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Вступ

В умовах сучасного проми-
слового виробництва одним із
провідних несприятливих фак-

торів, який впливає на орга-
нізм працівників, є пиловий.
Сьогодні цей фактор — серед
найважливіших чинників про-
фесійного ризику у галузях
економіки країни, пов’язаних з
видобуванням та використан-

ням корисних копалин, а пило-
ва патологія є головною при-
чиною втрати професійної пра-
цездатності, ранньої інвалі-
дизації та передчасної смерті
працюючого населення. Близь-
ко 70 % загальної смертності
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лено, что на современном этапе распространенность ПК в сочетании с ХОЗЛ составляет 15,6 %,
заболеваемость при этом характеризуется частыми, длительными обострениями, которые ста-
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It is determined that at the present stage the prevalence of PC combined with COPD is 15.6%,
the disability is characterized by frequent, prolonged complications, which lead to high rates of tem-
porary disability, insignificant duration of remission during a calendar year, to high percentage of per-
sistent incapacity. In most cases, category III disability used to be assigned to the patients. The un-
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COPD for improvement of life quality in patients.
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внаслідок професійних захво-
рювань викликано хворобами
органів дихання, які посідають
провідне місце у загальній
структурі професійної патоло-
гії [1; 4; 6; 9].

Пневмоконіоз (ПК) — це
професійне захворювання,
викликане тривалим вдихан-
ням промислових полютантів,
що характеризується хроніч-
ним дифузним асептичним за-
паленням легень з подаль-
шим розвитком пневмофібро-
зу [3; 8].

Перебіг ПК тісно пов’язаний
з хронічним обструктивним за-
хворюванням легень (ХОЗЛ).
Існує теорія, яка визначає ПК
і ХОЗЛ як єдиний патогенетич-
но пов’язаний процес у відпо-
відь на дію промислових полю-
тантів. Патоморфологічно він є
єдиним у розвитку коніотично-
го процесу в бронхолегеневій
системі. Доведено, що трива-
лий перебіг ПК супроводжуєть-
ся появою емфіземи легень
(до 95 % випадків), бронхітич-
ного синдрому (до 31,1 % ви-
падків), легеневої недостатно-
сті (до 76,2 % випадків), внут-
рішньогрудної лімфаденопатії
(до 90,4 % випадків). Поєдна-
ний перебіг ПК і ХОЗЛ знач-
ною мірою впливає на харак-
тер клінічних проявів, перебіг,
лікування та профілактику цих
захворювань [2; 7; 8].

За результатами епідеміо-
логічних досліджень, в Україні
захворюваність на ПК і ХОЗЛ
професійної етіології у праців-
ників гірничовидобувної про-
мисловості є найвищою у за-
гальній структурі професійної
захворюваності. Останніми ро-
ками у працівників цієї галузі
розповсюдженість ХОЗЛ про-
фесійної етіології становить
від 31,0 до 37,0 %, частка ПК
не перевищує 3,5 % [4; 6]. Уза-
гальнюючих даних щодо поєд-
наного перебігу цих захворю-
вань немає.

Усе це зумовило необхід-
ність отримання даних про по-
ширеність та характер втрати
працездатності внаслідок по-
єднаного перебігу ПК і ХОЗЛ,
що дозволить більш точно та
виважено оцінити ризики їх ви-
никнення та прогресування,
об’єктивно визначити прогноз,
оптимізувати заходи з вторин-
ної профілактики цих захворю-
вань у працівників гірничоруд-
ної та металургійної промисло-
вості.

Враховуючи наведені дані,
оцінка розповсюдженості ПК у
поєднанні з ХОЗЛ, визначення
ступеня та характеру втрати
працездатності у працівників
гірничорудної та металургійної
промисловості на сучасному
етапі зумовили актуальність і
необхідність проведених до-
сліджень.

Мета дослідження: визна-
чення захворюваності, особ-
ливості втрати працездатнос-
ті при ПК у поєднанні з ХОЗЛ
у працівників гірничорудної та
металургійної промисловості
для правильної оцінки вираже-
ності та спрямованості цих за-
хворювань з урахуванням ха-
рактеру виробничого процесу,
розробки адекватних й ефек-
тивних методів їх лікування та
профілактики у даної категорії
хворих.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження охоплювало
634 працівників гірничорудної
та металургійної промисло-
вості, хворих на професійну
патологію легень (ПК і ХОЗЛ),
яким було встановлено діагноз
професійного захворювання
за період 2012–2015 рр. Серед-
ній вік працівників становив
(58,6±2,4) року, стаж роботи
в несприятливих умовах —
(18,9±0,8) року. Діагноз ПК
було встановлено відповідно
до рентгенологічної класифіка-

ції Міжнародної організації
праці (МОП) 1980 р., а діагноз
ХОЗЛ — на підставі міжнарод-
них критеріїв GOLD та Нака-
зу МОЗ України від 27 червня
2013 р. № 555 «Про затвер-
дження та впровадження ме-
дико-технологічних документів
зі стандартизації медичної до-
помоги при хронічному обструк-
тивному захворюванні легень»
[3; 5; 10].

Професійний характер за-
хворювань легень було вери-
фіковано на підставі стажу ро-
боти в несприятливих умовах
не менше 10 років, наявності
на робочих місцях промисло-
вих полютантів фіброгенної дії,
концентрація яких перевищу-
вала гранично допустиму нор-
му, згідно з даними індивідуаль-
них санітарно-гігієнічних харак-
теристик умов праці. З-поміж
них — 98 працівників, хворих
на ПК у поєднанні з ХОЗЛ, у то-
му числі: I група — 57 праців-
ників, що працювали в умовах
підземного видобування заліз-
ної руди; II група — 26 праців-
ників, що працювали в умовах
відкритого видобування заліз-
ної руди; III група — 15 праців-
ників, що працювали у мета-
лургійному виробництві.

Вивчалися: кількість (рази),
тривалість (дні) загострень,
кількість днів непрацездатності
та тривалість ремісії (дні) про-
тягом календарного року, якість
ремісії, процент втрати пра-
цездатності та група інвалід-
ності внаслідок поєднаного пе-
ребігу ПК і ХОЗЛ, а також мож-
ливість раціонального праце-
влаштування хворих праців-
ників.

Усі хворі надали письмову
згоду на проведення дослі-
джень. Критерієм виключення
з дослідження були: некомпен-
сована легенево-серцева не-
достатність, перенесений у ми-
нулому інфаркт міокарда, гост-
ре порушення мозкового кро-
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вообігу, вади серця, декомпен-
сований цукровий діабет, нир-
кова недостатність, захворю-
вання печінки, інфекційні й он-
кологічні захворювання.

Статистична обробка отри-
маних результатів була прове-
дена на ПК методом варіацій-
ної статистики з використан-
ням програми “Microsoft Excel
2010”. Перевірка нормальності
розподілу отриманих даних про-
водилась за критерієм χ2. Ре-
зультати наведені у вигляді
М±m та у відсотках, різницю ви-
значали достовірною при р<0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Проведені дослідження по-
казали, що на сучасному ета-
пі структура захворювань ле-
гень професійної етіології у
працівників гірничорудної та
металургійної промисловості є
такою: 81,1 % працівників, хво-
рих на ХОЗЛ професійної етіо-
логії; 15,6 % хворих на ПК у по-
єднанні з ХОЗЛ та 3,3 % хво-
рих на ПК.

Наведені у табл. 1 дані вка-
зують, що кількість загострень
унаслідок ПК у поєднанні з
ХОЗЛ була найбільшою у осіб,
що працювали в умовах від-
критого видобування залізної
руди (ІІ група), перевищуючи
аналогічні показники при під-
земному видобуванні (І група)
на 2,5 % та у працівників
металургійного виробництва
(ІІІ група) на 9,3 %. Тривалість
загострень, навпаки, була най-
більшою у І групі, суттєво пе-
ревищуючи аналогічні показ-
ники у працівників ІІ та ІІІ групи,
відповідно на 2,2 та на 18,3 %
(р<0,001). Слід зазначити, що
у працівників ІІІ групи цей по-
казник також був достовірно
меншим, ніж у ІІ групі (на 15,8 %;
р<0,001). Кількість днів непра-
цездатності протягом календар-
ного року була найбільшою у
ІІ групі працівників. Порівняно

з нею — меншою у хворих
І групи (на 9,7 %) та ІІІ групи (на
19,5 %). Тривалість ремісії у
цієї категорії хворих була най-
меншою в І групі, у ІІ та ІІІ гру-
пі більшою відповідно на 7,8 та
11,5 %. Процент втрати праце-
здатності внаслідок поєднано-
го перебігу ПК і ХОЗЛ був мак-
симальним у працівників І гру-
пи, перевищуючи ці показники
у ІІ групі на 6,1 % та у ІІІ групі
— на 9,4 %.

Серед хворих І групи, які
працювали на підземному ви-
добуванні залізної руди, першу
групу інвалідності внаслідок
поєднаного перебігу ПК і ХОЗЛ
було встановлено у поодино-
ких випадках (табл. 2). Друга
група інвалідності встанов-
лювалася частіше у працівни-
ків ІІ групи, перевищуючи ана-
логічний показник у І групі у
2,17 разу. Третя група інвалід-
ності була встановлена у біль-

Таблиця 1
Характер непрацездатності при пневмоконіозі

у поєднанні з хронічним обструктивним захворюванням
легень у працівників гірничорудної

та металургійної промисловості, М±m

Підземне Відкрите Металургійне
           Показник видобування, видобування, виробництво,

n=57 n=26 n=15

Кількість загострень 1,58±0,11 1,62±0,14 1,47±0,31
(разів на рік)

Тривалість загострень 16,49±0,45 16,13±0,21** 13,93±0,32*
(днів)

Дні непрацездатності 22,25±1,33 24,66±2,34 20,62±3,52
(на рік)

Тривалість ремісії (дні) 93,36±4,67 100,67±4,67 104,13±4,12

Процент втрати 29,23±2,23 29,05±3,34 26,72±3,16
працездатності

Примітка. У табл. 1 і 2: різниця достовірна у порівнянні з групою: * —
підземного видобування (р<0,05); ** — відкритого видобування (р<0,05).

Таблиця 2
Показники втрати працездатності

внаслідок пневмоконіозу у поєднанні з хронічним
обструктивним захворюванням легень

у працівників гірничорудної
та металургійної промисловості, %

Підземне Відкрите Металургійне
          Показник видобування, видобування, виробництво,

n=57 n=26 n=15
Група інвалідності
перша 1,75 0,0 0,0
друга 1,75 3,8 0,0
третя 87,7 84,6 86,6

Якість ремісії
добра 0,0 0,0 0,0
задовільна 82,4 84,6 93,3
незадовільна 17,6 15,4 6,7

Раціональне 7,1 7,6 13,3
працевлаштування

Непрацездатність 92,9 92,4 86,7
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шості обстежених працівників:
частіше у І групі, рідше — у ІІ
та ІІІ групах, відповідно на 3,6
та 1,2 %.

Задовільна якість ремісії
впродовж календарного року
спостерігалась у більшості об-
стежених хворих. Найбільшим
цей показник був у працівників
ІІІ групи, меншим у ІІ групі (на
10,5 %) та у І групі (на 13,2 %).
Слід зазначити, що незадовіль-
ною ремісія була переважно
у І групі працівників, суттєво
меншою — у ІІ (на 14,3 %) та
у ІІІ групах (у 2,6 разу). Після
встановлення професійного
захворювання раціонально
працевлаштованими були тро-
хи більше 7 % хворих І групи,
у ІІ групі цей показник був
більшим на 7,0 %, ще більшим
— у хворих ІІІ групи (на 87,3 %).
Непрацездатними у більшості
випадків визнавалися праців-
ники І групи, дещо рідше осо-
би ІІ (на 0,5 %) та ІІІ груп (на
7,1 %).

Таким чином, проведені до-
слідження показали, що харак-
тер непрацездатності при ПК у
поєднанні з ХОЗЛ характери-
зується частими та тривалими
загостреннями, які стали при-
чиною високих показників тим-
часової непрацездатності. Ці
захворювання призвели до не-
тривалої ремісії впродовж ка-
лендарного року та розвитку
стійкої втрати працездатності:
у більшості випадків у цієї ка-
тегорії хворих встановлюва-
лась третя група інвалідності,
раціонально працевлаштова-
ними були лише 7,1–13,3 %
хворих, а непрацездатними
було визнано 86,7–92,9 % пра-
цівників. Незадовільна якість
ремісії спостерігалась у 6,7–
17,6 % хворих, суттєво погір-
шуючи якість їхнього життя.

Слід зазначити, що най-
більш негативними показники
непрацездатності при ПК у по-
єднанні з ХОЗЛ виявились у

працівників, зайнятих на підзем-
ному та відкритому видобуван-
ні залізної руди. Найвищі від-
сотки втрати працездатності
та незадовільної ремісії у пра-
цівників цих груп, порівняно з
особами, що працювали у ме-
талургійному виробництві, зу-
мовлюють необхідність особ-
ливої уваги до цієї категорії
хворих, обґрунтування, розроб-
ки та впровадження ефектив-
них методів діагностики, ліку-
вання та профілактики ПК у
поєднанні з ХОЗЛ.

Отже, доцільним є прове-
дення подальших багатопла-
нових досліджень, спрямова-
них на розробку сучасних ме-
тодів діагностики, лікування та
профілактики ПК у поєднанні з
ХОЗЛ у працівників гірничоруд-
ної та металургійної промисло-
вості, створення комплексної
технології профілактики цих
захворювань у цієї категорії
хворих.

Висновки

1. На сучасному етапі у за-
гальній структурі професійної
патології легень у працівників
гірничорудної та металургійної
промисловості частка ПК у по-
єднанні з ХОЗЛ сягає 15,6 %.

2. У працівників гірничоруд-
ної та металургійної промисло-
вості, що страждають на ПК у
поєднанні з ХОЗЛ, характер
непрацездатності проявляєть-
ся значною тривалістю та кіль-
кістю загострень, незадовіль-
ною якістю ремісії (6,7–17,6 %
випадків). Це є причиною вста-
новлення високих показників
втрати працездатності (26,7–
29,2 %), незначного відсотка
раціонального працевлашту-
вання (7,1–13,3 %) та визнан-
ня хворих працівників непра-
цездатними (86,7–92,9 %).

3. У хворих на ПК у поєд-
нанні з ХОЗЛ, що працювали
в умовах підземного та відкри-
того видобування залізної ру-

ди, відмічаються найбільша
кількість і тривалість загост-
рень, найменша тривалість ре-
місії, незадовільна її якість та
найвища втрата працездатнос-
ті, які значно перевищують ана-
логічні показники у працівників
металургійного виробництва,
зумовлюючи більш часте вста-
новлення першої та другої груп
інвалідності (1,75–3,8 %), ви-
знання непрацездатними (92,4–
92,9 %) хворих, невеликий від-
соток випадків раціонального їх
працевлаштування (7,1–7,6 %).

4. Отримані результати до-
зволяють більш об’єктивно
оцінити захворюваність і харак-
тер непрацездатності при ПК у
поєднанні з ХОЗЛ у працівни-
ків гірничорудної та металур-
гійної промисловості для по-
дальших досліджень, спрямо-
ваних на розробку і впрова-
дження ефективних методів
діагностики, лікування та про-
філактики захворювань у цієї
категорії хворих.

Перспективи подальших
досліджень. Враховуючи важ-
ливість отриманих результатів
щодо захворюваності та харак-
теру непрацездатності при ПК
у поєднанні з ХОЗЛ у праців-
ників гірничорудної та мета-
лургійної промисловості, необ-
хідно продовжити досліджен-
ня, спрямовані на визначення
професійного розподілу цієї
професійної патології легень,
безпечного стажу роботи у не-
сприятливих умовах, а також
тривалості постконтактного
періоду клінічної маніфестації
захворювання.

Ключові слова: пневмоко-
ніоз, хронічне обструктивне за-
хворювання легень, праців-
ники, захворюваність, непра-
цездатність.
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ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ДЕНДРИТНЫХ КЛЕТОК В ЭУ- И ГЕТЕРОТОПИЧЕСКОМ

ЭНДОМЕТРИИ У БЕСПЛОДНЫХ ЖЕНЩИН С НАРУЖНЫМ ГЕНИТАЛЬНЫМ ЭНДОМЕТРИОЗОМ
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Приведены результаты наблюдения 120 бесплодных больных с наружным генитальным эн-

дометриозом. Возраст обследованных больных от 21 до 35 лет. Среди клинических проявле-
ний заболевания наиболее часто встречались хронические тазовые боли у 83 (69,2 %) паци-
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