елек-
трофізіологічного субстрату
із ЕМЕС із впливом на зони
КФА.

Висновки

1. Розширення зон впливу
сприяє модифікації більшої
кількості патофізіологічних ме-
ханізмів, що беруть участь у
підтримці ФП.

2. Модифікація електро-
фізіологічного субстрату є най-
більш адекватним методом лі-
кування для підвищення якос-
ті життя пацієнтів із ТПФП.
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Верификация кандидозного поражения предстательной железы значительно затруднена

вследствие различных факторов.
В работе приведены данные морфологических исследований ткани простаты, по результа-

там которых сделаны выводы относительно влияния грибов рода Candida на особенности тече-
ния хронического простатита и доброкачественной гиперплазии предстательной железы.
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SUFFERING FROM BENIGN PROSTATE HYPERPLASIA
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Introduction. About 18% healthy adult men are carriers of yeast fungi, but the Candida infection

of prostate is rarely detected, which is associated with the fungus static action of prostate’s secretion
and considerable difficulties in diagnosis of candidosis.

The objective of the work is to define Candida fungi influence on the chronic prostatitis course in
patients suffering from benign prostate hyperplasia (BPH).

Methods. The object of research were 40 patients suffering from BPH, who were verified urogeni-
tal candidosis with the usage of bacteriologic, bacterioscopic and morphologic methods of investiga-
tion.

Results. Morphological research of the prostate tissue revealed visceral candidosis in 35.0% pa-
tients operated on BPH. The morphological picture of prostate tissue in BPH patients, associated with
Candida fungi, had a number of features both on the side of fungi and prostate tissue.

The distinctive feature of prostate tissue visceral candidosis is that almost all the elements of the
causative agent are localized in the muscular layer, which explains the absence of clinical signs of
this pathology. The fall of activity of fungi protective mechanisms agains a background of hypoxy at
the area of ischemic tissue, due to the inflammatory edema and presence of hyperplasia nodules,
exclude a possibility of acute condition.

Taking into account the new necrobiosis foci detecting, one should consider that they can transit
into fibrosis in future with sclerosing and calcification, which results in formation of the focus of per-
sistent Candida-carriering, which causes visceral candisosis relapse and BPH signs.

Conclusion. Chronic prostatitis associated with Candida fungi in BPH patients has no special clinical
signs and can be hardly detected with non-invasive methods. Presence of Candida fungi in prostate
tissue of BPH patients accelerates the sclerosing processes, which makes an effects on chronic pro-
statitis course and benign hyperplasia.

Key words: Candida fungi, chronic prostatitis, benign prostate hypertrophy.
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Близько 18 % здорових до-
рослих чоловіків є носіями
дріжджоподібних грибів [1],
тому етіологічна роль грибів
роду Candida у розвитку па-
тології сечостатевої системи
суперечлива та вивчається
вже давно. Уперше штами Can-
dida albicans були ідентифіко-
вані й описані G. Sсherber при
малосимптомному хронічному
простатиті, а також при гостро-
му паренхіматозному проста-
титі й абсцесі передміхурової
залози [2]. Однак кандидна ін-
фекція передміхурової залози
виявляється досить рідко, що
пов’язано, на думку H. G. Shie-
fer, з фунгістатичною дією сек-
рету залози [3]. З точки зору
H. G. Shiefer (1994), дані про
кандидні ураження сечостате-
вої системи чоловіків у періо-
дичній літературі з’являються
рідко, у тому числі через від-
сутність вираженої клінічної
картини (гіпертермії, дизурії та
вираженого больового синдро-
му) навіть при гострому кандид-
ному простатиті [3]. Тієї ж дум-
ки дотримуються Н. А. Лопат-
кин и соавт. (1998), які відміча-
ють, що кандидні уретрити та
простатити виникають здебіль-
шого підгостро і мають в основ-
ному торпідний перебіг [4].

На думку В. А. Молочкова
(1994), запалення передміху-
рової залози може розвинути-
ся внаслідок дисбіозу та низ-
хідної уроінфекції. Хронічний
кандидний простатит виникає
при проникненні збудника у
залозу внаслідок уретрогенної
контамінації або з інфікованою
сечею, а також гематогенним
шляхом [2]. Н. А. Лопаткин и
соавт. (1998) погоджуються з
тим, що кандидний уретрит у
чоловіків може ускладнювати-
ся простатитом, епідидимітом
і циститом, однак акцентують
увагу на обов’язковій присут-
ності у цьому випадку змішаної
інфекції (гриби та патогенні мік-
роорганізми) [4].

Низький відсоток виявлення
урогенітального кандидозу, на
думку А. В. Руденко и соавт.
(2004), пов’язаний також із

складнощами у діагностиці різ-
номанітних форм кандидозів
[5], тому і сьогодні не припиня-
ються пошуки нових діагнос-
тичних методик [6; 7].

Мета роботи — визначити
вплив грибів роду Candida на
перебіг хронічного простатиту
у хворих на доброякісну гіпер-
плазію передміхурової залози.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктом дослідження ста-
ли 40 хворих на доброякісну
гіперплазію передміхурової за-
лози (ДГПЗ) другої стадії, яким
було проведене хірургічне лі-
кування у плановому порядку.

Здійснено бактеріоскопічне
дослідження зскрібків з уретри
і секрету передміхурової зало-
зи. Нативні та забарвлені за
Папенгеймом мазки досліджу-
вали при збільшенні окуляра
мікроскопа × 90 і об’єктива × 10.

Бактеріологічне досліджен-
ня зскрібків з уретри і секрету
передміхурової залози викону-
валося згідно з Наказом МОЗ
України № 535 від 22.04.1985 р.
«Про уніфікацію мікробіологіч-
них методів дослідження, що
використовуються у клініко-
діагностичних лабораторіях і
лікувально-профілактичних за-
кладах».

Морфологічні дослідження
тканини передміхурової зало-
зи проводилися за такими ме-
тодиками: забарвлення за Ван
Гізоном, забарвлення за Го-
морі — Грокотом та PAS-реак-
ція.

Результати дослідження
та їх обговорення

За результатами передопе-
раційного обстеження 40 хво-
рих на ДГПЗ ознак наявності
гострого інфекційно-запального
процесу органів сечостатевої
системи не виявлено.

При зборі анамнезу вста-
новлено, що 3 (7,5 %) хворим
виконувалася катетеризація
сечового міхура терміном мен-
ше 3 діб.

За даними загальноклініч-
них аналізів крові та сечі, від-

хилень від норми не виявля-
лося, за винятком 6 (15,0 %)
хворих, у яких було визначено
незначну тотальну (1 випадок)
та термінальну (5 випадків)
лейкоцитурію, наявність якої
пояснюється підгострим пере-
бігом хронічного простатиту.

Показник кількості лейкоци-
тів у секреті простати не пере-
вищував 20 у полі зору.

За даними бактеріоскопіч-
ного та бактеріологічного до-
сліджень зскрібків з уретри та
секрету передміхурової зало-
зи, гриби роду Candida були
визначені у 7 (17,5 %) хворих.
Слід також відмітити, що в усіх
випадках гриби виявлялись у
поєднанні з іншими інфекція-
ми. Серед мікроорганізмів, що
входили до асоціації з гриба-
ми роду Candida, найчастіше
траплялися: Staphylococcus
epidermidis, Escherichia сoli,
Enterococcus faecalis, Staphylo-
coccus haemolyticus.

Зразки тканини простати
для проведення гістохімічного
дослідження поміщали у твер-
де середовище HistoMix, потім
виготовляли зрізи завтовшки
3 мкм по лімбу мікротома,
наклеювали їх на предметні
скельця за методом Генеги —
Ікеда, депарафінували і за-
барвлювали такими методами:
гематоксилін-еозин, PAS-реак-
ція, імпрегнація сріблом за ме-
тодом Гоморі — Грокота.

Морфологічна картина тка-
нини передміхурової залози у
хворих на ДГПЗ, асоційованої
з грибами роду Candida, мала
низку особливостей як з боку
грибів, так і з боку тканини про-
стати, а її морфогенез харак-
теризувався так.

Цитоплазма більшості зало-
зистих клітин була представ-
лена кубічним епітелієм, а в
окремих місцях — призматич-
ним. Епітелій, що досліджу-
вався, знаходився на тонких,
гладких, не потовщених ба-
зальних мембранах. Ядра епіте-
ліальних клітин — нормохром-
ні, розташовані центрально. В
окремих залозах відзначалася
багаторядність епітелію. Цито-
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плазма значної кількості залоз
— світла, рожева, гомогенна.

У деяких залозах спостері-
галися ознаки апокринової сек-
реції, в отворах наявні гомо-
генні, аморфні маси секрету. В
окремих, досить нечисленних
місцях, у просвіті кінцевих від-
ділів залоз помітні несправжні
мікрососочки. Самі залози, їх
кінцеві відділи розділені вузь-
кими або широкими прошарка-
ми строми. Стромальний ком-
понент представлено, в основ-
ному, сформованою сполуч-
ною тканиною, яка містить різ-
нокаліберні колагенові волок-
на, з рожевою цитоплазмою.
Спостерігалася помірна ін-
фільтрація гістіоцитарно-фіб-
робластичними елементами.
Строма є дифузно розрослою,
без різкої деформації органа.
При цьому, за результатами
гістохімічного дослідження на
кислі мукополісахариди з аль-
ціановим синім, — реакція на
фоновому рівні, можна ствер-
джувати про відсутність ново-
утворення сполучної тканини
внаслідок колагенізації попе-
редніх аргірофільних структур.
Таким чином, наявне реактив-
не розростання сполучної тка-
нини на фоні дистрофії/атрофії
паренхіми.

У стромі присутні міоепі-
теліальні елементи, предста-
влені тонкими, витягнутими
гладкими міоцитами з нормо-
хромними ядрами і рожевою
цитоплазмою. Вони розта-
шовані паралельно базальній
мембрані, повторюють її кон-
тур, а також у вигляді окремих
тяжів, що вільно лежать у стро-
мі. У цьому разі вони представ-
лені клітинами нормальної тов-
щини або злегка потовщени-
ми, з великими нормохромни-
ми ядрами.

При мікроскопічному вивчен-
ні представлених мікропрепа-
ратів із тканини передміхуро-
вої залози 40 хворих на ДГПЗ
у препаратах тканини передмі-
хурової залози 14 (35,0 %) па-
цієнтів були виявлені сторон-
ні для тканини включення —
округлі, іноді овальні клітини

діаметром від 2 до 5 мкм,
іноді грушоподібної форми
(рис. 1).

За формою гриби вирізня-
ються різноманітними морфо-
логічними варіантами (рис. 2).

У препаратах помітні тонкі,
короткі, іноді вигнуті нитки, які
складаються із подовжених
клітин, що стикаються між со-
бою, без загальної оболонки.
У більшості випадків наявне їх
обривання. В окремих випад-
ках спостерігаються нитки з по-
товщенням на кінцях, у вигля-
ді витягнутого заокруглення.

Виявлялися і більш вираже-
ні морфологічні зміни, харак-
терні для кандидного ураження
передміхурової залози (рис. 3).

Морфологічними досліджен-
нями виявлено розростання
псевдоміцелію гриба із форму-
ванням друзоподібних утво-
рень у сполучній тканині орга-
на. При цьому практично не
спостерігалося вираженої за-

Рис. 2. Форми грибів, виявле-
них у тканині передміхурової за-
лози хворого Б., 72 роки. Сріблен-
ня за Гоморі — Грокотом. Збіль-
шення × 200

Рис. 3. Широке розростання
псевдоміцелію Candida, що на-
гадує друзи. Відсутність запаль-
ної реакції. Хворий Ч., 78 років.
Забарвлення за Боголєповим.
Збільшення × 200

Рис. 1. Гриби у тканині пе-
редміхурової залози хворого Б.,
72 роки. Сріблення за Гоморі —
Грокотом. Збільшення × 200

Рис. 4. Осередок кандидного
росту у тканині передміхурової за-
лози хворого на доброякісну
гіперплазію передміхурової зало-
зи. Забарвлення гематоксилін-
еозином. Збільшення × 200

пальної реакції навколо друз
гриба. Слід зазначити, що в
цьому випадку не відмічались
і ознаки некробіотичних змін в
органі. Водночас сполучна тка-
нина набрякла з додаванням
макрофагально-гістіоцитарних
елементів. Трапляються по-
одинокі лімфоїдні елементи, в
окремих випадках вони утво-
рюють невелику муфту на пе-
риферії осередку кандидного
росту.

Порівнюючи препарати пе-
редміхурової залози хворих на
доброякісну гіперплазію, забарв-
лені гематоксилін-еозином і
за методом Гоморі — Грокота,
слід відмітити, що практично
всі вищенаведені утворення
з’являються в осередках нек-
ротичних змін з наявністю на-
вколо осередків і в тканині
ознак незначної запальної ре-
акції (рис. 4, 5).

В осередках некрозу відмі-
чається велике нагромаджен-
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ня лімфоцитів і поліморфно-
ядерних лейкоцитів, що розпа-
даються. Гігантські клітини Пи-
рогова — Лангганса і клітини
сторонніх тіл в описаних пре-
паратах поодинокі (рис. 6, 7).

Крім того, навколо некроти-
зованих осередків спостеріга-
ються ознаки продуктивного
розростання сполучної ткани-
ни з переходом у склероз.

За морфологічними, мор-
фометричними та гістохімічни-
ми ознаками вищеописана
картина найбільше відповідає
наведеним у літературі пові-
домленням про ураження тка-
нин, викликаних збудником —
грибами роду Candida.

На підставі проведеного ви-
вчення тканини передміхуро-
вої залози і виявлених збудни-
ків вісцерального мікозу, з ура-
хуванням морфологічних да-
них, слід відмітити, що особли-
вістю кандидоносійства у тка-
нині простати є відсутність ви-
раженої запальної реакції в
осередках ураження грибами

роду Candida, оскільки вони
проявляють імунодепресивні
властивості.

Відмінністю вісцерального
кандидозу тканини простати є
те, що практично всі виявлені
елементи збудника локалізу-
ються у м’язовому прошарку,
що пояснює відсутність клініч-
них проявів даної патології.
Зниження активності захисних
механізмів грибів на тлі гіпоксії
у ділянці тканини з ішемією, за
рахунок набряку запального
характеру та наявності вузлів
гіперплазії, виключає можли-
вість загострення процесу. Від-
сутність збудників у аденома-
тозно зміненій тканині проста-
ти дозволяє припустити, що ви-
явлений збудник не є відпові-
дальним за залозисту проліфе-
рацію тканини простати.

З урахуванням виявлених
свіжих осередків некробіозу
слід вважати, що з часом
можливий їх перехід у фіброз
із подальшим склерозуванням
і кальцифікацією. Беручи до
уваги відому тропність грибів
роду Candida до нагрома-
дження іонів кальцію, процес
кальцифікації склерозованого
осередку помітно прискорю-
ється. У цьому разі відсутність
елімінації збудника призво-
дить до утворення осередку
персистуючого кандидоносій-
ства, що за наявності екзоген-
них імуносупресивних факто-
рів може спричинити рециди-
вування  захворювання  на
вісцеральний кандидоз і під-
тримання хронічного перебігу
простатиту, що є підставою

для призначення антимікотич-
ної терапії цьому контингенту
хворих.

Висновки

1. Морфологічними дослі-
дженнями тканини передміхуро-
вої залози хворих, оперованих
із приводу доброякісної гіпер-
плазії, у 35,0 % випадків уста-
новлено вісцеральний канди-
доз, що вказує на необхідність
проведення терапії антимікоти-
ками у хворих на ДГПЗ при не-
адекватному лікуванні анти-
бактеріальними препаратами
інфекційно-запального процесу.

2. Хронічний простатит, асо-
ційований із грибами роду Can-
dida, у хворих на ДГПЗ не має
характерних клінічних ознак та
є складним для верифікації ма-
лоінвазивними методами. Ха-
рактер локалізації збудника, на-
явність у грибів роду Candida
імунодепресивних властивос-
тей пояснюють відсутність клі-
нічних проявів даної патології.

3. Наявність грибів роду
Candida у тканині простати хво-
рих на ДГПЗ прискорює проце-
си склерозування, що впливає
на перебіг хронічного простати-
ту та доброякісної гіперплазії
передміхурової залози.
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ня × 200
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Обследовано 30 школьников с тяжелой бронхиальной астмой и 30 детей со среднетяжелым

ее течением. У пациентов с тяжелой астмой выявлена четкая тенденция к повышению относи-
тельного содержания ИЛ-4 в периферической крови, что косвенно указывает на выраженность
воспалительного процесса в бронхах. Практически у каждого второго ребенка, страдающего тя-
желой астмой, отмечалось повышение концентрации IgA (более 1,8 мг/мл), при этом соотноше-
ние шансов составило 8,6 (95 % ДИ 3,9–18,8). Определены клинико-эпидемиологический риск и
диагностическая ценность отдельных иммунологических показателей для верификации фено-
типа тяжелой бронхиальной астмы.

Ключевые слова: бронхиальная астма, дети, интерлейкины, иммуноглобулины, астма-
фенотипы.
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Introduction. Although long-term studies of allergic diseases, which are held by the internation-

al community of scientists, bronchial asthma is one of the most pressing problems of modern pe-
diatrics.

The arm of the research: to establish parameters of humoral immune system in children of school
age for verification severe phenotype of asthma and improve outcomes.

Methods. The study involved 60 school-age children with asthma in remission. Over the course of
the disease the patients were divided into two clinical groups. The first (I) clinical group consisted of
30 patients who had been registered severe asthma. The second (II) clinical group formed 30 stu-
dents with moderately severe asthma.

Results. The average concentration of IL-4 in the serum of children first clinical group was (10.6±
±2.1) mg/ml, and in those of the second clinical group — (7.2±2.5) mg/ml (p>0.05). Concentration
of IgM in serum of more than 1 mg/ml was found in 57.7% of patients with severe asthma and in
39.1% of patients in the other clinical groups (p>0.05). The average content of IgA serum of
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Вступ

Попри багаторічні дослі-
дження алергічних захворю-
вань, які проводяться міжна-
родною спільнотою науковців,
бронхіальна астма (БА) зали-
шається однією із найактуаль-
ніших проблем сучасної пе-
діатрії.

Згідно з даними епідеміоло-
гічних досліджень, на алергіч-
ні захворювання страждає до
25 % дітей і підлітків, тобто
кожна четверта, а на БА — кож-
на десята дитина [1]. Відпо-
відно до даних ВООЗ, пошире-
ність БА серед дитячого насе-
лення становить 10 %. У різ-
них регіонах України даний по-
казник коливається від 5 до
9 % дитячої популяції [2]. Особ-
ливо гостро наразі стоїть пи-
тання про підвищення ефектив-
ності терапії даного захворю-
вання та досягнення такого рі-
вня контролю, який дозволяв
би дитині вести активне соці-
альне життя.

Згідно з Глобальною стра-
тегією лікування та профілак-
тики БА, адекватна терапія до-
зволяє контролювати клінічні
прояви хвороби. Однак у пев-
ної частини хворих (за дани-
ми різних авторів, у 40–60 %)
[2] розвивається астма, що
важко піддається лікуванню.
Неефективність базисної тера-
пії БА [3; 4] зумовлена, ймо-
вірно, наявністю різних фено-
типів даного захворювання [5],
зокрема фенотипу «тяжкої аст-
ми». Даний фенотип характе-
ризується генетично детермі-
нованою нечутливістю орга-
нізму до глюкокортикостерої-

дів [6], які є основою протиза-
пальної терапії.

Надмірно агресивна терапія
глюкокортикостероїдами, за не-
ефективності звичайних доз, у
дітей із зазначеним вище фе-
нотипом БА зумовлює розви-
ток низки небажаних і небез-
печних ускладнень [5]. Досить
часто верифікація фенотипу
тяжкої астми, особливо в періо-
ді ремісії, викликає певні труд-
нощі у лікаря. Оскільки клініч-
на картина різних фенотипів
БА практично не відрізняється,
необхідно знаходити об’єктив-
ні їх маркери для персоналіза-
ції терапії астми та, відповідно,
підвищення її ефективності.
На нашу думку, такими марке-
рами можуть бути показники
клітинної ланки імунної систе-
ми дітей, що відображають па-
тогенетичні механізми реаліза-
ції даного захворювання.

Мета дослідження — оціни-
ти окремі показники гумораль-
ної ланки імунної системи у ді-
тей шкільного віку для верифі-
кації тяжкого фенотипу БА та
покращання результатів ліку-
вання.

Матеріали та методи
дослідження

У пульмонологічному відді-
ленні Обласної дитячої клініч-
ної лікарні № 1 Чернівців у пе-
ріоді ремісії комплексно обсте-
жено 60 дітей шкільного віку,
хворих на БА. За перебігом за-
хворювання дітей розподілили
на дві клінічні групи. До першої
клінічної групи увійшли 30 па-
цієнтів, у яких реєструвалася
тяжка БА. Другу клінічну групу
сформували 30 школярів, у

яких визначалася БА серед-
ньої тяжкості. За основними
клінічними ознаками сформо-
вані групи були порівнюва-
ними.

Першу клінічну групу утво-
рили 21 (70,0 %) хлопчик і
9 (30,0 %) дівчаток. До другої
групи увійшло 19 (63,3 %) хлоп-
чиків (pϕ>0,05) і 11 (36,7 %)
дівчаток (pϕ>0,05). Середній
вік хворих першої групи стано-
вив (12,2±0,5) року, а школярів
другої групи — (11,1±0,6) року
(p>0,05). До складу першої клі-
нічної групи увійшли 33,3 %
міських жителів і 66,7 % паці-
єнтів із сільської місцевості.
Другу групу сформували 12
(40,0 %) мешканців міст і місь-
ких поселень і 18 (60,0 %) хво-
рих (pϕ>0,05), які проживають
у селах.

Таким чином, за статтю, ві-
ком і місцем проживання клі-
нічні групи порівняння вірогід-
но не відрізнялися.

Усім дітям проводили імуно-
логічне дослідження крові ІІ–
ІІІ рівнів. Вміст у сироватці кро-
ві імуноглобулінів класів A, G,
M визначали методом раді-
альної імунодифузії за G. Man-
cini et al., а загального IgЕ,
ІЛ-4, ІЛ-5 та ІЛ-8 у сироватці
крові — методом імунофер-
ментного аналізу.

Статистичну обробку ре-
зультатів дослідження здійсню-
вали за допомогою методів
варіаційної статистики, викори-
стовуючи статистичну програ-
му StatSoft Statistica 5.0, та з
позиції клінічної епідеміології з
визначенням чутливості та
специфічності тестів і додатно-
го та від’ємного відношення

patients with severe asthma reached (1.77±0.15) mg/ml, and the children of the second clinical group
— (1.27±0.2) mg/ml (p<0.05).

Conclusions. The relative levels of IgG, greater than 12.0 mg/ml allows verified severe asthma
with a sensitivity of 57.7% and a specificity of 81.8%, with odds ratios — 6.1, and personalize treat-
ment policy in these patients. Increased IgA concentration more than 1.8 mg/ml associated with the
risk of having severe asthma phenotypes: the absolute risk — 0.5, RR — 2.2 (95% CI 1.2–4.3) with
odds ratios — 8.6.

Key words: bronchial asthma, children, interleukins, immunoglobulins, asthma-phenotypes.
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правдоподібності, а також з
урахуванням абсолютного,
відносного ризиків і співвід-
ношення шансів із зазначен-
ням 95 % довірчого інтервалу
(95 % ДІ).

Результати дослідження
та їх обговорення

Порівняльний аналіз показ-
ників гуморальної ланки імуні-
тету у дітей із фенотипом тяж-
кої БА та середньотяжким пе-
ребігом захворювання пока-
зав, що вміст ІЛ-8 у сироватці
крові у дітей обох клінічних
груп суттєво не відрізнявся,
однак практично в чотири рази
перевищував норму за даними
виробника (2 пг/мл). Так, серед-
ній вміст IЛ-8 у сироватці кро-
ві осіб першої групи становив
(8,1±0,9) пг/мл, а у пацієнтів, у
яких реєструвався середньо-
тяжкий перебіг БА, — (8,5±
±1,4) пг/мл (р>0,05).

Важливими індикаторами
хронічного запалення при БА
є IЛ-4 та IЛ-5, біологічний
ефект яких пов’язаний із регуля-
цією синтезу IgЕ та підтримкою
еозинофільного запалення в
респіраторному тракті [7]. Порів-
няльний аналіз даних цитокінів
у школярів обох клінічних груп
не виявив вірогідних відмінно-
стей, проте відмічено чітку тен-
денцію до підвищення концен-
трації у пацієнтів із тяжкою БА.
Так, середня концентрація ІЛ-4
у сироватці крові дітей пер-
шої клінічної групи становила
(10,6±2,1) пг/мл, а в осіб дру-
гої клінічної групи — (7,2±
±2,5) пг/мл (р>0,05). Середній
вміст IЛ-5 у клінічних групах ся-
гав (35,8±15,7) і (8,6±4,3) пг/мл
(р>0,05) відповідно. Попри
відсутність вірогідних відмінно-
стей концентрації даних цито-
кінів у сироватці крові дітей із
різними фенотипами БА, прак-
тично у кожного третього па-
цієнта першої клінічної групи
(36,4 %) реєструвався значно

підвищений вміст ІЛ-4 (більше
10,0 пг/мл), тимчасом як у об-
стежених другої групи — лише
у 15,5 % випадків (pϕ<0,05).
Тенденція до підвищеного вмі-
сту IЛ-4 та IЛ-5 у сироватці кро-
ві дітей, хворих на тяжку БА,
зумовлена, ймовірно, вираже-
нішим запаленням дихальних
шляхів [8]. При цьому специфіч-
ність визначення зазначеної
вище концентрації ІЛ-4 у пери-
феричній крові школярів із
тяжкою БА становила 84,6 %
(95 % ДІ 75,9–91,1), а чутли-
вість — лише 36,4 % (95 % ДІ
26,9–46,6), при співвідношенні
шансів 3,1 (95 % ДІ 1,5–6,2).

Оскільки розвиток БА по-
всякчас асоціює із вродженою,
генетично-детермінованою гі-
перпродукцією IgE [9], нами
досліджено його вміст у сиро-
ватці крові обстежених дітей.
Установлено, що вміст за-
гального IgE у сироватці кро-
ві практично всіх обстежених
нами хворих (95,1 %) переви-
щував популяційну норму здо-
рових дітей (120 МО/мл), однак
у пацієнтів першої клінічної гру-
пи він був дещо вищим. Так,
вміст IgE у школярів із тяжкою
астмою становив 813,5 МО/мл,
а в осіб другої клінічної групи
— 685,3 МО/мл (р>0,05). Вод-
ночас концентрація IgE, що
перевищувала 883,0 МО/мл,
реєструвалась у 43,5 % дітей
першої клінічної групи та лише
у 33,3 % випадків — у другій
групі порівняння (р<0,05).

Згідно з даними літератури
[10], Т-хелпери 2-го порядку
активують перетворення IgМ
та IgG в IgЕ, саме тому нами
був проведений аналіз кон-
центрації даних імуноглобулі-
нів у сироватці крові.

Середня концентрація IgG у
сироватці крові дітей, хворих
на тяжку БА, була незначно
вищою, ніж у осіб другої клі-
нічної групи. Так, даний показ-
ник у пацієнтів першої групи

становив (11,4±1,1) мг/мл, а у
школярів другої групи — (9,9±
±0,8) мг/мл (р>0,05). Незва-
жаючи на те, що у дітей обох
груп не виявлено вірогідної
відмінності між рівнями IgG у
сироватці крові, однак значен-
ня даного показника, що пере-
вищували 12,0 мг/мл, реєстру-
вались у більшості обстежених
осіб (57,6 %) першої групи на
противагу частки дітей (18,2 %)
другої групи (pϕ<0,05).

Підвищений до зазначено-
го показника вміст IgG у пери-
феричній крові асоціював із
ризиком наявності фенотипу
тяжкої БА: атрибутивний ри-
зик — 0,4, відносний ризик —
2,2 (95 % ДІ 1,4–3,4) при спів-
відношенні шансів 6,1 (95 %
ДІ 3,2–11,6).

Водночас у пацієнтів пер-
шої групи спостерігалася тен-
денція до вищого вмісту IgM у
сироватці крові порівняно з діть-
ми із середньотяжким перебі-
гом БА. Так, середній вміст
даного імуноглобуліну в сиро-
ватці крові пацієнтів обох клі-
нічних груп становив (1,80±
±0,36) та (1,20±0,07) мг/мл
відповідно (р>0,05). При цьо-
му концентрація IgM у сиро-
ватці крові понад 1,1 мг/мл ви-
явлена у 57,7 % хворих із
тяжкою БА та у 39,1 % па-
цієнтів другої клінічної групи
(pϕ>0,05).

У школярів першої клінічної
групи відмічається вірогідно
вищий вміст IgА у сироватці
крові, що, ймовірно, асоціює з
вираженістю запального про-
цесу. Так, середній вміст IgA у
сироватці крові пацієнтів із
тяжкою астмою сягав (1,77±
±0,15) мг/мл, а у дітей другої клі-
нічної групи — (1,27±0,20) мг/мл
(р<0,05). Концентрація IgА у
сироватці крові вище 1,8 мг/мл
визначалася у 46,2 % шко-
лярів із тяжкою БА та лише у
9,1 % осіб  другої клінічної гру-
пи (pϕ>0,05).
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Показники діагностичної
цінності підвищеного вмісту
IgА у периферичній крові при
виявленні тяжкого фенотипу
БА щодо середньотяжкого пе-
ребігу захворювання були та-
кими: чутливість — 46,2 %
(95 % ДІ 36,1–56,4), специфіч-
ність — 90,9 % (95 % ДІ 83,4–
95,7), додатного — 5,07 та від’-
ємного — 0,59 відношення
правдоподібності. Підвищена
до зазначеного вище показни-
ка концентрація IgА у перифе-
ричній крові асоціювала із ри-
зиком наявності фенотипу тяж-
кої БА: атрибутивний ризик —
0,5, відносний ризик — 2,2
(95 % ДІ 1,2–4,3) при співвід-
ношенні шансів 8,6 (95 % ДІ
3,9–18,8).

Таким чином, у більшості
пацієнтів із тяжкою БА відміча-
ється підвищена концентрація
IgЕ, IgG, IgМ, IgА, ІЛ-4 та ІЛ-5
у сироватці крові, що опосеред-
ковано свідчить про вираже-
ність запального процесу у да-
ної когорти осіб.

Висновки

Враховуючи низьку чутли-
вість показників гуморальної
ланки імунної системи у дітей,
зокрема ІЛ-4, ІЛ-5, IgE, IgG, IgM
та IgА, їх не доцільно самостій-
но використовувати для вста-
новлення фенотипу тяжкої БА.

Відносний вміст IgG, що пе-
ревищує 12,0 мг/мл, та IgА
більше 1,8 мг/мл дозволяє зі
специфічністю 81,8 % верифі-
кувати тяжку БА та персоналі-
зувати лікувальну тактику в
даних пацієнтів.

Концентрація IgG понад
12,0 мг/мл у 6 разів підвищу-
вала шанси наявності тяжкої
БА у дітей, а збільшений до
1,8 мг/мл відносний вміст IgА
— практично у 9 разів.
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Хронічні обструктивні захво-
рювання легенів (ХОЗЛ) — це
повільно прогресуюча необо-
ротна бронхіальна обструкція
з наростаючими явищами хро-
нічної дихальної недостатнос-
ті, розвитком емфіземи леге-

нів, пневмосклерозу, прогресу-
ванням фіброзної деструкції
легенів і частими загострення-
ми. Уже на ранніх стадіях захво-
рювання домінує системна кис-
нева недостатність, яка спо-
чатку виникає лише при підви-

щеному фізичному навантажен-
ні або нервових станах [1; 2].

У хворих на артеріальну гі-
пертензію (АГ) виникнення гі-
поксії зумовлене в основному
прогресуючим розладом функ-
ції серцево-судинної системи.
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Крім того, склерозування крово-
носних судин легенів обтяжує
роботу правого шлуночка сер-
ця, створюючи умови для роз-
витку в подальшому серцево-
легеневої недостатності [3; 4].

При АГ у поєднанні з ХОЗЛ,
як правило, виникає складний
синдром кисневої недостатно-
сті різної тяжкості та, якщо так
можна сказати, різної злоякіс-
ності. Киснева недостатність
накладає відбиток на розвиток
хвороби і зумовлює виникнен-
ня низки клінічних симптомів.
Гіпоксія супроводжується у хво-
рих задишкою, загальною слаб-
кістю, зниженням працездат-
ності, поганим сном, відчуттям
тяжкості та болю в голові, по-
явою запаморочень, загруднин-
них болів та ін. [5; 6]. Надзви-
чайно тяжким ускладненням
захворювання є ураження тка-
нинних окисно-відновних фер-
ментних систем зі зниженням
споживання в тканинах кисню
(гістотоксична гіпоксія).

Тому вивчення впливу ліку-
вальних засобів на ключові
метаболічні процеси, до яких
належать ліпідний обмін, пере-
кисне окиснення ліпідів (ПОЛ),
стан антиоксидантного захис-
ту (АОЗ), сприятиме науково
обґрунтованому диференційо-
ваному вибору терапії АГ, що
перебігає у поєднанні з ХОЗЛ.

Мета роботи — вивчити
динаміку клінічного перебігу
та ліпідного обміну у хворих
на АГ, поєднану з ХОЗЛ, при
комплексному відновному лі-
куванні із застосуванням ве-
рапамілу, сиднофарму та не-
булайзерної бронхолітичної
терапії.

Матеріали та методи
дослідження

Проведено дослідження
67 хворих на АГ, що поєднана
з ХОЗЛ 1–2-ї стадії у стані ре-
місії, з яких 35 жінок і 32 чоло-
віки. Середній вік досліджува-
них чоловіків — (59,28±2,64) ро-
ку, жінок — (60,31±3,23) року.

Як базова терапія АГ нами
були застосовані антагоніст
іонів кальцію верапаміл і пери-

феричний венозний вазодила-
татор сиднофарм, які знижу-
ють переднавантаження сер-
ця, створюють коронаролітич-
ний ефект, поліпшують функ-
ціональну здатність міокарда
[3; 4].

Усі хворі були поділені на
дві групи. При АГ із супровід-
ним ХОЗЛ хворим 1-ї групи
призначали такий лікувальний
комплекс (ЛК-1): верапаміл до-
зою 80 мг (при синдромі тахі-
аритмії) разом із сиднофармом
дозою 1–2 мг тричі на добу
(1 мг тричі на добу — при ви-
никненні головного болю), а за
відсутності синдрому тахікар-
дії — верапаміл дозою 40 мг
тричі на добу, сиднофарм —
за вказаною схемою.

Пацієнтам 2-ї групи додат-
ково до вищевказаної медика-
ментозної терапії призначали
ЛК-2: небулайзерну терапію з
інгаляцією бронхолітиків.

Схема аерозольної терапії:
при проведенні симпатоміме-
тичної терапії звичайним режи-
мом було призначення сальбу-
тамолу (Вентолін™ Небули)
дозою 2,5 мг (або фенотеролу
дозою 0,1 мг) за допомогою
небулайзера кожні 4–6 год
протягом перших 24–48 год
терапії. Відповідь на інгаляцій-
ний β2-агоніст спостерігалася,
як правило, за 10–15 хв (змен-
шення симптомів бронхіальної
обструкції); якщо полегшення
симптомів не було достатнім,
то призначали повторні інгаля-
ції (до 5–7 на курс) [7].

У роботі вивчали загально-
клінічні показники, біохімічні
дані хворих (ліпідограма, ПОЛ,
АОЗ, глюкоза крові натще, креа-
тинін, гематокрит, контроль
гемодинамічних параметрів,
електро- й ехокардіографія).
Результати статистично опра-
цьовані.

Результати дослідження
та їх обговорення

До початку відновної тера-
пії хворі обох клінічних груп
скаржилися на частий голов-
ний біль — відповідно 87,9 і
88,2 %, шум у голові — 57,6 і

61,8 %, миготіння мушок в
очах — 45,5 і 44,1 %, запамо-
рочення — 39,4 і 41,1 %, від-
чуття порушень ритму серця у
вигляді посиленого серцебит-
тя або виникнення «перебоїв»
— 60,6 і 64,7 %, біль у ділянці
серця — 66,7 і 70,6 % (табл. 1).
Біль у ділянці серця (кардіал-
гії) та порушення ритму часто
виникали вночі і, як правило,
погано піддавалися традицій-
ній фармакотерапії, що була
призначена на амбулаторному
етапі.

Суб’єктивні відчуття і дані
об’єктивного дослідження свід-
чили про наявність патологіч-
ного процесу не тільки з боку
серцево-судинної, а й дихаль-
ної системи. У більшості хво-
рих виявлено утруднення ди-
хання при фізичному наван-
таженні — відповідно у 72,7 і
79,4 %, що супроводжувалося
кашлем — у 54,5 і 58,8 %, з
утрудненим відходженням мок-
ротиння — у 30,3 і 47,1 %, від-
чуттям хрипів за грудниною —
у 24,2 і 26,4 %.

Крім загальносоматичних
скарг, що характерні при пато-
логії серцево-судинної та ди-
хальної систем, у хворих до
початку лікування виявлені
астеновегетативні реакції (у
90,9 % хворих 1-ї групи та
94,1 % — 2-ї групи) у вигляді
загальної слабкості, підвище-
ної втомлюваності, зниження
настрою та толерантності до
звичайного фізичного наванта-
ження.

Після проведеного віднов-
ного лікування за ЛК-1 і ЛК-2 у
досліджуваних хворих спосте-
рігалося значне зменшення
або відсутність клінічних ознак
коморбідної патології. Однак
рівень показників, що віддзер-
калюють якість лікування, з
оцінкою «відсутнє» та «значне
зменшення» симптомів був ви-
щим у пацієнтів, які отримува-
ли ЛК-2 (див. табл. 1).

Після лікування в обох гру-
пах хворих виявлено позитив-
ні зміни гемодинаміки та ліпід-
ного спектра крові. Систоліч-
ний артеріальний тиск знизився
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з (162,4±9,6) до (140,6±8,0) мм
рт. ст. у пацієнтів 1-ї групи і з
(163,2±9,6) до (138,2±8,4) мм
рт. ст. — у хворих 2-ї групи
(р<0,05). Діастолічний артері-
альний тиск знизився зі (104,4±
±9,8) до (86,2±7,8) мм рт. ст. і
з (105,6±8,6) до (83,6±8,2) мм
рт. ст. відповідно у пацієнтів
1-ї і 2-ї груп (р<0,05).

Зниження артеріального тис-
ку на тлі поліпшення самопо-
чуття, зменшення ознак і сту-
пеня тяжкості астеновегета-
тивного синдрому відбувалося
у пацієнтів із ЛК-1 на 5–6-ту
добу, а у хворих із ЛК-2 — на
2-гу–3-тю добу від початку лі-
кування. Більш виражені показ-
ники незадовільних результа-
тів лікування з оцінкою «не-
значне зменшення» клінічних
ознак спостерігалися при до-
слідженні органів дихання у
хворих, які отримували ЛК-1,
ніж у пацієнтів, що лікувалися
за методикою ЛК-2.

Проникність клітинних мем-
бран та їх функціонування тісно
пов’язані з окисно-відновними
процесами, що протікають вну-
трішньоклітинно і, особливо,
зі станом системи ПОЛ, яка
у хворих на АГ у поєднанні з
ХОЗЛ характеризувалася на-

громадженням малонового ді-
альдегіду (МДА) та дієнових
кон’югатів у сироватці крові
при достовірному зниженні по-
казників АОЗ — каталази й су-
пероксиддисмутази (СОД) (р<
<0,001; табл. 2).

Після закінчення реабіліта-
ційного курсу співвідношення
ПОЛ і АОЗ істотно (у 1-й групі —
р<0,01; у 2-й групі — р<0,001)
знизилося за рахунок підви-
щення факторів захисту. При
цьому відмінності за вмістом
кінцевого продукту ПОЛ —
МДА у хворих досліджуваних
груп не були достовірними.
Слід зауважити, що рівні ката-
лази, СОД значно зросли (від-
повідно р1<0,01 і р1<0,02 у 1-й
групі; р1<0,001 і р1<0,002 — у
2-й групі), але не досягли конт-
рольних цифр у пацієнтів, що
отримували як ЛК-1, так і ЛК-2,
однак наблизилися до показ-
ників у здорових осіб (пере-
важно у хворих 2-ї групи).

Зменшення активності фрук-
тозодифосфатази в еритроци-
тах хворих на АГ, поєднану з
ХОЗЛ, на тлі різкого зниження
редокс-стану свідчило про збіль-
шення окиснювальних власти-
востей у тканинах, характерне
для розвитку явищ компенсо-

ваного метаболічного алкало-
зу, тимчасом як застосування
ЛК-2 значно сприяло запуску
ацидотичних змін, а саме: при-
скоренню окиснення жирних
кислот, спрямованого на ком-
пенсацію метаболічного ал-
калозу. У цьому разі окиснені
метаболіти утворюються при
дезамінуванні амінокислот.

Одночасне зниження функ-
ціонування глутатіонового за-
хисту тканин і підвищення
вмісту МДА, що свідчило про
прискорення процесів ПОЛ,
вказувало на участь вільно-
радикального окиснення (ВРО)
при даній патології у регуля-
торних механізмах, наприклад,
в індукції перенесення іонів че-
рез мембрани.

Після закінчення курсу ліку-
вання підвищення рівня сиро-
ваткового антиоксиданту це-
рулоплазміну, що виконував
роль «перехоплювача» су-
пероксидних радикалів і ви-
кликав інгібування ПОЛ, було
також більш вираженим при
призначенні хворим ЛК-2, що
зумовлене, очевидно, актив-
ною участю цього ферменту в
компенсаторно-пристосовних
процесах за наявності оксида-
тивного стресу.

Таблиця 1
Динаміка клінічних ознак у хворих на артеріальну гіпертензію із супровідним

хронічним обструктивним захворюванням легенів під впливом відновного лікування
із застосуванням верапамілу, сиднофарму та небулайзерної терапії, n=67, абс. (%)

Головний біль 29 (87,9) 9 (31,0) 14 (48,3) 6 (20,7) 30 (88,2) 12 (40,0) 14 (46,7) 4 (13,3)
Шум у голові 19 (57,6) 5 (26,3) 11 (57,9) 3 (15,8) 21 (61,8) 8 (38,1) 10 (47,6) 3 (14,3)
Миготіння 15 (45,5) 7 (46,7) 5 (33,3) 3 (20,0) 15 (44,1) 7 (46,7) 6 (40,0) 2 (13,3)
мушок в очах
Запаморочення 13 (39,4) 5 (38,5) 5 (38,5) 3 (23,1) 14 (41,1) 5 (35,7) 7 (50,0) 2 (14,3)
Відчуття порушень 20 (60,6) 5 (25,0) 11 (55,0) 4 (20,0) 22 (64,7) 7 (31,8) 13 (59,1) 2 (9,1)
ритму серця
Біль у ділянці серця 22 (66,7) 7 (31,8) 13 (59,1) 2 (9,1) 24 (70,6) 9 (37,5) 14 (58,3) 1 (4,2)
Утруднення дихання 24 (72,7) 2 (8,3) 6 (25,0) 16 (66,7) 27 (79,4) 8 (29,6) 14 (51,9) 5 (18,5)
Кашель 18 (54,5) 0 6 (33,3) 12 (66,7) 20 (58,8) 4 (20,0) 12 (60,0) 4 (20,0)
Хрипи 8 (24,2) 0 3 (37,5) 5 (62,5) 9 (26,4) 2 (22,2) 5 (55,6) 2 (22,2)
Мокротиння 10 (30,3) 0 3 (30,0) 7 (70,0) 16 (47,1) 2 (12,5) 8 (50,0) 6 (37,5)
Астенічний синдром 30 (90,9) 6 (20,0) 14 (46,7) 10 (33,3) 32 (94,1) 8 (25,0) 16 (50,0) 8 (25,0)

Показник

До ліку-
вання
ЛК-1,
n=33

Після лікування ЛК-1 Після лікування ЛК-2

Відсутнє
Значне
змен-
шення

Незнач-
не змен-
шення

Відсутнє
Значне
змен-
шення

Незнач-
не змен-
шення

До ліку-
вання
ЛК-2,
n=34
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Отримані позитивні зміни в
системі метаболічної регуляції
ВРО під впливом лікувальних
комплексів, що вивчалися, свід-
чать про патогенетичний ха-
рактер саногенетичної дії їх у
досліджуваних хворих.

Прискорене використання
жирних кислот у процесах окис-
нення і пероксидації призво-
дить до зменшення вмісту в
еритроцитах хворих фосфо-
ліпідів, а також зниження відно-
шення фосфоліпіди : холесте-
рин, підвищення вмісту В-ліпо-
протеїдів, рівня ефірів холесте-
рину, що сприяє розвитку ате-
росклерозу, прогресуванню і
ускладненому перебігу АГ. По-

казники ліпідограм еритроцитів
крові досліджуваних пацієнтів
достовірно перевищували дані
у здорових людей.

Застосування ЛК-1 і ЛК-2
привело у хворих на АГ із су-
провідним ХОЗЛ до зниження
рівня В-ліпопротеїдів, триглі-
церидів, збільшення вмісту
фосфоліпідів і відношення
фосфоліпіди : холестерин в
еритроцитах на тлі зниження
ефірів холестерину (табл. 3).

Позитивна динаміка мета-
болічних показників зумовила
поліпшення самопочуття, змен-
шення проявів суб’єктивних й
об’єктивних критеріїв поєдна-
ної патології серцево-судинної

й легеневої систем, більш ви-
ражене у хворих, що застосо-
вували ЛК-2.

Порівняльний аналіз ефек-
тивності безпосередніх ре-
зультатів показав таке. Ефек-
тивність лікування при призна-
ченні ЛК-1 з оцінкою «значне
поліпшення» становила 18,6 %;
«поліпшення» — 42,9 %; «не-
істотне поліпшення» — 38,5 %
випадків. Ефективність ЛК-2 з
характеристикою «значне по-
ліпшення» спостерігалася у
34,2 % хворих; «поліпшення»
— у 42,1 % пацієнтів, тимча-
сом як «неістотне поліпшення»
відмічено у 23,7 % випадків.

Позитивні результати при
призначенні ЛК-1 сягали 61,5 %;
ЛК-2 — 76,3 %.

Висновки

Отримані клініко-біохімічні
дані дозволили зробити такі
висновки:

1. Комплексна терапія з ви-
користанням верапамілу і сид-
нофарму (ЛК-1), а також сид-
нофарму, верапамілу та небу-
лайзерної бронхолітичної те-
рапії (ЛК-2) сприяє високому
клінічному ефекту у хворих на
АГ у поєднанні з ХОЗЛ.

2. На фоні поліпшення са-
мопочуття пацієнтів обох ліку-
вальних груп у хворих з ЛК-2 у
більш ранні терміни, ніж у хво-
рих з ЛК-1, та значно ефектив-
ніше знижувався артеріальний
тиск, більш позитивною була
динаміка клінічних симптомів,
особливо з боку бронхолегене-
вої системи.

3. Застосування у відновно-
му лікуванні небулайзерної
бронхолітичної терапії сприя-
ло зменшенню системних гіпо-
ксичних явищ, поліпшенню лі-
підного обміну, окисно-віднов-
них процесів, активізації фак-
торів антиоксидантного захис-
ту, що викликало позитивний
клінічний ефект.
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Таблиця 2
Динаміка показників метаболічної системи

перекисного окиснення ліпідів і антиоксидантного захисту
у хворих на артеріальну гіпертензію із супровідним
хронічним обструктивним захворюванням легенів

під впливом ЛК-1 та ЛК-2, M±m

Контроль    1-ша група, n=20         2-га група, n=20

    Показник (здорові), До ліку- Після лі- До ліку- Після лі-
n=16 вання кування вання кування

СОД (у сиро- 3,9±0,1 1,81±0,05 2,01±0,07 1,90±0,05 2,28±0,13
ватці крові), р<0,001 p<0,001 р<0,001 p<0,001
од.(гНb⋅хв) р1<0,02 р1<0,002

0,05<р2<0,1

МДА (у сиро- 3,2±0,2 6,5±0,2 4,1±0,3 7,2±0,3 3,8±0,2
ватці крові), р<0,001 p<0,001 р<0,001 p<0,02
мкмоль/л р1<0,001 р1<0,001

р2>0,6

Каталаза/МДА 5,25 1,49 2,93 1,23 3,74

СОД/МДА 1,3 0,28 0,49 0,26 0,6

Дієнові кон’ю- 1,32± 2,2±0,2 1,69±0,09 2,4±0,2 1,43±0,06
гати (у сиро- ±0,07 р<0,001 p<0,001 р<0,001 p>0,25
ватці крові), р1<0,02 р1<0,001
ммоль/л р2<0,02

Церулоплаз- 29,9±1,2 20,6±0,8 30,7±1,3 22,4±0,8 36,1±1,3
мін (у сироват- р<0,001 p>0,8 р<0,001 p<0,001
ці крові), мг% р1<0,001 р1<0,002

р2<0,002

Глутатіонредук- 24,1±0,1 16,6±1,1 25,6±0,9 15,4±1,0 20,4±1,8
таза (в ери- р<0,001 p>0,1 р<0,001 p<0,001
троцитах), р1<0,001 р1<0,001
нмоль/(с⋅мл) 0,05<р2<0,1

Фруктозо-ди- 0,64± 0,38± 0,58±0,02 0,30±0,01 0,62±0,01
фосфатаза (в ±0,01 ±0,01 p<0,002 р<0,001 p>0,2
еритроцитах), р<0,001 р1<0,001 р1<0,001
нмоль/(с⋅мл) 0,05<р2<0,1

Примітка. Достовірність відмінностей: р — щодо контролю; р1 — щодо
групи до лікування; р2 — після лікування за ЛК-1 і ЛК-2.
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Таблиця 3
Динаміка показників ліпідограми еритроцитів крові

хворих на артеріальну гіпертензію із супровідним хронічним
обструктивним захворюванням легенів під впливом ЛК-1 та ЛК-2, M±m

               
 Показник

                              ЛК-1, n=33                              ЛК-2, n=34 Контроль
(здорові),

До лікування Після лікування До лікування Після лікування n=16

В-ліпопротеїди, од. 51,30±3,02* 48,2±2,2 52,60±3,22* 40,6±1,9** 36,8±3,6
Тригліцериди, од. 2,38± 0,09* 2,5±0,1** 2,43±0,12 3,28±0,09** 3,27±0,05
Фосфоліпіди, г/л 3,41±0,68* 6,59±1,22** 3,45±0,42* 9,40±0,92** 11,50±0,93
Холестерин, ммоль/л 6,48±0,15* 5,20±0,17** 6,82±0,21* 4,90±0,12** 3,98±0,27

Примітка. Достовірність зміни показників: * —  щодо контролю; ** — до та після лікування.
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Вступ

Мозкові інсульти залиша-
ються актуальною проблемою
сучасної ангіоневрології, що
пов’язано з широкою розпо-
всюдженістю даного захворю-
вання, інвалідизацією та ле-
тальністю [3].

В Україні щороку реєстру-
ється від 110 до 120 тис. ін-
сультів, на жаль, до своєї пра-
ці повертаються 15–20 % хво-
рих [4].

У комплексі відновної терапії
особливу увагу приділяють мо-
торним розладам, порушенням
координації рухів, методам їх
корекції, тому що саме вестибу-
лярна та моторна дисфункції
відновлюються тривалий час
після мозкового інсульту [1; 10].

Серед методів відновлення
фізична реабілітація має сут-

тєве значення, тому що сприяє
активації системної, внутріш-
ньомозкової гемодинаміки, під-
вищує метаболізм у м’язовій
тканині, особливо в паралізо-
ваних кінцівках, стимулює ро-
боту вестибулярних, рухових
центрів [5; 6].

У клінічній практиці для оцін-
ки адекватності ефективності
використання тренажера “Lo-
komat” у реабілітації хворих у
відновному періоді ішемічного
інсульту (ІІ) доцільно досліджу-
вати функціональний стан ве-
стибулярної функції як показни-
ка, найбільш чутливого до впли-
ву зовнішніх факторів [8; 9].

Нами було використано
комплекс для навчання ходи
та її корекції “Lokomat”, який
дозволяє пацієнтам відпрацьо-
вувати повторні рухи, а також
контролювати горизонтальне

і вертикальне переміщення
центра маси тіла. Спеціальна
система управління відроджує
фізіологічну модель ходи лю-
дини.

Мета дослідження — визна-
чити ефективність використан-
ня комплексу “Lokomat” у хво-
рих після ІІ на основі прове-
дення неврологічного обсте-
ження й об’єктивної вестибуло-
метрії методом реєстрації ве-
стибулярних викликаних по-
тенціалів (ВВП).

Матеріали та методи
дослідження

Фізичне тренування паці-
єнтів за допомогою комплек-
су “Lokomat” було проведено
паралельно зі стандартною
медикаментозною терапією
35 хворих (14 чоловіків і 21 жін-
ка) у ранньому відновному пе-

женность которых зависела от локализации инсульта и тяжести его клинического течения. Комп-
лексная терапия включала применение медикаментозных мероприятий и физического дозиро-
ванного тренинга с комплексом “Lokomat”.

Отмечено положительное влияние проведенной комплексной реабилитации на восстанов-
ление функциональной активности вестибулярного анализатора, уменьшение постинсультных
моторных расстройств.

Ключевые слова: реабилитация, последствия ишемического инсульта, комплекс "Lokomat",
вестибулометрия.
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CONSEQUENCES OF ISCHEMIC STROKE IN THE RECOVERY PERIOD
The Lugansk State Medical University, Lugansk, Ukraine,
The Lugansk City Hospital N 10, Lugansk, Ukraine
Backround. Brain stroke remains the actual problem today in angioneuroscience, due to the wide

spread of the disease, invalidization and mortality. In the complex rehabilitation therapy, special at-
tention is given to motor disorders, coordination, methods of correction, because it is vestibular and
motor dysfunction recover long after ischemic stroke (IS).

Objective of the work. To study the effectiveness of using complex "Lokomat" in patients after IS
on the basis of neurological examination and method of vestibulometry by registering vestibular evoked
potentials (VEP).

Materials and methods. Study included 35 patients in the IS early recovery period (1–4 months).
The age of patients was 48–65 years.

Examination of the patients was carried out by traditional clinical research methods including
otoneurologist, state of spontaneous vestibular reactions, audiometric and of vestibulometric
study.

It was established that the main neurological manifestations of early recovery period ischemic stroke
were vestibular and motor-sensory disorders, the severity of which depended on the location and se-
verity of the stroke clinical course. Combined therapy includes the use of pharmacological activities
and physical training dosed with the complex “Lokomat”. The course of treatment with a complex “Loko-
mat” consisted of 10–20 sessions.

The results were processed using modern statistical methods.
Results. The normalization of the clinical condition of patients after IS is accompanied by improve-

ment of noninvasive indicators of functional vestibulometry (changes of long latency period of VEP:
N1S, P2S), indicating improvement of excitation in cortical or subcortical areas of the vestibular appa-
ratus.

Conclusion. It was indicated a positive impact on the conduct of comprehensive rehabilitation on
the dynamics of clinical signs of disease, restoration of functional activity of the vestibular apparatus,
reduction of post-stroke motor disorders.

Key words: rehabilitation, consequences of ischemic stroke, a complex “Lokomat”, vestibulometry
method.
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ріоді ІІ (1–4 міс.). Вік пацієнтів
становив 48–65 років (середній
вік (51,6±3,1) року). Контроль-
ну групу утворили 25 осіб ана-
логічного віку, хворих на ате-
росклеротичну енцефалопатію
I ступеня. У 15 хворих основної
групи був кардіоемболічний
підтип ІІ, а у 20 осіб — атеро-
тромботичний; у 14 випадках ІІ
локалізувався у каротидному
судинному басейні (супратен-
торіально), у 21 спостережен-
ні — у вертебро-базилярному
(субтенторіально).

Серед неврологічних синд-
ромів, що спостерігалися у від-
новному періоді ІІ, переважа-
ли такі: вестибуло-атактичний
— 23 %, пірамідної недостат-
ності — 12 %, дисфазії — 9 %,
зниження когнітивної діяльно-
сті легкого і помірного ступенів
— 16 %.

При обстеженні хворих бу-
ли використані традиційні за-
гальноклінічні методи, ретель-
но вивчався неврологічний ста-
тус. Крім того, було проведе-
но стандартне отоневрологіч-
не обстеження: огляд отонев-
ролога, вивчення стану спон-
танних вестибулярних реакцій,
аудіометричне та вестибуло-
метричне дослідження.

Вестибулометричне дослі-
дження проводили до та після
фізичного тренування на ком-
плексі “Lokomat” на основі ви-
вчення стану вестибулярних
реакцій шляхом їх реєстрації і
даних експериментальної про-
би (об’єктивна вестибуломет-
рія — ОВ) — ВВП, що викону-
валася на аналізаторі вестибу-
лярної чутливості із застосу-
ванням методів автоматизова-
ного пошуку чутливості (за зов-
нішнім стандартом). До уваги
брали загальноприйняті по-
казники: пік P1 — час появи
збудження периферичної час-
тини рецептора і стовбура моз-
ку; N1 — збудження підкірко-
вих центрів; P2 — розповсю-
дження збудження у кірковій
зоні аналізатора.

Розраховували значення
латентних піків (ЛП) ВВП, що
дозволяє виявити анатомо-

топографічні деталі патологіч-
ного процесу, який розвинувся
внаслідок мозкового інсульту
[2; 7].

Курс лікування з комплек-
сом “Lokomat” складався з 10–
20 сеансів залежно від регре-
су клінічних проявів і патоло-
гічних змін з боку функціональ-
ного стану моторного та вести-
булярного аналізаторів.

При легкому ступені вести-
булярних і відповідно мотор-
них розладів тренування за
допомогою комплексу “Loko-
mat” проводили терміном 30–
40 хв протягом 10 днів двічі на
добу. При помірному ступені
вираженості рухових розладів
курс фізичної реабілітації збіль-
шували до 20 сеансів.

Отримані результати спо-
стереження були оброблені за
допомогою сучасних статис-
тичних методів.

Результати дослідження
та їх обговорення

Аналіз результатів дослі-
дження проведено у групах
хворих з наслідками ІІ залеж-
но від кількості сеансів фізич-
ного тренування, тобто корот-
кочасне (10 сеансів) або три-
вале (до 20 сеансів), і локалі-
зації ІІ (супра- або субтенторі-
ально).

Хворі з наслідками ІІ часті-
ше за все скаржилися на голов-
ний біль (68 %), періодичне
запаморочення (79 %), пору-

шення рівноваги (80 %). Більш
стійким симптомокомплексом,
що практично завжди спосте-
рігався в обстежених, була ве-
гетативна дисфункція (78 %).

Аналіз даних тональної аудіо-
метрії виявив у 11 % хворих
наявність горизонтально-спад-
ного типу аудіометричних кри-
вих за типом звукосприйняття,
що відповідає змінам при ней-
росенсорній приглухуватості.

У хворих після ІІ, які одер-
жали 10 сеансів терапії на комп-
лексі “Lokomat”, за даними
ВВП, у початковому періоді до
лікування в цілому по групі
спостерігали наявність змін
величини ЛП P2 ліворуч, які по-
довжувалися порівняно з ана-
логічними показниками конт-
рольної групи. Це вказувало
на порушення збудження у
кірковому центрі вестибуляр-
ного аналізатора внаслідок ІІ
(табл. 1, 2) незалежно від пе-
реважної його локалізації.

Праворуч ВВП-показники не
змінювалися порівняно з кон-
трольними даними, однак ве-
личина ЛП P2 відрізнялася від
показника ліворуч (p<0,05).
Аналізуючи результати ліку-
вання після 5 сеансів тренін-
гу “Lokomat”, ми встановили
зменшення асиметрії та різно-
спрямованості змін показників
ЛП ВВП між правим і лівим бо-
ками за величиною показника
ЛП P2 та зменшення відхилен-
ня показника ЛП P2 ліворуч

Примітка. У табл. 1, 2, 4: * — вірогідність різниці між показниками конт-
рольної групи та групи обстежених до лікування (p<0,05); ** — вірогідність
різниці між групами до та після лікування (p<0,05).

Таблиця 1
Динаміка показників латентних піків вестибулярних

викликаних потенціалів після тренінгу “Lokomat” (10 сеансів)
у хворих із супратенторіальними ішемічними інсультами,

мс, M±m

   Показник Контрольна                        Хворі з ІІ, n=14
група, n=25 До лікування Після лікування

P1S 22,50±0,65 21,69±0,54 21,23±0,48
P1D 22,33±0,65 22,30±0,81 22,30±0,49
N1S 73,33±1,47 74,50±1,20 73,02±0,73
N1D 73,75±1,24 73,50±1,86 74,30±0,78
P2S 123,50±2,44 127,83±1,02* 124,64±0,99**
P2D 126,58±3,26 124,50±0,99 124,46±0,99
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порівняно з величинами до лі-
кування незалежно від локалі-
зації ІІ.

При аналізі індивідуальних
величин ЛП ВВП у хворих цієї
групи до лікування (див. табл. 2)
встановлено наявність різних
типів реакції змін показників
ЛП P1, P2 та N1 після ІІ порів-
няно з даними у контрольній
групі: подовження чи скоро-
чення часу появи піків ВВП
(табл. 3). Частота зазначених
варіантів змін показників до лі-
кування була майже однако-
вою, після лікування з комп-
лексом “Lokomat” (10 сеансів)
частота асиметрії та скорочен-
ня часу появи піків ВВП змен-
шилася.

Порівнюючи показники ЛП
ВВП у хворих з наслідками ІІ,
які отримали 20 сеансів “Loko-
mat” у вихідному стані, з ана-
логічними показниками конт-
рольної групи, виявили вірогід-
не подовження величин ЛП N1
ліворуч, що свідчило про галь-
мування проведення імпульсів
у підкіркових вестибулярних
центрах (табл. 4).

При аналізі індивідуальних
показників у більшості хворих
цієї групи виявлено наявність
асиметрії величин ЛП P1, N1,
P2 та превалювання частоти
подовження виникнення ЛП
P2, що вказувало на частіші
зміни у кірковій зоні вестибу-
лярного аналізатора за типом

Таблиця 2
Динаміка показників латентних піків вестибулярних

викликаних потенціалів після тренінгу “Lokomat” (10 сеансів)
у хворих із субтенторіальними ішемічними інсультами,

мс, M±m

   Показник
Контрольна                        Хворі з ІІ, n=21
група, n=25 До лікування Після лікування

P1S 23,14±0,60 20,76±0,26 21,50±0,53
P1D 23,43±0,60 22,27±0,79 22,75±0,53
N1S 74,00±0,91 74,50±0,64 73,75±0,80
N1D 75,14±0,92 74,25±0,83 74,75±0,71
P2S 123,50±0,60 127,79±1,06* 124,72±0,53**
P2D 126,85±1,51 122,64±1,31 124,75±0,49

гальмування розповсюдження
збудження. Частота варіантів
змін ЛП P1 і N1 була майже
однаковою.

Після проведення 20 сеансів
“Lokomat” зареєстровано зміну
показника ЛП N1, який зменшу-
вався порівняно з величиною
до лікування, що відображало
покращання процесів збуджен-
ня у кірковій зоні вестибулярно-
го аналізатора. При індивіду-
альному аналізі досліджуваних
показників відмічено зниження
частоти варіанта швидкості та
вираженості коливань різниці
змінених показників.

Таким чином, після тренін-
гу з комплексом “Lokomat” (5–
10 сеансів) спостерігали пози-
тивний клінічний ефект, який
полягав у покращанні загаль-
ного стану хворих, збільшенні
обсягу рухів і сили у кінцівках,
зменшенні осередкової невро-
логічної симптоматики.

Нормалізація клінічного ста-
ну пацієнтів після ІІ супрово-
джувалася нормалізацією або
покращанням показників не-
інвазивної функціональної ОВ
(за змінами тривалості ЛП ВВП:
N1S, P2S), що вказувало на
поліпшення проведення збу-
дження у підкірковій або кірко-
вій зонах вестибулярного ана-
лізатора.

Таблиця 3
Варіанти змін показників латентних піків

вестибулярних викликаних потенціалів до та після тренінгу “Lokomat”
у хворих з ішемічними інсультами залежно від терміну лікування

                         
Варіанти змін

                    P1                    N1                 P2

До ліку- Після До ліку- Після До ліку- Після
вання лікування вання лікування вання лікування

5 сеансів

Частота асиметрії показників 12 9 16 14 16 16
між правим і лівим боком
Частота подовження часу появи піків ВВП 9 8 8 7 9 7
Частота скорочення часу появи піків ВВП 5 1 8 6 7 9
Максимальна різниця 6 6 12 6 22 8

5–10 сеансів

Частота асиметрії показників 13 6 18 12 16 11
між правим і лівим боком
Частота подовження часу появи піків ВВП 4 4 8 10 11 11
Частота скорочення часу появи піків ВВП 3 2 10 — 6 1
Максимальна різниця 6 4 10 6 8 6
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Висновки

Аналіз показників ОВ у хво-
рих під час відновного періоду
ІІ у динаміці після впливу “Lo-
komat”-терапії свідчить про нор-
малізацію проведення нерво-
вого імпульсу провідним вес-
тибулярним шляхом, віднов-
лення функціональної актив-
ності вестибулярного аналіза-
тора, зменшення вираженості
післяінсультних моторних і ко-
ординаторних розладів.

Установлені позитивні зміни
показників вестибулометрії
спостерігалися за величинами
ЛП ВВП як при короткотрива-
лій (10 сеансів), так і довготри-
валій (10–20 сеансів) “Loko-
mat”-терапії, яка проводилася
під контролем динаміки клініч-
них ознак. Ефективність ліку-
вання не залежала від локалі-
зації ІІ.
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Загальновідомим є той факт,
що протягом багатьох років
таке захворювання шийки мат-
ки, як лейкоплакія, є фоном, на
якому можливий розвиток ра-
ку шийки матки. Лейкоплакія
шийки матки (ЛШМ) сьогодні
посідає особливе місце у струк-
турі захворювань шийки матки,
оскільки все ще залишається
дискусійним питання про пато-
генез, доброякісність або зло-
якісність її перебігу. Останніми

роками висловлене припущен-
ня про вірусну природу ЛШМ.
Частота ЛШМ у популяції ста-
новить 1,1 %, а в структурі за-
хворювань шийки матки —
5,2 %. І хоча дана патологія не
є такою вже частою, злоякісна
трансформація багатошаро-
вого плоского епітелію (БПЕ)
спостерігається у 31,6 % хво-
рих із ЛШМ, у зв’язку з чим
своєчасна діагностика та ліку-
вання ЛШМ необхідні для про-

філактики і зниження частоти
захворюваності на рак шийки
матки. Для вибору правильної
тактики щодо ЛШМ необхідно
знати і розуміти етіологічні та
патогенетичні аспекти виник-
нення і перебігу цього проце-
су. Важливим чинником, що
сприяє виникненню ЛШМ, на
думку багатьох авторів, є три-
валий запальний процес, що
підтримується порушенням
анатомічної будови шийки мат-
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Преимуществами выполнения лечебной конизации с помощью радиохирургии считают щадя-

щие разрезы, при которых повреждается лишь слой клеток, непосредственно соприкасающий-
ся с электродом; не образуется черный струп, так как не происходит обугливание тканей; дно и
края раны имеют белесоватый цвет; нет повышенного раневого отделяемого; рассечение тка-
ней происходит легко; нет необходимости в дополнительной обработке раневой поверхности
шейки матки препаратами для улучшения репарации; наблюдаются отсутствие ожога и некроза краев
раны; выраженный коагулирующий эффект, что позволяет оперировать практически на «сухом»
операционном поле; хорошее заживление раны и гладкий послеоперационный период. При ис-
пользовании метода радиочастотной электрохирургии сокращается время проведения опера-
тивных вмешательств. Радиохирургический метод лечения заболеваний шейки матки не вызы-
вает образование рубцов, сокращает сроки эпителизации, а главное — сохраняет архитектони-
ку шейки матки. Разработанная дифференцированная тактика ведения пациенток различного
возраста в зависимости от формы лейкоплакии, сочетающая методы деструктивного воздей-
ствия и противовирусной терапии, позволила достигнуть высокой эффективности лечения.

Ключевые слова: лейкоплакия шейки матки, противовирусное лечение, радиохирургия.
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EFFICACY OF DIFFERENT METHODS OF TREATMENT OF CERVICAL LEUKOPLAKIA
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Purpose and task of this work was to learn efficiency of medical treatment of different forms of

leukoplakia with use of laser and radio wave coagulations in women of different age groups in combi-
nation with antibacterial and antiviral therapy.

Materials and methods. On the basis of study 2,470 protocols of colposcopic exams for the peri-
od of 2010–2013 cervical leukoplakia was revealed in 200 patients, they made up a group of own
researches. Depending on the morphologically confirmed form of leukoplakia the patient were divided
into two groups: 1st group (164 patients) with a simple cervical leukoplakia; 2nd group — 36 patients
with verrucose cervical leukoplakia.

A high-intensive laser surgical device “Lika-Khirurg” (Cherkassy) was used as a source of laser
radiation. For the radiosurgical treatment “Fotec E80M” device  (Ekaterinburg) was used.

Results. There was developed differential management: methods of destructive action on the uterine
cervix — laser and radio wave coagulation, immune and antibacterial therapy. Antibacterial therapy
was recommended in 100% cases in the 1st and 2nd groups. The obtained data revealed  that effi-
ciency of developed medical schemes of different forms of cervical leukoplakia 97.1% in the 1st group
and 94.4% — in the 2nd one.

Methods of determination of morphological indices of proliferative activity and quantitative indices
of the viral loading were included in the complex diagnosis of different forms of cervical leukoplakia,
which allows to define oncologic potential of the leukoplakia form. The greatest oncologic risk had the
verrucose leukoplakia.

Key words: cervical leukoplakia, antiviral treatment, radiosurgery.
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ки, а у кожної другої пацієнтки
— попередніми різними де-
структивними методами дії на
шийку матки: діатермокоагуля-
ція, кріодеструкція, СО2-лазерна
вапоризація [1].

Залишається відкритим пи-
тання: чому в одних випадках
виникає проста ЛШМ, що час-
то розцінюється як фізіологіч-
ний кератоз після інтенсивно-
го і неадекватного медикамен-
тозного або деструктивного лі-
кування ерозії шийки матки, а
в інших — верукозна форма
ЛШМ із ознаками цервікальної
інтраепітеліальної неоплазії
(ЦІН) різного ступеня тяжкос-
ті. Особливе значення в індук-
ції канцерогенезу надається
вірусним інфекціям і ключовим
вважається вірус папіломи лю-
дини (ВПЛ), що має найбіль-
ший онкогенний потенціал і є
основним екзогенним чинни-
ком формування плоскоклітин-
них інтраепітеліальних уражень
[2]. Інфікування шийки матки
ВПЛ є передумовою, але не
достатнім чинником для роз-
витку акту канцерогенезу. Ви-
діляються ендогенні й екзо-
генні чинники. До ендогенних
належить стан імунної систе-
ми. Виявлено, що імунодефі-
цит, який виражається у недо-
статності клітинної та гумо-
ральної ланок, може відіграва-
ти важливу роль у генераліза-
ції процесу. До екзогенних на-
лежать чинники зовнішнього
середовища, особливості сек-
суальної поведінки, куріння,
соціальний статус пацієнток.

Мета дослідження — ви-
вчити ефективність лікування
різних форм лейкоплакії із за-
стосуванням лазерної та ра-
діохвильової коагуляцій у жі-
нок різних вікових груп у ком-
бінації з антибактеріальною,
противірусною терапією.

Матеріали та методи
дослідження

На підставі вивчення 2470
протоколів кольпоскопічних
досліджень за період 2010–
2013 рр. у 200 пацієнток вияв-
лена ЛШМ, вони утворили гру-

пу власних досліджень (дослі-
дження проведені у жіночій
консультації № 1 КУ «Полого-
вий будинок № 5», Одеса). За-
лежно від морфологічно під-
твердженої форми ЛШМ паці-
єнтки розділені на дві групи:
першу групу утворили 164 па-
цієнтки із простою формою
ЛШМ; другу групу — 36 паці-
єнток із верукозною формою
ЛШМ, причому до цієї групи
увійшли пацієнтки з лейкопла-
кією без проліферації й атипії,
із проліферацією без атипії, із
проліферацією й атипією.

Оскільки в літературі ми не
знайшли єдиної думки щодо
класифікації лейкоплакії, то
вважаємо можливим вживати
термін «верукозна» (бородав-
часта), який введений в обіг
Е. І. Петровою (1959) і засто-
совується нині згідно з класи-
фікацією ВООЗ при описі лей-
коплакії БПЕ та іншої локаліза-
ції — губи, голосові зв’язки, гор-
тань, що і дозволило нам звер-
нутися до даної класифікації.

Усім пацієнткам перед ліку-
ванням проводили загально-
прийняте гінекологічне обсте-
ження (аналіз скарг, збір гі-
некологічного анамнезу, огляд
шийки матки у дзеркалах, бі-
мануальне дослідження, бак-
теріоскопічне та бактеріологіч-
не дослідження вагінального
видільного та діагностичні тес-
ти на наявність супровідних ін-
фекцій, переданих статевим
шляхом — ІПСШ) і спеціальне
обстеження: проста і розшире-
на кольпоскопія, цитологічне
дослідження мазків-відбитків із
шийки матки і зскрібків церві-
кального каналу, гістологічне
дослідження прицільно узято-
го біоптата шийки матки, ви-
вчення мітотичного режиму за
методом І. А. Алова і співавт.
(1973) і проліферативної ак-
тивності БПЕ з використанням
моноклональних антитіл Ki-67
(DAKO, Данія), типування ВПЛ
методом полімеразної ланцю-
гової реакції, визначення не-
прямого вірусного наванта-
ження методом геномної ам-
пліфікації Digene-тест.

Як джерело лазерного ви-
промінювання використовува-
ли високоінтенсивний лазер-
ний хірургічний апарат «Ліка-
хірург» (Черкаси) з довжиною
хвилі інфрачервоного діапазо-
ну 1470 нм, вихідна потужність
променя сягала 10–15 Вт. Для
радіохірургічного лікування за-
стосовувався апарат «Фотек
Е80М» (Єкатеринбург), в осно-
ві дії якого лежить широкосму-
говий радіохвильовий сигнал
спеціальної форми, одержа-
ний шляхом підсумовування
певним чином сигналів із час-
тотами від 440 до 7,04 мГц, що
дозволило нівелювати недолі-
ки і виокремити переваги тра-
диційної високочастотної та
радіохвильової хірургії.

Ефективність лікування оці-
нювали на підставі даних прос-
тої та розширеної кольпоскопії,
цитологічного дослідження
мазків-відбитків з поверхні
шийки матки і зскрібків церві-
кального каналу в динаміці че-
рез 1,5, 3, 6 міс. і через рік піс-
ля лікування. На 5–6-й день
менструального циклу хворим
проводили лазерну і радіохви-
льову деструкцію ЛШМ. Ла-
зерна деструкція шийки матки
проведена 177 жінкам апара-
том «Ліка-хірург» із довжиною
хвилі інфрачервоного діапазо-
ну 1470 нм у безперервному
безконтактному режимі з ви-
хідною потужністю 10–15 Вт і
діаметром плями 1–3 мм, се-
реднє променеве навантажен-
ня становило 1500–2000 Дж.
Радіохірургічне лікування про-
ведене 23 пацієнткам апара-
том «Фотек Е80М»: спеціаль-
ним електродом-петлею сікли
конус у режимі «різання» в 1–
2-й зонах з вершиною в нижній
третині цервікального каналу;
потім судини, що кровоточать,
коагулювали кулястим елек-
тродом діаметром 5 мм у режи-
мі «спрей» після попереднього
місцевого знеболювання в чо-
тирьох точках на вагінальній
порції шийки матки на 12, 15,
18-ту, 21-шу годину місцевим
анестетиком за стандартною
методикою.



# 4 (144) 2014 63

Потім у післяопераційному
періоді 140 пацієнткам, у яких
були виявлені високоонкоген-
ні типи ВПЛ і високе вірусне
навантаження, призначали до-
даткову противірусну терапію
препаратом системної дії «Па-
навір» у вигляді 0,004 % роз-
чину дозою 5,0 мл через 24–
36 год у кількості 5 внутрішньо-
венних ін’єкцій. Усім жінкам
рекомендована антибактері-
альна терапія препаратом су-
мамед по 500 мг один раз на
день протягом 6 днів.

Результати дослідження
та їх обговорення

Вік пацієнток першої групи в
середньому становив (36,15±
±0,20) року, пацієнток другої
групи — (42,86±0,40) року. Ве-
рукозна лейкоплакія виявля-
ється у жінок більш старшого
віку, а проста форма частіше
діагностується у пацієнток мо-
лодшого віку. Отже, середній
вік жінок із ЛШМ відповідає
пізньому репродуктивному пе-
ріоду, що має важливе значен-
ня у діагностиці та виборі так-
тики лікування пацієнток.

У спеціально розроблених
картах обстеження реєструва-
лися відомості про професійну
зайнятість пацієнток, соціаль-
ний статус, шкідливі звички,
особливості менструальної
функції, сексуальний анамнез,
перенесені раніше гінекологіч-
ні захворювання, включаючи
патологію шийки матки та
ІПСШ, екстрагенітальну пато-
логію, інфекційні захворюван-
ня. Особлива увага була при-
ділена вивченню репродуктив-
ного анамнезу.

Загальновідомо, що нікотин
добре проникає через слизові
оболонки, виявляється у цер-
вікальному секреті та є факто-
ром ризику розвитку патології
шийки матки і ЦІН [3]. Серед
двох груп досліджуваних жінок
інтенсивно палили 103, тобто
значна частина жінок мала да-
ний фактор ризику.

Середня тривалість менст-
руальних кровотеч становила:
(4,3±0,3) дня у першій групі;

(4,6±0,7) дня — у другій і за
групами достовірно не розріз-
нялася. Тривалість менстру-
ального циклу у групах: (29,2±
±1,5) дня — у першій групі;
(28,4±1,4) дня — у другій групі
(р>1). У другій групі було 40 жі-
нок у менопаузі, тимчасом як
у першій групі лише 10 пацієн-
ток перебували в постмено-
паузальному періоді. Мабуть,
постменопаузальна гіпоестро-
генія й атрофічні зміни БПЕ
шийки матки відіграють вели-
ку роль у розвитку патології
шийки матки у цей період жит-
тя жінки [4]. Тканини шийки
матки містять рецептори до
естрогену, будова якого схожа
з онкопротеїнами ВПЛ Е6, Е7.
При нестачі естрогену онко-
протеїни ВПЛ Е6, Е7 можуть
бути розпізнані рецепторами
БПЕ шийки матки, унаслідок
чого запускається процес клі-
тинної проліферації, що при-
зводить до формування ЦІН і
надалі до злоякісної трансфор-
мації епітелію шийки матки [5].
При вивченні менструальної
функції достовірних відміннос-
тей між групами не виявлено.
Середній термін менархе ста-
новив (13,5±0,5) року в першій
групі та (13,0±0,3) року — у
другій групі.

При аналізі сексуального
анамнезу в досліджуваних гру-
пах пацієнток були встановле-
ні такі дані: у першій групі се-
редній вік початку статевого
життя становив (17,6±1,8) ро-
ку, а у другій — (15,9±1,2) року.
Середня кількість статевих
партнерів на одну жінку у гру-
пах становила 2,6±0,5 і 3,9±0,3
відповідно. Ранній початок
статевого життя і велика кіль-
кість статевих партнерів роз-
глядаються як фактори ризику
розвитку ЦІН і, ймовірно, ЛШМ,
оскільки епітелій недостатньо
добре сформований, перехід-
на зона розташовується на ек-
тоцервіксі і більш схильна до
екзогенних впливів. Аналізую-
чи наведені дані, ми з’ясували,
що 97 жінок з обох груп не ви-
користовували контрацепцію
взагалі, пояснюючи це нерегу-

лярним статевим життям, ба-
жанням завагітніти або від-
сутністю постійного статевого
партнера, а також відсутністю
менструації та неможливістю
завагітніти. При обстеженні
пацієнток ми звернули увагу
на частоту перенесених сексу-
ально-трансмісивних захворю-
вань. Із 164 жінок першої гру-
пи — 52 та з 36 жінок другої
групи — 32 мали в анамнезі
ІПСШ. У пацієнток обох груп із
ЛШМ найчастіше виявлялися
такі інфекції, як бактеріальний
вагіноз (58,2 і 77,8 % відповід-
но) та кандидоз (28,3 і 44,4 %
відповідно). Це дозволило нам
зробити висновок про те, що
верукозна ЛШМ формується
частіше у жінок із порушенням
мікробіоценозу піхви і знижен-
ням імунітету. Також в анамне-
зі були трихомоніаз, хламідіоз,
уреаплазмоз, мікоплазмоз, ге-
нітальний герпес, цитомегало-
вірусна інфекція і папілома-
вірусна інфекція, які відзнача-
лися в пацієнток першої групи
— у 23,9 % випадків і 22,2 %
випадків — у другій групі. Крім
того, 10 пацієнток із верукоз-
ною лейкоплакією перенесли
гонорею.

Вивчення репродуктивного
анамнезу дозволило зробити
висновок, що велика кількість
пологів і абортів є чинниками,
що сприяють розвитку ЛШМ,
особливо верукозної її форми.
Можливо, важливу роль тут ві-
діграють травми шийки матки,
що виникають під час пологів і
абортів, які розглядаються як
фактор ризику розвитку ЦІН.

Особливо ретельно ми під-
ходили до вивчення даних
анамнезу щодо патології ший-
ки матки, яка була раніше, і
методів її лікування. Так, у пер-
шій групі у 89, а в другій групі
у 15 жінок раніше була вияв-
лена якась патологія шийки
матки, з приводу чого проводи-
лося різне лікування. Оскільки
ці дані були в основному отри-
мані зі слів пацієнток і у нас не
було можливості вивчити мор-
фологічну картину перенесе-
них захворювань, ми визнали
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некоректним аналізувати час-
тоту різних форм патології
шийки матки, тому що жінки
могли неправильно їх тракту-
вати. Найчастіше це були: псев-
доерозія, кістозно розширені
залози, лейкоплакія, ВПЛ-ура-
ження шийки матки, ЦІН 1–3.
Важко сказати, якою була фор-
ма ектопії шийки матки, що по-
зиціонується багатьма фахів-
цями як псевдоерозія. Якщо
це була проста природжена
ектопія, то це є гістофізіологіч-
ною нормою і проведення те-
рапії (деструкції) не потребує.
Тоді, ймовірно, прості лейко-
плакії найчастіше є наслідком
неадекватного лікування пато-
логії шийки матки.

Нами проаналізована час-
тота застосування різних мето-
дів лікування патології шийки
матки, що зафіксовано в анам-
незі досліджуваних жінок із
ЛШМ. Згідно з отриманими да-
ними, істотні відмінності між
порівнюваними групами не ви-
явлені, але привертає увагу
те, що в 43,3 % випадків у пер-
шій групі і 41,7 % випадків у дру-
гій групі шийка матки зазнала
деструктивного впливу. Ці дані
підтверджують припущення
про те, що формуванню ЛШМ
сприяють застосовані раніше
різні методи впливу на шийку
матки. Отже, найчастіше ЛШМ,
особливо її верукозна форма,
виникає у жінок пізнього ре-
продуктивного і перименопау-
зального віку, нижчого соці-
ального рівня, що мали ранній
статевий дебют і велику кіль-
кість статевих партнерів, які
нехтують бар’єрними метода-
ми контрацепції, що перенес-
ли ІПСШ, багато народжували,
з порушеннями менструальної
функції, які палять і мали в
анамнезі впливи на шийку мат-
ки з приводу попередніх пато-
логічних процесів.

Розроблена диференційо-
вана тактика лікування вклю-
чала: методи деструктивного
впливу на шийку матки — ла-
зерна і радіохвильова коагуля-
ції, імунотропна й антибактері-
альна терапія. У першій групі

у 100 % була проведена лазер-
на коагуляція шийки матки, у
другій групі — у 36 % лазерна
і в 64 % — радіохвильова коа-
гуляція. Імунотропну терапію
одержали 10,4 % жінок першої
групи і 100 % — другої групи
залежно від результатів лабо-
раторної діагностики на ВПЛ.
Антибактеріальна терапія бу-
ла рекомендована в 100 % ви-
падків у першій і другій групах.
Згідно з наведеними даними,
ефективність розроблених
схем лікування різних форм
ЛШМ становила у першій гру-
пі — 97,1 %, у другій групі —
94,4 %.

Висновки

1. Клініко-морфологічними
критеріями простої ЛШМ є ре-
зультати кольпоскопії: атипіч-
ний епітелій у вигляді лейко-
плакії, мозаїки та пунктації;
морфологічного дослідження:
кератоз, койлоцитоз і ЦIН лег-
кого ступеня, низькі показники
мітотичної та проліферативної
активності та в асоціації з ВПЛ
високого і середнього канцеро-
генного ризику клінічно значу-
щі вірусні навантаження.

2. Для верукозної форми
ЛШМ характерна наявність
грубої лейкоплакії, ацедобіло-
го епітелію, судин, атипій при
розширеній кольпоскопії, мор-
фологічно вираженого аканто-
зу, гіперкератозу, койлоцитозу
і в 50 % випадків — явищ ЦIН
різного ступеня, асоціація з
ВПЛ високого онкологічного
ризику в клінічно значущих і
високих вірусних навантажен-
нях.

3. Включення в комплексну
діагностику різних форм ЛШМ
методів визначення морфоло-
гічних показників проліфера-
тивної активності та кількісних
показників вірусного наванта-
ження дозволяє визначити он-
кологічний потенціал форми
лейкоплакії. Найбільший ризик
розвитку онкологічної патоло-
гії шийки матки має верукозна
форма лейкоплакії.

4. Розроблена диферен-
ційована тактика ведення па-

цієнток різного віку залежно
від форми лейкоплакії, що по-
єднує методи деструктивної дії
та противірусної терапії, дозво-
лила досягти високої ефектив-
ності лікування (при простій
формі — 97,1 %, при верукоз-
ній — 94,4 %).
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Вступ

Наявність хромосомної па-
тології у людини на пренаталь-
ному рівні встановлюється за
допомогою цитогенетичних,
молекулярно-цитогенетичних і
молекулярних методів. У біль-

шості випадків аналіз прово-
дять за допомогою стандарт-
ного цитогенетичного дослі-
дження у першому-другому
триместрі вагітності біоптату
ворсин хоріона та клітин ам-
ніотичної рідини. Молекулярно-
цитогенетичні та молекулярні

методи пропонують застосову-
вати як експрес-аналіз для ви-
явлення найбільш поширених
геномних мутацій у плода (три-
сомія 13, 18, 21) [2–4]. Об-
ґрунтуванням для проведення
експрес-діагностики подружнім
парам старшої вікової катего-
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ческого анализа клеток биоптата ворсин хориона, амниотической жидкости, проведено сравне-
ние результатов выявления хромосoмной патологии стандартными цитогенетическими и
молекулярно-цитогенетическими методами, дана оценка информативности флюорисцентной гиб-
ридизации in situ на интерфазных ядрах.

Ключевые слова: пренатальная диагностика, хромосомная патология, флюоресцентная гиб-
ридизация in situ, интерфазные ядра.
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PRENATAL DIAGNOSIS OF CHROMOSOME PATHOLOGY ON INTERPHASE CELLS WITH

FLUORESCENCE HYBRIDIZATION IN SITU — METHOD’S LIMITATION
Clinic of Family Planning Problems, Kyiv, Ukraine
Introduction. Molecular-cytogenetic and molecular methods are widely used in prenatal diagno-

sis for rapid detection of genomic mutations (trisomy 13, 18, 21). Aneuploidy screening is important
for 35 year-old women. It is well known that the risk to born a child with chromosome pathology is
higher among older mothers. The application of rapid aneuploidy testing by molecular and molecular-
genetic methods as a stand-alone approach in prenatal diagnosis is greatly debated. The level of
false-positive and false-negative results is 13.2–30%.

Objectives. To assess the clinical utility of molecular-cytogenetic methods as an express method
in detecting chromosomal pathology in fetuses.

The aim of this study is to objectively evaluate FISH in prenatal diagnosis of chromosome pathol-
ogy as stand-alone approach to women older than 35 years old.

Methods. Classical cytogenetic and molecular-cytogenetic methods (FISH) on metaphases and
interphase cells.

Results and conclusions. We retrospectively reviewed the results of cytogenetic conventional
investigation of 577 fetuses. CVS was performed specifically for advanced maternal age (35 years
old). 30 abnormal karyotypes were found. Among them there were 21 fetuses with aneuploidy, 7 —
with structural rearrengment and 2 fetuses — with marker chromosome.

Additional FISH investigation was used for 12 cases: in mosaic variants — 9 cases, to identify
marker chromosome — 2 cases, to detect cryptic microdeletion — 1 case.

According to our results, FISH is highly informative test for identification of chromosomal mutation
(marker chromosome, microdeletion, chromosomal rearrengements) and for identification of percent
of mosaic clones.

However, it should be recognized that the rapid test for aneuploidy of chromosomes 13, 18, 21,
X and Y by FISH provides only a limited amount of information about the fetus’s karyotype. Retro-
spective analysis demonstrated that the fast FISH fails to detect 30 to 45% of the fetal chromosomal
anomalies. The risk to receive false-negative results is near 48.4%, as our results demonstrate.

Key words: prenatal diagnostics, chromosome pathology, FISH, interphase cells.
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рії є встановлений зв’язок між
віком матері та ризиком наро-
дження дитини з хромосомною
патологією. Проте доцільність
широкого впровадження екс-
прес-методу дискутується. Ви-
падки хибнопозитивних і хиб-
нонегативних результатів ста-
новлять від 13,2 до 30 % [1; 2].

Мета нашого дослідження
— оцінити ефективність засто-
сування молекулярно-цитоге-
нетичних методів як експрес-
аналізу для виявлення й іден-
тифікації хромосомної патоло-
гії у плодів жінок старшої віко-
вої категорії.

Матеріали та методи
дослідження

Ретроспективний аналіз ре-
зультатів цитогенетичного до-
слідження каріотипу 577 пло-
дів був проведений для визна-
чення відсотка виявлення ге-
номних і хромосомних мутацій
у плодів вагітних жінок старшої
вікової категорії. Середній вік
жінок, яким проводили інва-
зивну пренатальну діагности-

ку, становив 37,8 року. Згідно
з вимогами Комітету з біоети-
ки НМАПО ім. П. Л. Шупика,
була отримана інформаційна
згода у пацієнтів на проведен-
ня аналізу.

Для цитогенетичного аналі-
зу використовували матеріал
біоптату ворсин хоріона й ам-
ніотичну рідину. Алгоритм про-
ведення аналізу представле-
ний на рис. 1. Препарати з клі-
тин біоптату ворсин хоріона
готували за загальноприйняти-
ми методиками із власною мо-
дифікацією. У кожному випад-
ку отримували препарати піс-
ля безпосередньої фіксації клі-
тин одразу після біопсії ворсин
хоріона і через 24 год культи-
вування клітин у культурально-
му середовищі Amnio Max II.
Усього для кожного випадку
аналізували по 30–40 мета-
фаз.

Клітини амніотичної рідини
культивували за загальноприй-
нятим методом [8]. Аналізу-
вали 15–20 клітин від не мен-
ше ніж двох незалежних пер-

винних культур (двох флако-
нів).

Препарати клітин амніотич-
ної рідини та біоптату ворсин
хоріона забарвлювали GTG-
методом. Допоміжні методи
забарвлення (QFQ та CBG)
застосовували за необхідності
для уточнення розміру гетеро-
хроматинових блоків.

Флюоресцентну гібридиза-
цію in situ (FISH) проводили за
протоколом, рекомендованим
виробником ДНК-зондів. Залеж-
но від показань застосовували
ДНК-зонди на центромерні ді-
лянки хромосом (CEP), локус-
специфічні (LSI), багатокольо-
рову FISH — multi-FISH (Vysis,
Abbott Molecular Inc, США). При
виявленні мозаїцизму для уточ-
нення співвідношення клонів
клітин із хромосомною патоло-
гією аналізували по 200 інтер-
фазних ядер без накладань.

Результати дослідження
та їх обговорення

Стандартний цитогенетич-
ний аналіз біоптату ворсин хо-

Рис. 1. Алгоритм проведення дослідження
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ріона 577 плодів виявив хро-
мосомну патологію в 30 ви-
падках, що становило 5,2 %.
Переважали геномні мутації —
анеуплоїдії автосом і гоносом
у повній та мозаїчній формах
(21 випадок, що становить 70 %
усієї виявленої патології). Хро-
мосомні мутації (транслока-
ції, делеції) були виявлені в
7 (23,3 %) випадках. Додатко-
ві маркерні хромосоми трапля-
лися з частотою 2 (6,7 %) ви-
падки.

Серед геномних мутацій
переважали анеуплоїдії гоно-
сом (повна та мозаїчна форми,
10 випадків) і трисомія хромо-
соми 21 (повна та мозаїчна
форми, 4 випадки). Інші геном-
ні мутації були визначені як
тетраплоїдія, трисомія хромо-
соми 8, трисомія хромосоми 2
(мозаїчна форма) і трисомія
хромосоми 3 (мозаїчна фор-
ма).

Усі випадки мозаїчної фор-
ми анеуплоїдії хромосом 13,
21, Х, Y були проаналізовані
додатково молекулярно-цито-
генетичним методом FISH (див.
рис. 1). Залежно від результа-
ту цитогенетичного аналізу ви-
користовували різні ДНК-зонди.
При виявленні мозаїцизму го-
носом були задіяні ДНК-зонди
на центромерні ділянки хромо-
соми Х та Y (CEPX, CEPY).
Аналіз мозаїцизму трисомії
хромосом 13 та 21 на інтер-
фазних ядрах проводили з ви-
користанням ДНК-зондів на
унікальні послідовності хромо-
сом: для хромосоми 13 ділян-
ка 13q14.2 і для хромосоми 21
— 21q22.13 (для кожної ділян-
ки по кілька маркерів).

Результати молекулярно-
цитогенетичного дослідження
подано у табл. 1. Наявність
мозаїчного клону було підтвер-
джено в чотирьох з п’яти ви-
падків. За допомогою FISH у
випадках 1, 2, 6, 7 було підтвер-
джено наявність клону клітин з
каріотипом, відмінним від нор-
мального, а також визначено
співвідношення нормальних й
анеуплоїдних клітин. Подаль-
ше медико-генетичне консуль-

тування родини базувалося
на результатах молекулярно-
цитогенетичного аналізу. У ви-
падку 5 додаткове молекулярно-
цитогенетичне дослідження ін-
терфазних ядер, отриманих
з матеріалу біоптату ворсин
хоріона, не підтвердило наяв-
ність клону клітин з каріотипом
45,Х, який був виявлений стан-
дартним цитогенетичним ме-
тодом. Подальший алгоритм
дій у даному випадку — цито-
генетичний і молекулярно-
цитогенетичний аналіз клітин
амніотичної рідини, який пока-
зав нормальний жіночий ка-
ріотип (див. табл. 1).

Окрім найбільш поширених
анеуплоїдій та їх мозаїчних
варіантів (анеуплоїдії хромо-
сом 13, 18, 21, Х та Y), було
виявлено мозаїчну форму три-
сомії хромосоми 2 (випадок 3) і
мозаїчну форму трисомії хромо-
соми 3 (випадок 4; див. табл. 1).
Обидва випадки були дослі-
джені двома етапами для ви-
значення співвідношення кло-
нів клітин (див. рис. 1). Згідно
з алгоритмом, обидва випадки
були досліджені стандартним
цитогенетичним методом на
клітинах біоптату ворсин хоріо-
на (прямі препарати та препа-
рати, отримані після культиву-
вання). Другий етап включав
проведення амніоцентезу нав-
колоплідної рідини на 18-му
тижні вагітності й аналіз клітин,
отриманих після культивуван-
ня амніотичної рідини. Цито-
генетичний аналіз культури
клітин з амніотичної рідини не
виявив мозаїцизму — каріотип
плода у випадку 3 — 46,ХХ, у
випадку 4 — 46,ХY.

Серед хромосомних струк-
турних аномалій, які були ви-
явлені стандартним цитогене-
тичним методом, найбільш по-
ширеними виявилися делеції
та робертсонівські транслокації.
Молекулярно-цитогенетичне
дослідження було проведене
при визначенні інтерстиціаль-
ної делеції довгого плеча хро-
мосоми 22.

Наявність ультразвукових
маркерів при нормальному ка-

ріотипі визначила подальший
перебіг лабораторного дослі-
дження. Так, проведення уль-
тразвукового обстеження на
23-му тижні вагітності зафіксу-
вало комбіновану ваду серця
у плода (дефект міжшлуночко-
вої перегородки, гіпоплазія пра-
вого шлуночка, атрезія трикус-
підального клапана, гіпоплазія
стовбура легеневої артерії).
Стандартний цитогенетичний
аналіз клітин амніотичної ріди-
ни показав нормальний каріо-
тип (46,ХХ). Оскільки відомо,
що вади серця пов’язані з мік-
роделецією хромосоми 22, бу-
ло вирішено провести додат-
кове молекулярно-цитогене-
тичне дослідження із застосу-
ванням локус-специфічного
ДНК-зонда на хромосому 22.
Аналіз хромосом за допомо-
гою FISH із застосуванням
ДНК-зонда LSI DiGeorge locus
Spectrum Orange/LSI ARSA
Spectrum Green виявив деле-
цію ділянки 11.2 довгого пле-
ча хромосоми 22 (22q11.2) в
усіх проаналізованих метафа-
зах та інтерфазних ядрах. По-
дальше медико-генетичне кон-
сультування родини базувало-
ся на результатах молекулярно-
цитогенетичного аналізу.

Ідентифікація додаткових
маркерних хромосом також
потребувала додаткового мо-
лекулярно-цитогенетичного
аналізу. У випадку 10 були ви-
користані центромерні ДНК-
зонди на хромосоми Х і Y; до-
даткова міні-хромосома похо-
дила від хромосоми Х (див.
табл. 1) [3]. У випадку 11 за-
стосували багатокольорову
FISH, під час якої кожна пара
хромосом забарвлюється в ін-
дивідуальний колір. Маркерна
хромосома була ідентифікова-
на як дериват хромосоми 12
(див. табл. 1) [4].

Отже, молекулярно-цитоге-
нетичне дослідження проводи-
лось у разі виявлення мозаїциз-
му автосом або гоносом (9 ви-
падків), за наявності в каріоти-
пі додаткової міні-хромосоми
(2 випадки), при підозрі на мік-
роделецію (1 випадок). Із 577
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проаналізованих стандартним
цитогенетичним методом пло-
дів 12 (2,1 %) потребували до-
даткового молекулярно-цито-
генетичного дослідження. В
усіх випадках FISH застосову-
вали з уточнюючою метою,
при цьому вибір ДНК-зондів
базувався на результатах стан-
дартного цитогенетичного ана-
лізу та даних ультразвукового
дослідження. Таким чином,
молекулярно-цитогенетичний
метод не замінював стандарт-
ний цитогенетичний аналіз, а
доповнював його.

Питання про доцільність ви-
користання молекулярно-цито-
генетичних або молекулярних
методів як експрес-методу ви-
явлення хромосомної патоло-
гії на пренатальному рівні по-
рушується в багатьох статтях
[1; 5]. Випадки хибнопозитив-
них і хибнонегативних резуль-
татів, за оцінками різних до-
слідників, становлять від 13,2
до 30 % [1; 2]. У літературі на-
копичилося достатньо випад-
ків із практики хибнонегатив-
них результатів, отриманих за
допомогою FISH/QF-PCR на
інтерфазних ядрах [2; 6; 7].

Ретроспективний аналіз
хромосомної патології у пло-
дів, яка була виявлена цитоге-
нетичними та молекулярно-
цитогенетичним методами в
нашому дослідженні, показав,
що використання виключно
FISH на інтерфазних ядрах з
альфоїдними ДНК-зондами на
хромосоми 13, 18, 21, X та Y
змогло б виявити 51,6 % хро-
мосомної патології, а відповід-
но 48,4 % хромосомної пато-
логії були б прогаяні. Наші дані
узгоджуються з думкою інших
авторів: FISH на інтерфазних
ядрах не виявляє збалансова-
ні та незбалансовані струк-
турні перебудови, інші анеу-
плоїдії, на які ДНК-зонди не ви-
користовували, мікроструктур-
ні перебудови (делеції, дуплі-
кації), однобатьківську дисо-
мію [1; 2].

Розв’язати цю проблему на-
магаються за допомогою нових
молекулярно-цитогенетичних

методів, використання яких
знизило б відсоток хибнопози-
тивних і негативних резуль-
татів. Мова йде про молеку-
лярне каріотипування за допо-
могою порівняльної геномної
гібридизації (CGH), порівняль-
ної геномної гібридизації на
мікрочіпах (arrayCGH), спіль-
ної ампліфікації всіх елемен-
тів рекомбінантної конструкції
(MLPA). Ці методи тільки почи-
нають впроваджуватися в прак-
тику, оскільки мають високу
собівартість [8].

Висновки

Ретроспективний аналіз ре-
зультатів цитогенетичного до-
слідження каріотипу плодів жі-
нок старшої вікової категорії
дозволяє спростувати реко-
мендації щодо використання
FISH для експрес-аналізу як
альтернативи пренатальній діа-
гностиці хромосомної патоло-
гії стандартними цитогенетич-
ними методами. Лабораторії, у
яких проводять пренатальну
діагностику тільки експрес-
аналізом, ризикують отримати
хибнонегативні результати, за
нашими даними, до 48,4 % ви-
падків.

Застосування FISH на най-
більш поширені геномні мутації
на інтерфазних ядрах є суттє-
вим доповненням до каріотипу-
вання у разі високого ризику,
проте метод не замінює цито-
генетичний аналіз хромосом.

Застосовувати FISH необ-
хідно виключно за наявності
показань: для ідентифікації
хромосомної мутації (при вияв-
ленні маркерної хромосоми,
підозрі на мікроструктурну пе-
ребудову; для уточнення точок
розриву при хромосомних пе-
ребудовах); при виявленні мо-
заїчного клону клітин з анеу-
плоїдією.

Аналіз мозаїцизму методом
FISH має низку переваг: до-
зволяє проводити досліджен-
ня на більшому обсязі біоло-
гічного матеріалу; має високу
інформативну цінність — ви-
значає відсоток клітин з ано-
мальним каріотипом, в окре-

мих випадках виявляє кілька
клонів клітин або спростовує
попередній висновок. У нашо-
му дослідженні мозаїчних ва-
ріантів застосування FISH до-
зволило визначити відсоток
мозаїчного клону, виявити до-
датковий клон клітин і в одно-
му випадку — спростувати на-
явність мозаїцизму.

Таким чином, наше дослі-
дження не підтримує точку зо-
ру про можливість застосуван-
ня виключно FISH на інтерфаз-
них ядрах як альтернативи
пренатальній діагностиці хро-
мосомної патології стандарт-
ними цитогенетичними мето-
дами.
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Н. А. Ульянова, Е. А. Сметюк, Ю. И. Бажора
ЧАСТОТА ПОЛИМОРФНЫХ ВАРИАНТОВ ГЕНОВ GSTM1 И GSTT1 У БОЛЬНЫХ С МИО-

ПИЕЙ
Одесский национальный медицинский университет, Одесса, Украина
Миопия — мультифакториальное заболевание, одним из ключевых звеньев патогенеза ко-

торого является оксидативный стресс. Целью работы было исследование полиморфизма генов
глутатион-S-трансферазы у больных миопией с разной скоростью прогрессирования заболева-
ния. Обследовано 47 больных миопией слабой, средней и высокой степени. Полиморфный учас-
ток GSTM1, GSTT1 амплифицировали с помощью мультиплексной полимеразной цепной реак-
ции. Установлено, что наличие делеции генов GSTT1 и GSTM1 не является фактором предрас-
положенности к возникновению миопии. Наличие делеции гена GSTM1 может быть фактором,
повышающим риск прогрессирования миопии. Делеция гена GSTT1 не влияет на скорость про-
грессирования заболевания.

Ключевые слова: миопия, глутатион-S-трансфераза, полиморфизм генов.

UDC 617.753.2
N. A. Ulyanova, O. O. Smetyuk, Yu. I. Bazhora
FREQUENCY OF POLYMORPHIC GENE VARIANTS GSTM1 AND GSTT1 IN PATIENTS WITH

MYOPIA
The Odessa National Medical University, Odessa, Ukraine
Introduction. Myopia is a multifactorial disease. One from pathogenesis key of myopia is oxidative

stress. It is lack of information on gene polymorphism glutathione-S-transferase in patients with myopia.
Purpose. To study glutathione-S-transferase gene polymorphism in patients with myopia with dif-

ferent rates of disease progression.
Materials and methods. The study involved 47 patients with myopia of low, mild and high degree.

Determination of the polymorphic alleles of the gene glutathione-S-transferases M1 and T1 was per-
formed by isolating genomic DNA from leukocytes. Polymorphic area GSTM1, GSTT1 amplified by
multiplex polymerase chain reaction.
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Вступ

Міопія, на відміну від спад-
кових захворювань очей, нале-
жить до групи захворювань зі
спадковою схильністю. Біль-
шість авторів відзначає полі-
генний характер такої схильно-
сті, при якій неускладнена міо-
пія може передаватися як за
рецесивним, так і за домінант-
ним типом [1]. Нині відомо не
менше 10 локусів, що мають
відношення до детермінації
міопії високого ступеня, хоча
поки не встановлені гени, му-
тації яких є безпосередньою
причиною захворювання [2].
При цьому деякі автори від-
значають, що міопії притаман-
ний полігенний характер успад-
кування з низькою експресив-
ністю і пенетрантністю генів,
що детермінують міопію, і тому
ймовірність впливу різних мо-
дифікуючих факторів на її пе-
ребіг досить велика [3; 4], хоча
в деяких роботах наголошу-
ється на моногенному типі ус-
падковування [2]. Особливу
роль генетичні фактори віді-
грають у розвитку міопії при різ-
них синдромах спадкової при-
роди [5; 6]. Як правило, у цих
випадках тип передачі авто-
сомно-рецесивний або зчепле-
ний зі статтю.

Слід зазначити, що перед-
бачувані гени-кандидати авто-
сомно-домінантної міопії досі
не ідентифіковані, проте відо-
ма їх локалізація в ділянці
7,6 сМ на хромосомі 18р11.31
(MYP2) та в ділянці 30 сМ на
хромосомі 12q21-23 (MYP3) [7;
8]. Усього описано 108 генів,
експресія яких так чи інакше
пов’язана з розвитком коротко-

зорості. На довгому плечі 15-ї
хромосоми 15q14 знайдені ді-
лянки, мутації в яких вірогідно
призводять до розвитку міопії,
асоційований локус розташо-
ваний поруч із двома генами,
які активно експресуються в
сітківці [9].

Аналіз даних, що стосують-
ся патогенезу міопії, дозволяє
розглядати її як мультифакто-
ріальне захворювання. Муль-
тифакторіальні захворювання
— це велика і нозологічно різ-
номанітна група хвороб, роз-
виток яких визначається взає-
модією певних спадкових фак-
торів (мутацій або поєднань
алелів) і факторів зовнішньо-
го середовища [10]. Однією з
ключових ланок патогенезу ба-
гатьох мультифакторіальних
захворювань є оксидативний
стрес, вираженість якого регу-
люється спроможністю анти-
оксидантних систем, зокрема
глутатіон-опосередкованої си-
стеми детоксикації [11]. Таким
чином, аналіз поліморфізму
глутатіон-S-трансфераз із ме-
тою виявлення генетичних
факторів схильності до міопії,
на наш погляд, є доцільним.
Однак у літературі відсутні да-
ні про поліморфізм генів глута-
тіон-S-трансферази у хворих
на міопію.

Метою роботи було дослі-
дження поліморфізму генів
глутат і он -S-трансферази
GSTM1 і GSTT1 у хворих на
міопію з різною швидкістю про-
гресування захворювання.

Матеріали та методи
дослідження

Під спостереженням пере-
бувало 47 хворих із міопією різ-

ного ступеня віком від 17 до
36 років. Розподіл хворих на
групи спостереження проводили
залежно від характеру прогре-
сування міопії. У 18 пацієнтів
на момент дослідження міопія
прогресувала. У решти хворих
швидкість прогресування міопії
визначали ретроспективно на
підставі аналізу амбулаторних
карток спостереження пацієн-
тів. До першої групи увійшли
29 хворих із прогресуванням
міопії менше ніж на 1 діоптрію
за середнім сферичним екві-
валентом за рік, до другої —
18 хворих, у яких збільшення
за середнім сферичним еквіва-
лентом за рік було більше 1 ді-
оптрії. Залежно від ступеня міо-
пії пацієнти були розподілені
так: у 18 хворих діагностовано
міопію слабкого ступеня, у
9 осіб — середнього, у 20 —
високого. Усім хворим прове-
дено стандартне офтальмоло-
гічне обстеження.

За умов інформованої зго-
ди пацієнта проводили взяття
крові для генетичних дослі-
джень. Поліморфні алелі гена
глутатіон-S-трансфераз Т1
(GSTT1) і М1 (GSTM1) визна-
чали шляхом виділення ге-
номної ДНК із лейкоцитів пери-
феричної крові пацієнтів за
допомогою комерційного набо-
ру «ДНК-сорб-Б» («Амплисенс»,
Російська Федерація) для виді-
лення ДНК із клітин крові. Полі-
морфну ділянку GSTM1, GSTT1
ампліфікували за допомогою
мультиплексної полімеразної
ланцюгової реакції (ПЛР) на
ампліфікаторі «Терцик» фірми
«ДНК-технология» (Російська
Федерація) із використанням
локусспецифічних олігонук-

Results and discussion. We found that among patients with myopia frequency distribution of geno-
types GSTM1 and GSTT1 statistically is not significantly different from that of the donor. In turn, patients
with myopia GSTM1 null genotype are met in 53.2% of cases. In the group of myopia null GSTT1
genotype is met in 10.6% of cases. As a result of the studies it was detected that in patients with a
combination of genotypes: lack of gene deletion GSTT1 and GSTM1 gene deletions there are more
patients with progressive myopia statistically proved. Groups of patients with GSTT1+ genotype and
GSTT1- are of the same  number as patients with progressive myopia (p=0.3561). In turn, the group of
patients with genotype GSTM1- has more cases of progressive myopia (p=0.0012) statistically proved.

Conclusion. The presence of deletions of genes GSTT1 and GSTM1 is not a factor of susceptibil-
ity to myopia occurrence. However, the presence of GSTM1 gene deletion may be a factor that in-
creases the risk of myopia progression, GSTT1 gene deletion does not affect the rate of disease pro-
gression.

Key words: myopia, glutathione-S-transferase, genes polymorphisms.
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леотидних праймерів згідно з
протоколом ПЛР для одномо-
ментного аналізу поліморфіз-
му GSTM1 і GSTT1 за M. Arand
et al. (1996) [12]. Аналіз продук-
тів реакції для GSTM1 і GSTT1
проводили в агарозному гелі
концентрацією 1 % із подаль-
шим забарвленням етидієм
бромідом і візуалізацією в уль-
трафіолетовому світлі.

Статистичний аналіз прово-
дили з використанням непара-
метричних методів, зокрема
точного критерію Фішера [13].

Результати дослідження
та їх обговорення

У результаті проведених до-
сліджень визначена кількість
хворих на міопію з різним гено-
типом GSTM1 і GSTT1 (табл. 1).
Виявлено, що серед хворих на
міопію розподіл частот геноти-
пів GSTM1 і GSTT1 статистич-
но вірогідно не відрізняється
від такого у донорів. Дані для
проведення популяційного
контролю отримані із загально-
доступних джерел [10; 14]. У
групі міопів null-генотип GSTT1
траплявся в 10,6 % випадків
(див. табл. 1), що статистично
вірогідно не відрізнялося від
популяційного контролю, наве-
деного нижче (р=0,084; р=0,199
відповідно). За даними дослід-
ників, у групі популяційного
контролю, що утворена з 297
осіб, делеція (0/0) гена GSTT1
траплялася у 20,0 % випадків
[14], за іншими даними, деле-
ція (0/0) гена GSTT1 виявлена
у 17,7 % донорів, а частота за-
значеної делеції в європейсь-
ких популяціях становить 15–
20 % [10].

У свою чергу, у хворих на
міопію null-генотип GSTМ1 ви-
являвся у 53,2 % випадків (див.
табл. 1), що статистично віро-
гідно не відрізнялося від попу-
ляційного контролю (р=0,1453;
р=0,2552 відповідно). За дани-
ми, наведеними в роботі [14],
у групі популяційного контро-
лю делеція (0/0) гена GSTМ1
виявлена в 46,8 % випадків,
у роботі [10] наводяться дані
про 41,1 % випадків, а часто-

та зазначеної делеції в євро-
пейських популяціях становить
від 38,0 до 62,0 %. Таким чи-
ном, зустрічальність гомозигот
(0/0) за геном GSTT1 і GSTM1
серед хворих на міопію відпо-
відає частоті серед донорів,
що дозволяє зробити проміж-
ний висновок про відсутність
зв’язку між генотипом глутатіон-
S-трансферази і схильністю до
виникнення міопії. Відсутні та-
кож статистично вірогідні від-
мінності між групами хворих із
різним ступенем короткозоро-
сті за частотою виявлення го-
мозигот за null-генотипами
GSTT1 і GSTM1.

Зниження або відсутність
активності ферментів другої
фази детоксикації сприяє три-
валому збереженню токсичних
проміжних продуктів біотранс-
формації. Ризик виникнення
соматичних захворювань збіль-
шується за умов одночасної
відсутності активності кількох
ферментів. Тому нами про-
ведено аналіз частоти поєд-
нання гомозигот за null-геноти-
пами GSTT1 і GSTM1 серед
хворих на міопію різного ступе-
ня. При цьому не виявлено за-

лежності між наявністю поєд-
наної делеції генів GSTT1 і
GSTM1 і ступенем захворю-
вання. За даними, наведеними
в роботі [10], частота поєдна-
них делецій генів GSTT1 і
GSTM1 становить у донорів
4,4 %, що збігається з отрима-
ними нами даними (табл. 2).
Отже, наявність делеції генів
GSTT1 і GSTM1 не можна вва-
жати фактором ризику виник-
нення міопії.

Був досліджений зв’язок між
прогресуванням міопії та наяв-
ністю у хворих делеції генів
GSTT1 і GSTM1 (табл. 3). У
результаті проведених дослі-
джень з’ясовано, що статистич-
но вірогідно більше пацієнтів із
швидким прогресуванням міо-
пії в групі хворих із поєднан-
ням генотипів: відсутність де-
леції гена GSTT1 і наявність
делеції гена GSTM1.

Слід звернути увагу на те,
що в групі пацієнтів із делеці-
єю гена GSTT1 і відсутністю
делеції гена GSTM1 100 %
хворих мали повільне прогре-
сування міопії. Натомість у гру-
пі з делецією обох досліджува-
них генів 50 % хворих мали

Таблиця 1
Розподіл частот генотипів GSTM1 і GSTT1

у хворих на міопію різного ступеня

  

Ступінь міопії
             Генотип

GSTT1+ GSTT1 0/0 GSTM1+ GSTM1 0/0

Низький, n=18 17 1 9 9
Середній, n=9 8 1 3 6
Високий, n=20 17 3 10 10
Усього, n=47 42 (89,4 %) 5 (10,6 %) 22 (46,8 %) 25 (53,2 %)

Примітка. У табл. 1 і 2: статистично вірогідних відмінностей між групами
порівняння не виявлено.

Таблиця 2
Частота поєднаної делеції генів GSTM1 і GSTT1

у хворих на міопію різного ступеня

  Ступінь міопії
             Генотип

GSTT1+ GSTT1+ GSTT1- GSTT1-
GSTM1+ GSTM1- GSTM1+ GSTM1-

Низький, n=18 9 8 0 1
Середній, n=9 3 5 0 1
Високий, n=20 7 10 3 0
Усього, n=47 19 (40,4 %) 23 (48,9 %) 3 (6,4 %) 2 (4,3 %)
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швидко прогресуючу міопію.
Отримані дані також свідчать
про те, що прогресування міо-
пії асоціюється з наявністю де-
леції гена GSTM1 і не зале-
жить від наявності делеції гена
GSTT1.

У зв’язку з малою чисель-
ністю групи пацієнтів із геноти-
пами GSTT1-, GSTM1- прове-
дений аналіз не виявив стати-
стично вірогідних відмінностей
щодо кількості хворих із швид-
ким прогресуванням міопії між
зазначеною групою та іншими
групами порівняння, що потре-
бує збільшення вибірки у по-
дальших дослідженнях.

Зважаючи на вищенаведе-
не, окремо аналізували часто-
ту делеції генів GSTT1  та
GSTM1 у пацієнтів зі швидким
прогресуванням міопії. З’ясо-
вано, що групи пацієнтів із ге-
нотипом GSTT1+ і GSTT1- ста-
тистично вірогідно не відрізня-
ються за кількістю хворих із
швидким прогресуванням міо-
пії (р=0,3561). У свою чергу, у
групі пацієнтів із генотипом
GSTM1- статистично вірогід-
но більше випадків швидкого
прогресування захворювання
(р=0,0012).

Слід зазначити, що виявле-
на залежність між наявністю у
хворих делеції гена GSTM1 і
схильністю до прогресування
короткозорості патогенетично
обґрунтована, оскільки остан-
нім часом установлено, що ви-
никнення та прогресування
акомодаційних порушень при
міопізації ока пов ’язані не

лише з дією зовнішніх факто-
рів, але й із порушенням функ-
ціонального стану антиокси-
дантної системи [15].

Висновки

Наявність  делеції  генів
GSTT1 і GSTM1 не є факто-
ром схильності до виникнення
міопії, але наявність делеції
гена GSTM1 може бути факто-
ром, що підвищує ризик про-
гресування міопії.

Перспективи подальших
розробок. На підставі отрима-
них даних планується розро-
бити метод прогнозування
швидкості прогресування міо-
пії.
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Актуальність теми

Значна кількість осіб, які ко-
ристуються акриловими знім-
ними протезами, страждають
на стоматит, який учені нази-
вають протезним [1]. Причи-
ною цього захворювання є той
факт, що знімний протез —
механічний і хімічний подраз-
ник, який чинить комбінований
вплив на середовище порож-
нини рота, слизову оболонку й
організм у цілому [2]. Механіч-
на дія на слизову оболонку по-
рожнини рота (СОПР) здійсню-
ється краями базису, пористіс-
тю та шорсткістю поверхні про-
теза. Хімічний вплив на СОПР
спричинюють складові інгреді-
єнти матеріалів протезів, які
виділяються у навколишнє се-
редовище. Термічна дія викли-
кана недостатньою теплопро-
відністю матеріалу базису про-
теза й порушенням процесів
теплообміну, утворенням так
званого парникового ефекту.
Біологічний вплив зумовлений
створенням умов для розвит-
ку мікроорганізмів і проник-
нення продуктів їх життєдіяль-
ності до підлеглих тканин [3].

При користуванні знімними
протезами виникає атрофія
альвеолярних відростків, яка
може посилюватися через не-
раціональний розподіл жу-
вального тиску [4]. Саме тому
розробка методів профілакти-
ки та лікування протезних сто-
матитів при протезуванні пов-
ними знімними протезами на-
буває сьогодні найбільшої ак-
туальності.

Нині відомі різні методи
профілактики протезних сто-
матитів [5–7]. Так, пропонува-
лося наносити тонкий шар

(0,05 мм) епоксидного лаку або
обробляти поверхню Н-бути-
ловим ефіром оцтової кис-
лоти. Деякі автори пропонува-
ли вводити до складу базисної
пластмаси різні лікувальні за-
соби: склареол, ліофіл, живо-
кіст, ε-амінокапронова кисло-
та, застосовували полімериза-
цію акрилової пластмаси з по-
лівініловим спиртом і насичен-
ня протезів лізоцимом. Також
поверхня протезів екранувала-
ся сумішшю восків ефіроолій-
них рослин (шавлії, лаванди,
троянди), покриттям золотом,
сріблом, нітритом титану тощо.

Проте всі вказані методи
малоефективні, дорогі, склад-
ні у використанні, тому пробле-
ма протезних стоматитів зали-
шається актуальною донині.

Мета нашого дослідження —
розробка простого, доступно-
го, легкого у використанні ме-
тоду профілактики та лікуван-
ня протезних стоматитів за пов-
ної відсутності зубів і при про-
тезуванні дефектів акрилови-
ми протезами.

Матеріали та методи
дослідження

Запропонований нами ме-
тод полягає у такому: за пов-
ної відсутності зубів за тради-
ційною технологією виготов-
ляємо акриловий пластинко-
вий протез, при цьому під час
остаточного моделювання ба-
зису повного пластинкового
знімного протеза на модель ді-
лянки твердого піднебіння на-
носимо полістиролову сітку
(рис. 1) із розмірами вічка 2–
3,5 мм для створення системи
мікроканалів, яку встановлю-
ють так, щоб її краї відступали
від меж майбутнього протеза

не менше ніж на 4–5 мм, по-
тім при заміні воску на пласт-
масу сітку видаляють. Після на-
кладення протеза в клініці 1 раз
на добу після прийому їжі та гігі-
єни конструкції сам пацієнт нано-
сив за допомогою піпетки на
створену після полімеризації си-
стему мікроканалів 1–2 мл ама-
рантової олії зі вмістом 7,5 %
сквалену (рис. 2). Профілакти-
ка тривала щонайменше 1 міс.
після накладення протеза.

Для клінічної апробації ме-
тоду нами було проведено
протезування 36 особам із пов-
ними дефектами верхньої ще-
лепи без металевих протезів
на нижній щелепі. Більшість
пацієнтів запротезовано мос-
топодібними протезами. Хво-
рих поділили на дві групи: у
першій пацієнтам виготовляли
протези за традиційною техно-
логією без профілактики за
вищевказаною методикою,
другу групу утворили пацієнти,
яким виготовляли модифікова-
ний протез із профілактичним
застосуванням амарантової
олії протягом 1 міс.

Із пацієнтами проведено
два дослідження. У першому
визначали якість протезуван-
ня, досліджуючи частоту корек-
цій і силу фіксації протезів:
суб’єктивно, опитуючи пацієн-
та, й об’єктивно — мануальним
способом, оцінюючи так: дуже
добре, добре, незадовільно.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати аналізу корекцій
протезів у першій групі показа-
ли, що при традиційній техно-
логії трьох і більше корекцій
потребувало 62,5 % пацієнтів
(рис. 3). Повна адаптація до

two groups: the first group there were produced traditional dentures, with no prevention for the above-
mentioned method, the second group comprised patients who were produced a modified prosthesis
with prophylactic use of Amaranth Oil for 1 month. We conducted two studies. The first concerned the
definition of quality prosthetic method for determining the frequency of corrections and research strength
of fixation of prostheses, which were determined through a survey of the patient subjectively and ob-
jectively determined and manipulative way of three stages: very good, good, poor.

Results. The corrections analysis of prostheses in the first group has shown that at the traditional
technology 62.5% of patients needed the third and more corrections. Complete adaptation to the pros-
thesis without complaints of painful sensations when a correction was observed only in 25.0% of the
first group of patients.

Conclusions. Due to the original denture with complete prosthesis with using polystyrene grid,
with its help the sysem of microchannels for the drugs application, such as Amaranth oil, makes it
possible to achieve painless effective treatment of prosthetic stomatitis, provides comfort of use of
removable dentures and economic feasibility.

Key words: amaranth oil, squalene, a removable plate denture acrylic basis prosthetic stomatitis.
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протеза без скарг на болісні
відчуття після однієї корекції
спостерігалася лише у 25,0 %
пацієнтів першої групи.

Ці дані свідчать, що звикан-
ня до протеза проходило через
виникнення та хронічний пере-
біг протезного стоматиту, що
ускладнило звикання до проте-
зів у хворих першої групи.

При оцінюванні результатів
у групі, де проводилася корек-
ція із застосуванням амаран-
тової олії, відсоток пацієнтів,
звикання яких відбувалося піс-
ля однієї корекції, майже коре-
лював із даними першої групи.
Проте кількість осіб, яка потре-
бувала трьох і більше корек-
цій, знизилася майже на тре-
тину — до 25,0 % (рис. 4).

Визначаючи ступінь фіксації
протезів у першій групі, вияви-
ли, що дуже доброю вона була
у 4 пацієнтів, доброю — у 5 па-
цієнтів, слабкою — у 7. Піс-
ля проведення корекції, через
7 днів використання протезів,
ефективність фіксації у хворих
першої групи підвищилася на
12,5 %, а через місяць — на
17,5 % (табл. 1).

У хворих другої групи показ-
ники фіксації протягом доби
були дещо гіршими: дуже доб-
рою фіксація була у 3 пацієн-
тів, доброю — у 7 пацієнтів,
слабкою — у 10. Проте після
звикання до протеза, через
7 діб, показники вирівнювали-
ся, а через 1 міс. фіксація була
кращою, ніж у пацієнтів першої
групи (табл. 2).

Висновки

Оригінальне протезування
повними знімними протезами
із застосуванням полістироло-
вої сітки, за допомогою якої ви-
готовляється система мікрока-
налів для нанесення лікарських
засобів, наприклад амаранто-
вої олії, дозволяє досягти небо-
лісного ефективного лікування
протезних стоматитів, зручності
використання знімного протеза
й економічної доцільності.
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Рис. 1. Сітка, яка використовується для ви-
готовлення модифікованого протеза

Рис. 2. Амаран-
това олія

Таблиця 1
Результати дослідження ступеня фіксації

повних знімних протезів у першій групі пацієнтів

Ступінь фіксації
1 доба                 7 діб                 1 міс.

абс. (%) абс. (%) зміни, % абс. (%) зміни, %

Дуже добра 4 (25,0) 6 (37,5) +12,5 7 (43,7) +18,7
Добра 2 (12,5) 4 (25,0) +12,5 5 (31,3) +18,8
Незадовільна 10 (62,5) 6 (37,5) -25,0 4 (25,0) -37,5
Усього 16 (100) 16 (100) — 16 (100) —

Таблиця 2
Результати дослідження ступеня фіксації

повних знімних протезів у другій групі пацієнтів

Ступінь фіксації
1 доба                 7 діб                 1 міс.

абс. (%) абс. (%) зміни, % абс. (%) зміни, %

Дуже добра 3 (15,0) 7 (35,0) +20,0 8 (40,0) +20,0
Добра 7 (35,0) 10 (50,0) +15,0 10 (50,0) 0
Незадовільна 10 (50,0) 3 (15,0) -35,0 2 (5,0) -45,0
Усього 20 (100,0) 20 (100,0) — 20 (100,0) —
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Рис. 3. Розподіл хворих першої
групи за частотою звернення що-
до корекції повного знімного про-
теза
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Рис. 4. Розподіл хворих другої
групи за частотою звернення
щодо корекції повного знімного
протеза
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РОЗПОДІЛ ПОЛІМОРФІЗМУ Е23К ГЕНА KCNJ11
У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ

ДУ «Інститут проблем ендокринної патології імені В. Я. Данилевського
НАМН України», Харків, Україна

УДК 575:616-008.61
С. А. Штандель, Т. М. Тихонова
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛИМОРФИЗМА Е23К ГЕНА KCNJ11 У БОЛЬНЫХ САХАРНЫМ ДИА-

БЕТОМ
ГУ «Институт проблем эндокринной патологии имени В. Я. Данилевского НАМН Украи-

ны», Харьков, Украина
Целью исследования было изучить распределение полиморфизма Е23К гена KCNJ11 у боль-

ных разными клиническими вариантами течения сахарного диабета. У 231 больного сахарным
диабетом (47 — 1 типа, 101 — 2 типа, 83 — медленно прогрессирующего аутоиммунного диабе-
та взрослых) и 44 здоровых лица при помощи полимеразной цепной реакции и использования
рестриктазы BanII изучено распределение полиморфизма Е23К гена KCNJ11. Показано нали-
чие ассоциации гомозиготного носительства этого полиморфизма с разными клиническими ва-
риантами течения сахарного диабета (ORСД 1 типа = 13,10; ORСД 2 типа = 12,88; ORМПАДВ = 14,69).

Ключевые слова: сахарный диабет, медленно прогрессирующий диабет взрослых, поли-
морфизм Е23К гена KCNJ11.
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S. A. Shtandel, T. M. Tykhonova
GENE KCNJ11 E23K POLYMORPHISM AT DIABETES MELLITUS PATIENTS
V. Ya. Danylevsky Institute of Endocrine Pathology Problems, Kharkiv, Ukraine
The aim of the study was to examine the association of the KCNJ11 gene polymorphism E23K

with the predisposition to the different clinical variants of diabetes mellitus (DM) in Ukrainian population.
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Вступ

Ген KCNJ11 знаходиться на
11-й хромосомі в ділянці р15.1.
Ген KCNJ11 кодує синтез біл-
ка Kir6.2 (Potassium inward
rectifier 6.2), що входить до
складу калієвого каналу в клі-
тинах, які спроможні до збу-
дження, та створює пору для
транспортування іонів калію з
клітини. Закриття каналу необ-
хідне для секреції глюкозости-
мульованого інсуліну бета-клі-
тинами. Відкриття цього кана-
лу інгібує секрецію інсуліну. Бі-
лок Kir6.2 складається з 427
амінокислот із двома транс-
мембранними доменами (М1 і
М2) та центральної пори (H5),
що регулює IK1 компонент ка-
лієвого струму із затриманим
випрямленням фази реполя-
ризації. Більшість мутацій цьо-
го гена є місенс-мутаціями, що
мають домінант-негативний
ефект, який призводить до зни-
ження ІК1 струму, зменшення
реполяризації та зростання
тривалості потенціалу дії [1].
Сьогодні існує точка зору, що
поліморфізм Е23К гена KCNJ11
бере участь у розвитку інсулі-
нової недостатності у хворих
на цукровий діабет (ЦД) 2 типу
[2; 3]. Нині засвідчено існу-
вання асоціації поліморфізму
Е23К гена KCNJ11 у хворих на
ЦД 2 типу [4–6]. Враховуючи
наявність родичів, хворих на
різні клінічні варіанти перебігу
ЦД (1 тип і повільно прогре-
суючий автоімунний діабет до-
рослих — ППАДД) у хворих на
ЦД 2 типу [7], доцільно було

дослідити розподіл цього полі-
морфізму серед хворих на різ-
ні форми ЦД. Окрім того, згід-
но з даними генетичного ана-
лізу, у системі генетичного
контролю ППАДД наявні 65,3 і
66,1 % генів, які зумовлюють
схильність до розвитку ЦД 1 та
2 типів відповідно. Ці дані об-
ґрунтовують актуальність до-
слідження розподілу полімор-
фізму Е23К гена KCNJ11 у хво-
рих на ППАДД.

Метою дослідження було
визначення особливостей роз-
поділу поліморфізму Е23К гена
KCNJ11 у хворих на різні клі-
нічні варіанти перебігу ЦД.

Матеріали та методи
дослідження

Було встановлено розпо-
діл поліморфізму Е23К гена
KCNJ11 серед хворих на ЦД і
здорових мешканців Харкова.
Характеристика обстежених
осіб подана в табл. 1. Верифі-
кацію ППАДД здійснювали за
допомогою визначення антитіл
до цитоплазматичного антигена
острівців Лангерганса (ІСА ab)
із використанням набору Quali-
tative ELISA Test for the Detec-
tion of Circulating Autoantibodies
Against Islet Cell Antigens (Bio-
merica, США), до декарбоксила-
зи глутамінової кислоти (GAD
ab) за допомогою набору Qua-
litative ELISA Test for the Detec-
tion of Circulating Autoantibodies
Against GAD Antigens (Biome-
rica, США), до тирозинфосфа-
тази (IA-2 ab) із використанням
набору Qualitative ELISA Test
for the Detection of Circulating

Autoantibodies Against IA-2A
(Medipan, США).

Титр антитіл розцінювали
як позитивний при перевищен-
ні оптичної щільності сироват-
ки, що вивчалася, над оптич-
ною щільністю контролю. Кон-
трольну групу утворили репре-
зентативні за статтю та віком
здорові особи. Діагноз ЦД 1 та
2 типів базувався на загально-
прийнятій класифікації захво-
рювання. Серед хворих на ЦД
2 типу 27 осіб були переведе-
ні на інсулінотерапію у термін
10 та більше років від початку
захворювання у зв’язку зі вста-
новленою (за результатами
визначення С-пептиду) абсо-
лютною інсулінонезалежністю.
Виділення ДНК виконували із
цільної крові з використанням
набору для виділення ДНК
«ДНК-сорб-В» (Москва, Росій-
ська Федерація).

Поліморфізм  Е23К гена
KCNJ11 було ампліфіковано
за допомогою прямого GAATA-
CGTCCTGACACGCCT і зво-
ротного GCCAGCTGCACAGG-
AAGGACAT праймерів. Реак-
ційна суміш складалась із
25 нг геномної ДНК, 2,5 мкл
10х PCR буфера, 0,6 мкл dNTP
(2,5 ммоль/л), 0,3 мкл кожного
праймера (20 пмоль/л) і 0,3 мкл
Taq полімерази (фірма «Сибен-
зім») у 25 мкл реакційної су-
міші. Умови ампліфікації: пер-
винна денатурація — 3 хв при
95 °С, подальші кроки — при
95 °С 1 хв, 1 хв — при 62 °С і
1 хв при 72 °С (35 циклів) та
експозиція, що завершує поліме-
разну ланцюгову реакцію, при

Materials and methods. The study was performed in the group of 47 patients with type 1 DM
classical clinical form, 83 individuals with LADA (with anti islet, GADA antibodies and low C-peptide
levels), 101 patients with type 2 DM and 44 healthy Kharkov inhabitants. The GADA, IA2A and ICA
antibodies were measured with RIA. The presence of different variants of the KCNJ11 gene poly-
morphism was estimated using the DNA sequencing method.

Results. LADA, type 2 and 1 DM patients had the higher E23K polymorphism of KCNJ11 gene
frequency, than control data in Kharkov population: the homozygote K/K polymorphism of KCNJ11
gene association with different clinical form of diabetes mellitus was 51.82, 48.51, 48.94% vs 6.82%.
Data of our study data suggested powerful association E23K polymorphism of KCNJ11 gene in DM
type 2, 1 and LADA patients in comparison to those with health ones: for K/K genotype — ORDM type 1 =
= 13.10; ORDM type 2 = 12.88; ORLADA = 14.69.

Conclusions. It has been shown, that the homozygote K/K polymorphism of KCNJ11 gene
plays the important role in the type 2, 1 and LADA genetic predisposition in Ukrainian po-
pulation.

Key words: diabetes mellitus, latent autoimmune diabetes of adults (LADA), E23K single nucleotide
polymorphism of KCNJ11 gene.
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72 °С 5 хв. Продукт ампліфіка-
ції (10 мкл) було інкубовано з
рестриктазою BanII при 37 °С
протягом 2 год і при 65 °С —
10 хв. Мутантний алель 23К
втрачає послідовність рестрик-
ції та складається з фрагмен-
та 218 bp. Рестрикція алеля
23Е дає фрагменти 178 bp та
40 bp [8]. Відносний ризик роз-
витку захворювання Odds ratio
(OR) за наявності поліморфіз-
му оцінювали згідно з [9].

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати порівняльного
аналізу серед хворих на ППАДД,
ЦД 1 та 2 типів розподілу хво-
рих за генотипами Е23К гена
KCNJ11, який бере участь у
розвитку інсулінової недостат-
ності у хворих на ЦД 2 типу [2],
наведені у табл. 2. Досліджен-
ня розподілу генотипів Е23К
гена KCNJ11 серед груп, що
порівнювалися, визначило ви-
соку асоціацію мутантних гомо-
зигот із ЦД 1, 2 типів і ППАДД
(ORЦД 1 типу = 13,10; ORЦД 2 типу =
=12,88; ORППАДД = 14,69). Та-
кож слід відзначити те, що
хоча хворі на ППАДД частіше
були гомозиготними носіями
мутації Е23К гена KCNJ11, по-
рівняно з хворими на ЦД 2 та
1 типів (див. табл. 2) вірогідних
різниць у частотах генотипів
між хворими на ППАДД, ЦД 1
та 2 типів визначено не було
(табл. 3). Отримані дані збі-
гаються з даними про асоціа-
цію поліморфізму Е23К гена
KCNJ11 з ЦД 2 типу в різних
популяціях світу [2–6]. Асоціа-
цію цього поліморфізму з ЦД
1 типу можна пояснити наяв-
ністю хворих на ЦД 2 типу роди-
чів у осіб із ЦД 1 типу й існу-
ванням загальної кількості генів
у системі генетичного контролю
ЦД 1 та 2 типів згідно з даними
тестування моделі генетичної
гетерогенності Ch. Smith’a [10].
Значущу асоціацію полімор-
фізму Е23К гена KCNJ1 із
ППАДД також можна пояснити
існуванням значної кількості
спільних із ЦД 1 та 2 типів ге-
нів (65,3 і 66,1 % відповідно) [7].

Таблиця 2
Частота генотипів поліморфізму Е23К

гена KCNJ11 у хворих на цукровий діабет
та у здорових мешканців Харкова

    Генотип Кількість хво- χ2 р ОR (95 % CI)рих, абс. (%)

Контроль, n=44

Е/Е 32 (72,73) — — —
Е/К 9 (20,45) — — —
К/К 3 (6,82) — — —

ЦД 1 типу, n=47

Е/Е 8 (17,02) 26,410 0,000 0,08 (0,02–0,12)
Е/К 16 (34,04) 1,479 0,224 2,01 (0,52–3,50)
К/К 23 (48,94) 17,743 0,000 13,10 (0,83–15,26)

ЦД 2 типу, n=101

Е/Е 19 (18,81) 36,744 0,000 0,87 (0,15–1,28)
Е/К 33 (32,67) 1,670 0,196 1,89 (0,57–3,06)
К/К 49 (48,51) 21,309 0,000 12,88 (2,88–15,44)

ППАДД, n=83

Е/Е 20 (24,10) 26,150 0,000 0,12 (0,03–0,91)
Е/К 20 (24,10) 0,059 0,808 1,23 (0,45–2,66)
К/К 43 (51,82) 23,285 0,000 14,69 (3,92–19,20)

Примітка. OR — показник відносного ризику. У табл. 2, 3: p — значущість
розбіжностей.

Таблиця 3
Розбіжності між частотами генотипів
поліморфізму Е23К гена KCNJ11
у хворих на цукровий діабет

      Група порівняння Генотип χ2 р

ЦД 1 типу — ЦД 2 типу Е/Е 0,001 0,973
K/E 0,001 0,982
К/К 0,017 0,897

ЦД 1 типу — ППАДД Е/Е 0,519 0,471
K/E 1,027 0,311
К/К 0,017 0,895

ППАДД — ЦД 2 типу Е/Е 0,478 0,489
K/E 1,243 0,265
К/К 0,088 0,767

Таблиця 1
Характеристика осіб, що обстежувалися, x±Sx, роки

Конт- ЦД ЦД ППАДД,                     Показник роль, 1 типу, 2 типу, n=83n=44 n=47 n=101

Вік на час обстеження 35,40± 39,27± 54,44± 53,62±
±0,90 ±0,94 ±0,52 ±1,78

Вік початку ЦД — 23,97± 43,30± 45,59±
±0,99 ±0,59 ±1,49

Вік початку інсулінотерапії — 23,97± 53,35± 48,16±
±0,99 ±0,87 ±1,41

Тривалість ефективної перораль- — — 10,05± 2,57±
ної цукрознижувальної терапії ±0,58 ±0,71
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Висновки

1. Знайдено асоціацію по-
ліморфізму Е23К гена KCNJ11
і з  різними  формами  ЦД
(ORЦД 1 типу = 13,10; ORЦД 2 типу =
=12,88; ORППАДД = 14,69).

2. Не визначено значущих
різниць у частотах генотипів
між хворими на ППАДД, ЦД
1 та 2 типів.
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Пам’ять

Ректорат, кафедра опера-
тивной хирургии с топографи-
ческой анатомией с прискор-
бием сообщают об уходе из
жизни старейшего сотрудника
медицинского университета
Ларисы Митрофановны Яки-
мовой.

Лариса Митрофановна ро-
дилась 16 декабря 1920 года
в селе Карпинены Кишинев-
ской области в семье медиков
(отец — фельдшер, мать —
акушерка). В 1921 году роди-
тели были переведены на ра-
боту в село Старо-Казачье Из-
маильской области, где Лари-
са окончила 4 класса сельской
школы. В 1938 году по оконча-
нии кишиневской гимназии она
поступила на медицинский
факультет в Бухаресте, где
прозанималась два курса. В
1940 году после воссоединения
Бессарабии вернулась домой и
работала медсестрой в Старо-
Казачанской райбольнице.

Во время Великой Отече-
ственной войны вместе с ро-
дителями эвакуировалась в

Ростовскую область и поступи-
ла в Ростовский медицинский
институт. Продолжала свое об-
разование в Орджоникидзе,
куда в 1943 году был эвакуиро-
ван институт, и через три года
с отличием его окончила.

Вернувшись из эвакуации,
работала врачом-ординатором
райбольницы в Старо-Казачь-
ем, а в начале 1948 года была
зачислена в аспирантуру на
кафедру оперативной хирур-
гии с топографической анато-
мией Одесского медицинского
института, в стенах которого
начался новый этап ее трудо-
вой жизни.

В 1951 году Лариса Митро-
фановна становится ассистен-
том, в 1962 году — доцентом
кафедры, причем с апреля
1957-го по август 1958-го ус-
пешно исполняет обязанности
заведующего кафедрой: чита-
ет лекции, принимает экзаме-
ны, ведет научно-исследова-
тельскую работу. В 1954 году
она блестяще защищает кан-
дидатскую диссертацию на

тему: «К вопросу о восстано-
вительной хирургии мочеточ-
ников», впервые в мире ус-
пешно применив для бесшов-
ного соединения поврежден-
ной ткани сосудосшивающий
аппарат Гудова. Л. М. Якимо-
ва также разработала ориги-
нальную методику изготовле-
ния и фотофиксации коррози-
онных препаратов легких че-
ловека. Обладая фантасти-
ческой преданностью научной
работе и фанатическим трудо-
любием, в невероятно труд-
ных условиях она нашла но-
вое направление и в пробле-
ме патогенеза нарушений кро-
вотока в системе брыжеечных
сосудов. Ларисой Митрофа-
новной проделан колоссаль-
ный объем работ, опубликова-
но 67 научных трудов, но в
связи с тяжелой болезнью за-
планированная докторская
диссертация не была завер-
шена.

В последующие годы Л. М.
Якимова продолжала активно
трудиться на педагогическом

ЛАРИСА МИТРОФАНОВНА
ЯКИМОВА
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поприще — ею подготовле-
ны десятки тысяч студентов,
и многие поколения выпуск-
ников, особенно хирургиче-
ского профиля, любили ее за
высочайший профессиона-
лизм, строгость и справедли-
вость, отзывчивость и беско-
рыстие.

Как человек активной жиз-
ненной позиции она и после
выхода на пенсию продолжа-
ла участвовать в обществен-
ной жизни, полностью отда-
вая себя любому делу, за ко-
торое бралась, будь то подго-
товка к выборам или работа
народным заседателем, учас-

тие в работе правления об-
щества «Знание» или в комис-
сии Одесского общества ана-
томов, гистологов и эмбрио-
логов...

А с 1981 года любимым ее
увлечением стал международ-
ный язык равноправия и де-
мократии — эсперанто. Благо-
даря лингвистическим способ-
ностям и блестящему знанию
румынского и французского
языков, она легко им овладе-
ла и, развивая мультикультур-
ные связи, стала бессменным
членом правления и почетным
секретарем эсперанто-клуба
«Белая акация».

Участник Великой Отечест-
венной войны, ветеран труда,
Лариса Митрофановна му-
жественно боролась до конца.
Но, к сожалению, 18 июня
2014 года этот удивительно
прекрасный, одухотворенный
и самоотверженный человек
ушел из жизни — сердце, ко-
торое всегда все отдавало
другим, остановилось. Семья,
с которой пройден долгий путь
совместной жизни, потеряла
не только маму, бабушку и
жену, но и ангела-хранителя.

Память о Ларисе Митрофа-
новне Якимовой останется на
долгие годы.

Ректорат Одесского национального
медицинского университета,

коллектив кафедры оперативной хирургии
и топографической анатомии
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«Одеський медичний журнал» засновано у
1926 році. За кілька років він набув неабиякого ав-
торитету серед науковців. У ньому друкували свої
праці вчені, чиї імена були всесвітньо відомі вже того
часу або здобули визнання в майбутньому. Та зго-
дом, на початку 30-х років, видання журналу було
припинено. Поновлений у 1997 році, він за короткий
час відновив свій авторитет і посів чільне місце се-
ред наукових видань країни.

Засновниками «Одеського медичного журналу»
є Міністерство охорони здоров’я України й Оде-
ський національний медичний університет, видав-
цем — Одеський національний медичний універ-
ситет.

Головним редактором з часів відновлення випус-
ку журналу є академік НАМН України лауреат Дер-
жавної премії України В. М. Запорожан. До складу

«ОДЕСЬКИЙ МЕДИЧНИЙ ЖУРНАЛ»

Відомості про видання

редакційної колегії та редакційної ради входять ві-
домі вітчизняні та зарубіжні вчені.

Постановами Президії ВАК України № 1–05/2 від
27 травня 2009 року та № 1-05/5 від 31 травня
2011 року «Одеський медичний журнал» включено
до переліку видань, у яких можуть публікуватися
основні результати дисертаційних робіт з медицини,
біології та фармації. Саме це й визначає тематику
його публікацій. Щороку у журналі друкується близь-
ко двохсот статей і повідомлень.

Журнал виходить шість разів на рік. Він надхо-
дить до найвідоміших бібліотек країни, великих на-
укових центрів, десятків навчальних закладів. Його
появу гідно оцінено за межами нашої країни.

Розповсюджується за передплатою. Передплати-
ти журнал можна у будь-якому передплатному пункті.
Передплатний індекс — 48717.

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ
ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»

1. В «Одеському медичному журналі» публікують-
ся теоретичні й оглядові статті, які відображають важ-
ливі досягнення науки, підсумки завершених оригі-
нальних клінічних і експериментальних досліджень,
основні результати дисертаційних робіт з медицини,
біології та фармації, а також матеріали меморіаль-
ного характеру.

2. До розгляду приймаються проблемні статті за-
гальним обсягом до 8 сторінок, огляди — до 10 сто-
рінок, оригінальні й інші види статей — до 6 сторінок,
короткі повідомлення — до 2 сторінок.

3. Не приймаються статті, які вже були надруко-
вані в інших виданнях або запропоновані до публі-
кації кільком виданням водночас, а також роботи, які
за своєю сутністю є переробкою опублікованих рані-
ше статей і не містять нового наукового матеріалу
або нового наукового осмислення вже відомого ма-
теріалу.

4. У журналі друкуються:
а) результати оригінальних досліджень у пріори-

тетних напрямах розвитку медичних, біологічних і
фармацевтичних наук;

б) роботи з фундаментальних проблем біології,
медицини, фармакології та фармації:

— генетики та прикладних аспектів медичної ге-
нетики;

— біофізичні та морфофункціональні харак-
теристики клітин організму при різних видах пато-
логії;

— роботи з новітніх клітинних технологій;
— новітні розробки в галузі загальної і клінічної

фармакології та фармації;
— досягнення в галузі вивчення етіології, пато-

генезу та діагностики сучасних захворювань;

— профілактика захворювань, щеплення, за-
побігання особливо небезпечним захворюванням;

в) огляди з сучасних актуальних проблем біоло-
гії, медицини та фармації;

г) інформація, хроніка, ювілеї.
5. Стаття надсилається до редакції в двох примір-

никах, підписаних усіма авторами. Своїми підписа-
ми автори гарантують, що статтю написано з дотри-
манням правил підготовки статей до «Одеського ме-
дичного журналу», експериментальні та клінічні до-
слідження були виконані відповідно до міжнародних
етичних норм наукових досліджень, а також нада-
ють редакції право на публікацію статті у журналі,
розміщення її та матеріалів щодо неї на сайті жур-
налу і в інших джерелах.

6. Стаття супроводжується направленням до ре-
дакції, завізованим підписом керівника та печаткою
установи, де виконано роботу, а для вітчизняних
авторів також експертним висновком, що дозволяє
відкриту публікацію.

7. Якщо у статті використано матеріали, які є ін-
телектуальною власністю кількох організацій і рані-
ше не публікувалися, автор має одержати дозвіл на
їх публікацію кожної з цих організацій і надіслати
його разом зі статтею.

8. 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) або Times (Times Суr)
розміром 14 пунктів. Сторінка тексту повинна місти-
ти не більше 30 рядків.

9. Мова статей — українська для вітчизняних ав-
торів, російська й англійська для авторів з інших
країн.

На допомогу авторам
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10. Матеріал статті має бути викладено за такою
схемою:

а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів);
в) назва статті;
г) повна назва установи (установ), де виконано

роботу, місто, країна;
д) постановка проблеми у загальному вигляді та

її зв’язок із важливими науковими та практичними
завданнями;

е) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор;

ж) виділення не розв’язаних раніше частин за-
гальної проблеми, яким присвячується стаття;

з) формулювання мети статті (постановка зав-
дання);

и) виклад основного матеріалу дослідження з
повним обгрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів;

к) висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розробок у цьому напрямі;

л) література;
м) два резюме — російською мовою обсягом до

800 друкованих літер (0,45 сторінки) й англійською
обсягом до 1800 друкованих літер (1 сторінка) за та-
кою схемою: індекс УДК, ініціали та прізвище автора
(авторів), назва статті, текст резюме, ключові слова
(не більше п’яти).

11. Резюме англійською мовою має коротко по-
вторювати структуру статті, включаючи вступ, мету
та завдання, методи, результати, висновки, ключо-
ві слова. Ініціали та прізвище автора (авторів) по-
даються у транслітерації, назва статті — у перекла-
ді на англійську. Ключові слова й інші терміни статті
мають відповідати загальноприйнятим медичним тер-
мінам, наведеним у словниках. Не слід використо-
вувати сленг і скорочення, які не є загальновжива-
ними.

12. Хімічні та математичні формули вдруковують
або вписують. Структурні формули оформляють як
рисунки. У формулах розмічають: малі та великі лі-
тери (великі позначають двома рисками знизу, малі
— двома рисками зверху простим олівцем); латин-
ські літери підкреслюють синім олівцем; грецькі —
обводять червоним олівцем; підрядкові та надряд-
кові цифри та літери позначають дугою простим
олівцем.

13. У статтях слід використовувати Міжнародну
систему одиниць СІ.

14. Рисунки (не більше двох) і підписи до них ви-
конують окремо. На зворотному боці кожного рисун-
ка простим олівцем слід указати його номер і назву
статті, а за необхідності позначити верх і низ.

15. Таблиці (не більше трьох) слід друкувати на
окремих сторінках, вони повинні мати нумерацію та
назву. На полях рукопису необхідно вказати місце
розміщення рисунків і таблиць. Інформація, наведена
в таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

16. Список літературних джерел повинен місти-
ти перелік праць за останні 5 років і лише в окре-
мих випадках — більш ранні публікації. В оригіналь-
них роботах цитують не більше 10 джерел, в огля-
дах — до 30. На кожну роботу в списку літератури
має бути посилання в тексті рукопису. Література у
списку розміщується згідно з порядком посилань на
неї у тексті статті, які подають у квадратних дужках,
або за алфавітом. Якщо наводяться роботи лише
одного автора, вони розміщуються у хронологічно-

му порядку. До списку літературних джерел не слід
включати роботи, які ще не надруковані.

17. Список подається у двох примірниках для
кожного екземпляра статті, які друкуються окремо
один від одного. Перший примірник оформляється
відповідно до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Другий — пов-
ністю повторює перший, але латиницею за нижче-
наведеними схемами.

Для статей:
Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article.

Title of Journal 2005; 5(129): 49-53.
Прізвища авторів і назва журналу подаються ла-

тиницею у транслітерації, назва статті — у перекладі
на англійську.

Для матеріалів конференцій:
Riabinina, A.A., Berezina, E.V., Usol’tseva, N.V.

Surface Tension and Lyotropic Mesomorphism in Sys-
tems Consisting of Nonionogenic Surfactant and Wa-
ter, Liotropnye zhidkie kristally i nanomaterialy: sbornik
statei VII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii (Lyo-
tropic Liquid Crystals and Nanomaterials: Proceedings
of the Seventh International Conference), Ivanovo:
Ivanovskii Gos. Univ., 2009, р. 73-75.

Прізвища авторів подаються у транслітерації, на-
зва праці — у перекладі на англійську. Головне в
описах конференцій — назва конференції мовою
оригіналу (подається у транслітерації, якщо немає
її англійської назви), виділяється курсивом. У дуж-
ках наводиться переклад назви на англійську. Вихід-
ні дані (місце проведення конференції, місце видан-
ня, рік, сторінки) — англійською.

Для монографій та інших книжок:
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last

government of the USSR]. Moscow, KromPubl., 1993.
221 p.

Прізвища авторів подаються у транслітерації,
назва книжки — курсивом у транслітерації з пере-
кладом на англійську у квадратних дужках. Місце
видання, рік видання, загальна кількість сторінок
— англійською, назва видавництва — у трансліте-
рації.

Зауважуємо: у списку латиницею потрібно ука-
зувати всіх авторів літературного джерела, на яке
Ви посилаєтесь (ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 цього не пе-
редбачає). Також не слід у ньому застосовувати пе-
редбачених ДСТУ ГОСТ 7.1:2006 знаків розділення:
// і —. Назву джерела (журнал, конференція, книга)
завжди виділяють курсивом.

Дотримання цих правил забезпечить коректне
відображення цитованих джерел у переважній біль-
шості реферативних наукометричних баз даних.

18. Скорочення слів і словосполучень подаються
відповідно до ДСТУ 3582-97 і ГОСТ 7.12-93.

Для тих, хто не має доступу до повного тексту
ДСТУ, на сайті Одеського медуніверситету наве-
дено приклади оформлення бібліографічних запи-
сів. Доступ за посиланням http://odmu.edu.ua/
index.php?v=1179.

19. До статті на окремому аркуші мовою оригіна-
лу й англійською додаються відомості про авторів,
які містять: вчене звання, науковий ступінь, прізви-
ще, ім’я та по батькові (повністю), місце роботи й
посаду, яку обіймає автор, адресу для листування,
номери телефонів, факсів та адреси електронної
пошти.

20. До друкованих матеріалів, виконаних із вико-
ристанням комп’ютерних технологій, обов’язково
додаються матеріали комп’ютерного набору та гра-
фіки на дискеті (лазерному диску).



# 4 (144) 2014 85

Текст може бути таких форматів: Word for Win-
dows, RTF (Reach Text Format).

Графічний матеріал слід подавати в окремих
файлах форматів XLS, TIFF, WMF або CDR. Розділь-
на здатність штрихових оригіналів (графіки, схеми)
форматів TIFF повинна бути 300–600 dpi B&W, на-
півтонових (фотографії та ін.) — 200–300 dpi Gray
Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних ори-
гіналів — 5,5, 11,5 і 17,5 см.

21. Статті піддаються науковому рецензуванню,
за результатами якого ухвалюється рішення про
доцільність публікації роботи. Відхилені статті не
повертаються і повторно не розглядаються.

22. Редакція залишає за собою право редакційної
правки статей, яка не спотворює їх змісту, або по-
вернення статті автору для виправлення виявлених
дефектів. Статті, відіслані авторам на виправлення,
слід повернути до редакції не пізніше ніж через три
дні після одержання.

23. Датою надходження статті до журналу вва-
жається день отримання редакцією остаточного ва-
ріанта тексту.

24. Коректури авторам не висилаються, проте,
якщо це не порушує графік виходу журналу, мож-

ливе надання препринту, в якому допустиме ви-
правлення лише помилок набору і фактажу.

25. Публікація матеріалів у «Одеському медич-
ному журналі» платна. Оплата здійснюється після
рецензування статей і схвалення їх до друку, про
що авторів повідомляють додатково.

З питань сплати за публікацію статей та до-
відок про їх надходження й опрацювання про-
симо звертатися до Віри Григорівни Ліхачової за
тел. +38 (048) 728-54-58 (р.), +38 (097) 977-23-31 (м.),
e-mail: vera@odmu.edu.ua.

Копію квитанції про сплату слід надсилати пош-
тою на адресу: Одеський національний медичний
університет, редакція журналу (назва журналу), Ва-
ліховський пров., 2, м. Одеса, 65082 — або пере-
давати на факс +38 (048) 723-22-15 для В. Г. Ліха-
чової.

26. Статті для публікації направляти за адресою:
Одеський національний медичний університет, ре-
дакція «Одеського медичного журналу», Валіховсь-
кий пров., 2, м. Одеса, 65082.

27. Статті, що не відповідають цим правилам, не
розглядаються.

Редакційна колегія

Наукові статті, які надходять для публікації в ре-
дакцію «Одеського медичного журналу», підлягають
рецензуванню.

Рецензентами журналу є досвідчені фахівці —
доктори наук, члени редколегії журналу та його ре-
дакційної ради. Коли є потреба, редакція залучає до
рецензування сторонніх фахівців. Допускається пуб-
лікація наукової статті за письмовим поданням чле-
нів редакційної колегії та редакційної ради.

Під час рецензування оцінюються відповідність
статті тематиці журналу та її назві, актуальність і
науковий рівень, достоїнства й недоліки, відповід-
ність оформлення статті вимогам редакції. На-
прикінці робиться висновок про доцільність публі-
кації.

Рецензія надається автору статті на його запит
без підпису, вказівки прізвища, посади і місця робо-
ти рецензента.

Якщо рецензент рекомендує виправити або до-
опрацювати статтю, редакція відправляє автору

Порядок рецензування
рукописів наукових статей, які  надходять для публікації

в редакцію «Одеського медичного журналу»

текст рецензії для внесення в роботу відповідних
змін.

Автору, стаття якого не була прийнята до публі-
кації, на його запит відправляється мотивована від-
мова. Рукопис статті не повертається.

Якщо автор не згоден з думкою рецензента, він
може дати мотивовану відповідь.

Коли є потреба, за погодженням з автором може
бути проведено додаткове рецензування рукопису
іншим фахівцем.

Остаточне рішення про публікацію статті та її тер-
міни приймає редакційна колегія.

В окремих випадках за наявності позитивної ре-
цензії можлива публікація статті за рішенням голов-
ного редактора або його заступника.

Після ухвалення рішення про публікацію статті
редакція інформує про це автора з указанням тер-
міну публікації.

Оригінали рецензій зберігаються в редакції про-
тягом 1 року.
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“Odes’kij medičnij žurnal” (“The Odessa Medical
Journal”) was founded in 1926. During a few years it
was highly appreciated by scientists. The works of the
famous scientists had been published there. But then,
at the start of 30-s, the publication of the Journal was
stopped. It was renewed only in 1997, and very soon
the Journal won its authority again and took a proper
place among other scientific editions of the country.

The founders of the Journal are the Ministry of
Health of Ukraine and the Odessa National Medical Uni-
versity, the publisher — the Odessa National Medical
University.

The editor-in-chief of the Journal since the time of
its renewal is the academician of the NAMS of Ukraine,
the Ukraine State Prize Winner V. M. Zaporozhan. The
members of the editorial board and editorial council are
the world-known scientists.

“ODES’KIJ MEDIČNIJ ŽURNAL”
(“The Odessa Medical Journal”)

Information about Edition

By decisions of Presidium of the Higher Attestation
Commission of Ukraine N1-05/2 from the 27th of May,
2009 and N 1-05/5 from the 31st of May, 2011 “The
Odessa Medical Journal” was included in the list of edi-
tions, which publish the basic results of dissertation
works on medicine, biology and pharmacy. This fact de-
termines the subject of its publications. About two hun-
dred papers and reports are published in the Journal
annually.

The Journal appears bimonthly. It comes to the most
known libraries of the country, large scientific centers,
some educational establishments. Its release is highly
appraised outside of the country.

The Journal is distributed by subscription.
The Journal can be subscribed at any subscription

point.
Subscription index — 48717.

THE MANUAL OF ARTICLE STYLE FOR
“ODES’KIJ MEDIČNIJ ŽURNAL”

(“THE ODESSA MEDICAL JOURNAL”)

Information for Authors

1. “Odes’kij medičnij žurnal” (“The Odessa Medical
Journal”) publishes theoretical and review articles,
which cover important achievements of science, results
of completed original clinical and experimental research-
es, basic results of dissertations on medicine, biology
and pharmacy, and also memorial materials.

2. Problem articles with total volume of up to 8 pa-
ges, reviews — up to 10 pages, original and other types
of articles — up to 6 pages, short reports — up to
2 pages are submitted.

3. Articles, which have been already published in oth-
er editions or were submitted for publication to some edi-
tions at the same time, as well as the works which are a
remake of the articles published before and do not con-
tain new scientific material or new scientific comprehen-
sion of already known material are not submitted.

4. The following materials are published in the Journal:
a) results of original researches concerning main

directions of development of medical, biological and
pharmaceutical sciences;

b) works on fundamental problems in biology, medi-
cine, pharmacology and pharmacy:

— genetics and applied aspects of medical genetics;
— biophysical and morphofunctional analysis of cells

of an organism at different types of pathology;
— works on modern cellular technologies;
— the modern elaborations in the field of general

and clinical pharmacology and pharmacy;
— achievements in the field of study of etiology,

pathogenesis and diagnostics of modern diseases;

— prophylaxis of diseases, inoculation, prevention
of especially dangerous diseases;

c) reviews on the modern actual problems of biolo-
gy, medicine and pharmacy;

d) information, chronicle, anniversaries.
5. An article should be submitted to editorial in two

copies, signed by all the authors. By their signatures
the authors guarantee that the article meets all the re-
quirements of the manual of the article style for “The
Odessa Medical Journal”, experimental and clinical re-
searches have been executed according to the inter-
national ethical norms of scientific researches, and also
they give the publisher a right for publication of the ar-
ticle in the Journal, placing it and its materials on the
Journal’s site and in other sources.

6. An article is accompanied with a letter to the edito-
rial staff, vised signature of the chief and the seal of the
establishment where the work was done, and for the
home authors also by the expert inference, that author-
izes the open publication.

7. If used in the article materials are intellectual prop-
erty of some organizations and have not been published
before, an author should get permission for their publi-
cation from each of these organizations and send it to-
gether with the article.

8. The text is printed with 1.5-spacing throughout the
text on a standard paper (width of fields: on the left,
above and below by 2 cm, on the right — 1 cm) in Arial
(Arial Cyr) or Times (Times Cyr) 14 points. The page
of the text should contain no more than 30 lines.
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9. The language of the articles is Ukrainian for home
authors, Russian and English for foreign authors.

10. The material of the article should be placed in
the following order:

а) UDC index;
b) initials and the last name of the  author (authors);
c) title of the article;
d) a complete name of the establishment (establish-

ments) where the work was done, city, country;
e) statement of a problem in general and its con-

nection with important scientific and practical tasks;
f) analysis of the modern researches and publica-

tions, in which the given problem was initiated and which
the author is guided by;

g) pointing out the parts of general problem which
were not resolved before;

h) formulation of the aim of the article (raising a task);
i) statement of the basic material with complete sub-

stantiation of obtained scientific results;
j) conclusions from the given research and perspec-

tives of subsequent works in this direction;
k) references;
l) two abstracts — in Russian up to 800 printing

letters (0.45 page) and in English up to 1800 printing
letters (1 page) after the following scheme: UDC in-
dex, initials and the last name of author (authors),
title of the article, text of the abstract, key words (no
more than five).

11. The abstract in English should shortly repro-
duce the structure of the article, including introduction,
purpose and task, methods, results, conclusions, key
words. Initials and the last name of author (authors)
are given in transliteration, the title of the article must
be translated into English. The key words and other
terms of the article should correspond to generally
used medical terms cited in dictionaries. One should
not use slang and abbreviations which are not in ge-
neral use.

12. The chemical and mathematical formulas are in-
printed or put down. The structural formulas are designed
as figures. In formulas there are marked out: small and
large letters (large ones by two hyphens from below,
small ones — by two hyphens from above by a lead pen-
cil); the Latin letters are underlined with a dark blue pen-
cil; Greek ones — with a red pencil; subscript and su-
perscript letters — by an arc line with a lead pencil.

13. The International System of Units (SI) should be
used in the articles.

14. Figures (no more than two) and signatures to
them are made separately. On the back side of every
figure by a lead pencil one should indicate its number
and title of the articles, and if necessary to note a top
and bottom.

15. The tables (no more than three) should be placed
on separate pages, be numbered and titled. The mar-
ginal notes should indicate the place of figures and
tables. The information given in tables and figures must
not be duplicated.

16. The references must contain the list of works
for the last 5 years and only sometimes — more early
publications. In the original works they quote no more
than 10 sources, in the reviews — about 30. Every work
in the literature list should be referred in the manuscript.
The literature in the list is ordered according to reference
to it in the text of the article, which is given in the square
brackets, or after the alphabet. If the works of one and
the same author are presented, they take place after
the chronological order. The references shouldn’t con-
tain works, which have not been published yet.

17. The list is given in duplicate for every copy of
the article, which are published separately one from
another. The first copy is designed according to
DSTU GOST 7.1:2006. The other one — fully duplicates
the first one, but by the Roman alphabet after the
schemes given below.

For articles:
Author A.A., Author B.B., Author C.C. Title of article.

Title of Journal 2005; 5(129): 49-53.
The last names of authors and title of the Journal

are given by the Roman alphabet in transliteration, title
of the article — in translation into English.

For materials of conferences:
Riabinina, A.A., Berezina, E.V., Usol’tseva, N.V.

Surface Tension and Lyotropic Mesomorphism in Sys-
tems Consisting of Nonionogenic Surfactant and Wa-
ter, Liotropnye zhidkie kristally and nanomaterialy:
sbornik statei VII Mezhdunarodnoi nauchnoi konferentsii
(Lyotropic Liquid Crystals and Nanomaterials: Proceed-
ings of the Seventh International Conference), Ivanovo:
Ivanovskii Gos. Univ., 2009, 73-75.

The last names of authors are given in transliter-
ation, title of the work — in translation into English.
The main thing in descriptions of conferences is the
name of conference in the language of original (is giv-
en in transliteration if there is not its English name),
indicated by italic. Translation of the name into Eng-
lish is given in brackets. Imprint (place of holding a
conference, place of publication, year, pages) — in
English.

For monographs and other books:
Nenashev M.F. Poslednee pravitel’stvo SSSR [Last

government of the USSR]. Moscow, KromPubl., 1993.
221 p.

The last names of authors are given in translitera-
tion, title of the book — in italic in transliteration with
translated into English in the square brackets. Place of
publication, year of publication, total number of pages
— English, name of publishing house — in trans-
literation.

Please, note: in the references in the Roman alpha-
bet it is necessary to indicate all the authors of the litera-
ry source, which you refer to (DSTU GOST of 7.1:2006
does not provide it). Also one should not use the signs
of division: // and — , which are provided by DSTU
GOST of 7.1:2006. The name of the source (Journal,
conference, book) is always indicated by italic.

The observance of these rules will provide the true
representation of quoted sources in the majority of ab-
stract scientometrical databases.

18. Abbreviations of words and word combinations are
given according to DSTU 3582-97 and GOST 7.12-93.

For those who have no access to the complete DSTU
text, there are examples of bibliographic records regis-
tration on the site of the Odessa Medical University. Ac-
cess by link: http://odmu.edu.ua/index.php?v=1179.

19. Information about authors, which contains aca-
demic status and degree, the last name, name and pat-
ronymic (in a full form), place of work and occupation,
address for correspondence, telephones and faxes
numbers, e-mail address are added to the article on a
separate sheet of paper in the language of original and
English.

20. The published materials executed with the use
of computer technologies, are added by materials of
computer type-setting and graphic on a diskette (CD,
DVD).

The text can be done in the following formats: Word
for Windows, RTF (Reach Text Format).
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Graphic material should be submitted in separate
files of the XLS, TIFF, WMF or CDR formats. Resolu-
tion of stroke originals (the graphics, schemes) of the
TIFF formats must be 300–600 dpi B&W, semitone (pic-
tures, etc.) — 200–300 dpi Gray Scale (256 gradations
of gray). Width of graphic originals — 5.5, 11.5 and
17.5 cm.

21. Articles are subjected to scientific reviewing, as
a result of which the decision about the work is taken
whether to publish it or not. The rejected articles are
not returned and are not resubmitted.

22. The Journal reserves the right for editorial cor-
recting, which does not distort its contents, or returns
an article to the author for correction of revealed er-
rors. The articles sent to the authors for correction,
should be sent back no later than in three days after
being received by authors.

23. The date of article’s coming to the Journal is
the day when editorial office receives the final variant
of the text.

24. Proof-reading are not sent to the authors, how-
ever if it does not disturb the term of Journal release, a
preprint version can be provided, in which only type-
setting and factual mistakes can be corrected.

25. The publication of materials in “The Odessa
Medical Journal” requires payment. Payment is made
after reading articles and approval of them to printing,
about which the authors are informed additionally.

26. The articles for the publication are sent to the
address: the Odessa National Medical University, edi-
torial staff of “Odes’kij medičnij žurnal”, Valikhovskyy
lane, 2, Odessa, 65082.

Other contacts are:
fax: +380 48 723-22-15 for V. G. Likhachova;
phone: +380 48 728-54-58, +380 97 977-23-31;
e-mail: vera@odmu.edu.ua

27. The articles that do not conform to these rules,
are not submitted.

Editorial board

Scientific articles submitted to “Odes’kij medičnij
žurnal” (“The Odessa Medical Journal”) need re-
viewing.

Reviewers of the Journal are experienced spe-
cialists — doctors of sciences, members of the edi-
torial board and editorial council of the Journal. If
necessary the editors enlist cooperation of outside
experts. The scientific article publication is possi-
ble after the writing presentation of editorial mem-
bers.

The reviews should estimate if the article corre-
sponds to the subject of the Journal and its title, actu-
ality and scientific level, advantages and disadvantag-
es, correspondance of the article design to the editori-
al requirements. The conclusion about advisability of
publication is drawn in the end.

A review is given to the author of the article on
his demand without signature, pointing the last name,
occupation and places of the work of a reviewer.

If the reviewer recommends to correct or com-
plete the article, the editorial staff sends the re-

Manuscripts Reviewing Order

view text to the author for inserting proper chang-
es in.

The author, whose article was not submitted to the
publication, is sent an reasonable refuse on his demand.
The manuscript is not returned.

If the author does not agree with a reviewer’s
point of view, he can give him a reasonable ans-
wer.

In case of necessity an additional reading of manu-
script by another specialist can be carried out on agree-
ment with the author.

A final decision about the publication of the article
and its terms is made by the editorial board.

Sometimes in case of a positive review the article
can be published after the editor-in-chief’s or vice-edi-
tor-in-chief’s decision.

After approval of the article publication the editorial
staff informs the author about it with indicating the term
of publication.

Originals of reviews are kept in the editorial during
1 year.
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