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А.С. БЕСЕДІНА 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, кафедра нормальної 
анатомії, Львів 

МОРФОЛОГІЧНІ ЗМІНИ ЛЕГЕНЬ У ОСІБ СТАРЕЧОГО ВІКУ 

У статті наведено дані щодо вікових змін структурної організації компонентів бронхового дерева та комірко-
вого (альвеолярного) дерева легень. Отримані результати свідчать про значні морфологічні зміни легеневої 
тканини в осіб старечого віку. Особливо виражені структурні порушення на рівні легеневих комірок (альвеол), 
зокрема стоншення та розриви міжкоміркових перегородок, нагромадження пилоподібних включень в ос-
новній речовині міжкоміркових перегородок та у макрофагах, збільшення кількості фібробластів та колаге-
нових волокон у міжкомірковій сполучній тканині. Морфологічні зміни стінки судин характеризуються прося-
канням її еозинофільними білками плазми, руйнуванням та розпушення структурних елементів стінки судин, 
наявністю пилоподібних включень у цитоплазмі макрофагів, що розташовуються навколо судин, збільшен-
ням кількості фібробластів та колагенових волокон у навколосудинній сполучній тканині. 

Ключові слова: легені, мікроструктура, вікові зміни 

 

Вступ. Серед основних висновків, опублікова-

них Організацією Об’єднаних Націй щодо старіння 

населення світу, зазначені наступні: справжній 

ритм старіння не має прецедентів в історії; у 2045 

кількість людей старших за 60 років буде переви-

щувати кількість дітей до 15 років; у найбільш роз-

винених регіонах світу, де старіння відбувається 

особливо стрімко, така диспропорція спостеріга-

лася вже в 1998 році; сьогодні середній вік на пла-

неті складає 28 років: половина населення старша 

за цей вік і половина – молодші; до середини 21 сто-

ліття середній вік досягне 38 років [12]. 

Інтенсивність смертності людей похилого і ста-

речого віку (як жінок, так і чоловіків) від основних 

причин смерті підвищується з віком, причому осо-

бливо стрімке й неухильне зростання з переходом 

до старших вікових груп характерне для рівня сме-

ртності від серцево-судинних захворювань, хвороб 

органів дихання, симптомів, ознак та відхилень від 

норми (останні вважаються одним із типово старе-

чих класів причин смерті, до якого належить і 

смерть власне від старості) [3].  

Розподіл осіб 60 і більше років за статтю і при-

чинами смерті в Україні свідчить про те, що серед 

чоловіків та жінок домінуючими є хвороби системи 

кровообігу. На другому місці – новоутворення, а 

хвороби органів дихання займають третє місце за 

частотою смерті серед чоловіків та шосте – серед 

жінок [1, 2]. 

Щодо розподілу усіх і вперше зареєстрованих 

захворювань за класами хвороб в Україні серед 

осіб, старших від працездатного віку за 2012 рік 

хвороби органів дихання становлять 25 % у струк-

турі первинної захворюваності та близько 10 % за-

гальної захворюваності [1, 2]. 

Зниження фізичної активності у осіб старших ві-

кових категорій сприяє прогресуванню інволюцій-

ної перебудови легень, що в подальшому знижує 

ефективність зовнішнього дихання. В поодиноких 

джерелах фахової літератури вказано, що старіння 

організму на рівні гемомікроциркуляторного русла 

характеризується такими змінами капілярів: вини-

кає жироподібна зернистість, вони стають лам-

кими, порушується проникність, зменшується кі-

лькість функціонально повноцінних капілярів [1, 11, 

14]. 

«Старіння» дихальної системи на рівні парен-

хіми легень проявляється дегенеративними змі-

нами сполучної тканини. Дегідратація та утво-

рення поперечних зв’язок між колагеновими воло-

кнами легеневої тканини призводить до втрати її 

здатності до розтягування [10, 13]. Зменшення ди-

фузійної здатності легень обумовлене розвитком 

фіброзу у артеріях малого кола кровообігу, у ендо-

телії гемокапілярів відкладаються жири, знижуючи 

їх проникність, частина гемокапілярів припиняє фу-

нкціонувати [4, 3, 5, 9]. 

Максимальна вентиляція легень зменшується 

(із швидкістю 0,6 % за рік), тому виникає задишка 

[6]. При старінні газообмін підтримується та ком-

пенсується зростанням частоти дихання – до 22–24 

разів за хвилину. Пристосувальні механізми з ві-

ком знижуються, відбувається порушення розпо-

ділу вдихуваного повітря через неоднаковий опір 
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у дихальних шляхах, різний ступінь втрати еласти-

чності елементів [8, 15]. З роками насичення арте-

ріальної крові киснем знижується, унаслідок 

чого розвивається артеріальна гіпоксемія. В той 

же час, не зважаючи на вказані вікові зміни, в умо-

вах спокою газообмін у людей похилого і старечого 

віку підтримується на достатньому рівні [5, 7]. 

Вказане вище свідчить про необхідність глибо-

кого вивчення вікових змін структурної організації 

легень.  

Мета дослідження. Визначити морфологічні 

зміни легень осіб старечого віку. 

Матеріали та методи. Опрацьовано аутопсій-

ний матеріал чотирьох осіб старечого віку (78–83 

роки), котрі не страждали на захворювання дихаль-

ної системи в анамнезі та на час смерті не мали оз-

нак застійної серцевої недостатності. Забір матері-

алу проводили в межах прикореневих ділянок ІІІ–V 

сегментів правої легені. 

Матеріал фіксували в 10 % водному розчині 

нейтрального формаліну і після спиртової прово-

дки заливали у парафінові блоки. Виготовлені на 

санному мікротомі МС–1 серійні зрізи товщиною 5 

мкм фарбували за стандартною методикою гемато-

ксиліном та еозином. Препарати вивчали на світло-

вому мікроскопі МБИ–1 при збільшеннях мікрос-

копа: х120, х400, х1000. Для фотографування мік-

ропрепаратів використовували комп’ютерну сис-

тему «AverMedia».  

Результати досліджень та їх обговорення. На 

гістологічних препаратах легень людей старечого 

віку виявлено численні легеневі ацинуси, які фор-

мують структурно-функціональну одиницю легень 

і представлені системою легеневих комірок (аль-

веол), що розташовані в стінці дихальних бронхіол, 

коміркових (альвеолярних) проток та коміркових 

(альвеолярних) мішечків. Межі між легеневими 

ацинусами нечіткі через щільне прилягання легене-

вих комірок. Також наявні бронхи різних калібрів.  

.  

На поперечних зрізах кінцеві бронхіоли перева-

жно видовженої, овальної або округлої форми, їхня 

стінка утворена добре розвиненою слизовою оболо-

нкою та адвентицією (рис. 1). Слизова оболонка кі-

нцевої бронхіоли вистелена одношаровим кубіч-

ним війчастим епітелієм. Епітеліальний пласт 

включає війчастіі, щіточкові, безкаймисті та секре-

торні клітини.  

 

 
Рис. 1. Фрагмент легеневого ацинуса людини старечого віку. 1 – просвіт кінцевої бронхіоли; 2 – просвіт 

коміркової протоки; 3 – просвіт коміркового мішечка; 4 – венула, наповнена кров’ю. Забарвлення гемато-

ксиліном та еозином. Зб.: х 120. 

 

Війчасті епітеліоцити кінцевої бронхіоли пере-

важно низької призматичної або кубічної форми. 

Цитоплазма ацидофільна, ядро еліпсоподібної фо-

рми, ядерце дрібне. На апікальній поверхні у ви-

гляді ацидофільної смуги з вертикальною посмуго-

ваністю є чітка війчаста облямівка.  

Екзокриноцити (клітини Клара) у кінцевих бро-

нхіолах переважно циліндричної форми, об’ємні, 

не містять щіткової облямівки, з розширеним купо-

лоподібним апікальним полюсом, що дещо висту-

пає у просвіт бронхіоли. Ядро екзокрионоцитів 

дещо видовженої або округлої форми, апікальна ча-

стина цитоплазми дрібнозерниста.  

Власна пластинка слизової оболонки кінцевих 

бронхіол тонка, утворена переважно гладкими мі-

оцитами, еластичними волокнами, а також містить 

тонкий сполучнотканинний шар. М’язова пласти-

нка у кінцевих бронхіолах представлена окремими 

пучками гладких міоцитів, що мають сіткоподібне 

розташування. У слизовій оболонці та підслизовій 

основі бронхів різного калібру трапляються лім-

фоїдні вузлики та нагромадження лімфоцитів, що 

формують бронхоасоційовану лімфоїдну тканину. 

Адветиція кінцевих бронхіол тонка, утворена не-

значною кількістю пухкої сполучної тканини. На-

вколобронхова сполучна тканина містить колаге-
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нові та еластичні волокна, фібробласти, макро-

фаги, плазматичні клітини, мастоцити, поодинокі 

лімфоцити, нервові закінчення, судинні спле-

тення.  

Дихальний відділ легень розпочинається диха-

льними бронхіолами трьох порядків розгалуження, 

вони продовжуються у коміркові протоки, яких є до 

трьох порядків, кожна остання коміркова протока 

розгалужується на два коміркові мішечки. Комірко-

вий мішечок складається з численних легеневих ко-

мірок, що розділені тонкостінними міжкомірко-

вими перегородками. Дихальні бронхіоли висте-

лені переважно одношаровим простим кубічним 

війчастим епітелієм, який включає бронхіолярні ек-

зокриноцити та війчасті клітини. Кількість екзокри-

ноцитів у дихальних бронхіолах зростає, а кількість 

війчастих клітин зменшується. У окремих ділянках 

стінка дихальних бронхіол утворює мішкоподібні 

комірки, що вистелені плоскими епітеліоцитами. 

Власна пластинка дихальних бронхіол тонка, у ній 

трапляються поздовжньо орієнтовані еластичні во-

локна та гладкі міоцити.  

Просвіти окремих дихальних бронхіол розши-

рені. Міжкоміркові перегородки неоднорідні, поде-

куди стоншені, в окремих ділянках розірвані. Од-

нак є ділянки, де спостерігається потовщення між-

коміркових перегородок. Комірки вистелені епіте-

ліоцитами І і ІІ типу.  

В окремих ділянках легень комірки та коміркові 

протоки розширені, містять макрофаги (коніофаги), 

цитоплазма яких заповнена пилоподібними вклю-

ченнями чорного кольору. Також пилоподібні 

включення нагромаджуються у цитоплазмі епітелі-

оцитів І типу. Окремі епітеліоцити І типу зазнають 

некротичних змін та десквамуються у просвіт комі-

рок.  

Макрофаги (значна кількість) наповнені пило-

подібними включеннями, які трапляються не лише 

в комірках, а також нагромаджуються і у стромі ле-

гень (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Фрагмент легеневого ацинуса людини старечого віку. Макрофаги наповнені пилоподібними 

включеннями у стромі легень. 1 – макрофаг; 2 – пилоподібні включення. Забарвлення гематоксиліном та 

еозином. Зб.: х1000. 

 

Пилоподібні частинки різного розміру трапля-

ються у просвітах дихальних бронхіол, у їхній сті-

нці, а також у навколобронховій сполучній тканині 

(здебільшого у цитоплазмі коніофагів, рідше дрібні 

пилоподібні включення лежать вільно в основній 

речовині сполучної тканини).  

У ділянках нагромадження пилу стінка міжкомі-

ркових перегородок нерівномірно потовщені. У ок-

ремих ділянках трапляються розриви міжкомірко-

вих перегородок. Дрібні пилоподібні зерна поде-

куди вільно розміщуються в основній речовині спо-

лучної тканини.  

У міжкомірковій сполучній тканині також 

дещо зростає кількість фібробластів та колагено-

вих волокон, подекуди виявлено лімфоцити, пла-

зматичні клітини, поодинокі мастоцити. У ділян-

ках нагромадження пилоподібних включень 

структурні зміни також локалізуються в судинах. 

Зокрема гемокапіляри нерівномірно розширені, 

деформовані, їхня стінка набрякла внаслідок пла-

зматичного просякання. Окремі ендотеліоцити 

зазнають некротичних змін. Артеріоли дещо роз-

ширені, переповненні еритроцитами, лімфоци-

тами та макрофагами, які у своїй цитоплазмі міс-
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тять пилоподібні включення. Ендотеліоцити за-

знають некротичних змін та десквамуються у 

просвіт судини. У окремих судинах відзначається 

розпушення структурних елементів стінки судин 

(рис. 3), просякання її білками плазми крові. На-

вколо артерій нагромаджуються коніофаги, що у 

своїй цитоплазмі містять пилоподібні включення 

різного розміру.  

 

 
Рис. 3. Фрагмент легеневого ацинуса людини старечого віку. 1 – просвіт артерії дрібного калібру; 2 – пи-

лоподібні включення навколо артерії. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х400. 

 

В окремих артеріях відзначається часткове руйну-

вання та фрагментація внутрішньої та зовнішньої елас-

тичних мембран, некротичні зміни та розпушення 

структурних елементів стінки судини, просякання її ео-

зинофільними білками плазми, розвиток процесів, що 

характерні для фібриноїдного некрозу стінки судини.  

Просвіт венозних судин також розширений, пере-

повненні еритроцитами, а також містять значну кіль-

кість коніофагів, навантажених пилоподібними зер-

нами.  

Дрібні пилоподібні включення також нагрома-

джуються у стінці судин. Муфтоподібні лімфатичні 

капіляри, стінка яких складається лише з ендоте-

лію, розширені, переповнені лімфою, також поде-

куди містять пилоподібні включення.  

Окрім цього, у міжкомірковій стромі та навко-

лоброхіолярній сполучній тканині, а інколи в на-

вколосудинній збільшується кількість фібробла-

стів та колагенових волокон, лімфоцитів та плаз-

матичних клітин. Подекуди також відзначається 

переповнення повітрям та розширення комірко-

вих проток та легеневих комірок, в окремих діля-

нках руйнування міжкоміркових перегородок 

(рис. 4).  

 

 
Рис. 4. Фрагмент легеневого ацинуса людини старечого віку. 1 – міжкоміркова перегородка; 2 – зруйно-

вана міжкоміркова перегородка. Забарвлення гематоксиліном та еозином. Зб.: х1000. 
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Висновки. Отримані результати свідчать про 

значні морфологічні зміни легеневої тканини у осіб 

старечого віку. Особливо виражені структурні по-

рушення на рівні легеневих комірок, зокрема стон-

шення та розриви міжкоміркових перегородок, на-

громадження пилоподібних включень в основній 

речовині міжкоміркових перегородок та у макрофа-

гах, зростання кількості фібробластів та колагено-

вих волокон у міжкомірковій сполучній тканині. 

Морфологічні зміни стінки судин характеризу-

ються розпушуванням структурних елементів та 

просяканням еозинофільними білками плазми. 
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MORPHOLOGICAL CHANGES OF LUNGS IN PERSONS OF OLDER AGE 

The article presents data on age changes of the structural organization of components of the bronchial and alveolar 
lung trees. The obtained results testify to the significant morphological changes of the lung tissue in persons of the 
senile age. Especially expressed structural abnormalities at the level of the alveoli, in particular, the thinning and 
ruptures of interalveolar fibres, the accumulation of dusty inclusions in the main substance of interalveolar partitions 
and in macrophages, the increase in the number of fibroblasts and collagen fibers in the interalveolar connective 
tissue. Morphological changes in the vessel walls are characterized by soaking of its eosinophilic plasma proteins, 
destruction and loosening of the structural elements of the vessel wall, the presence of dusty inclusions in the 
cytoplasm of the macrophages located around the vessels, the increase in the number of fibroblasts and collagen 
fibers in the perivascular connective tissue. 

Key words: lungs, microstructure, age changes 
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ЗАКОНОМІРНОСТІ ЗМІН ЩІЛЬНОСТІ І АКТИВНОСТІ МАЛИХ ТА СЕРЕДНІХ ЛІМФОЦИТІВ 
У ДИФУЗНІЙ ЛІМФОЇДНІЙ ТКАНИНІ ТА ЛІМФОЇДНИХ ПЕРЕДВУЗЛИКАХ ВЛАСНОЇ 
ПЛАСТИНКИ СЛИЗОВОЇ ОБОЛОНКИ РІЗНИХ ЧАСТИН ШЛУНКА НЕМОВЛЯТ ТА ДІТЕЙ 
ГРУДНОГО ВІКУ 

Встановлена закономірність зміни щільності лімфоїдних клітин – лімфоцитів, плазмоцидів, макрофа-
гів, а також активності малих і середніх лімфоцитів дифузної лімфоїдної тканини та  лімфоїдних пе-
редвузликів власної пластинки слизової оболони різних частин шлунка немовлят і дітей грудного віку. 
У дітей грудного віку щільність малих і середніх лімфоцитів, а також їхня активність більша, ніж у 
немовлят. Щільність плазмоцитів і макрофагів у власній пластинці слизової оболонки різних частин 
шлунка у дітей грудного віку також більша. Це зумовлено більшою антигенною стимуляцією  організму 
дітей грудного віку. 

Ключові слова: шлунок, слизова оболонка, власна пластинка, дифузна лімфоїдна тканина, лімфоїдні 

клітини, щільність, активність 

 

Вступ. Лімфоїдні структури власної пласти-

нки слизової оболони шлунка реагують на анти-

гени, що проникають з його порожнини, запуска-

ючи відповідний механізм імунної відповіді [8, 

11, 13, 16].  

У зв’язку з науково-технічним прогресом ан-

тигенна стимуляція організму, в тому числі і з 

боку шлунково-кишкового тракту, постійно зро-

стає [3, 4, 5, 6, 16]. Тому вивчення лімфоїдних 

структур шлунка людини в постнатальному онто-

генезі є важливим, оскільки дасть можливість ви-

користати дані дослідження в клініці при оцінці 

імнологічних змін в органіхмі при захворюван-

нях органів шлунково-кишкового тракту, зок-

рема шлунка. Дані, що стосуються активності лі-

мфоцитів, дадуть можливість судити про функці-

ональних стан лімфоїдних структур.  

Лімфоїдні структури утворені з лімфоїдних 

клітин [1, 2, 7, 8], що розміщені дифузно, або у 

вигляді лімфоїдних передвузликів та лімфоїдних 

вузликів [10, 12, 14, 15].  

Мета дослідження. Встановити закономір-

ність зміни щільності лімфоїдних клітин, актив-

ності малих і середніх лімфоцитів у дифузній лі-

мфоїдній тканині та лімфоїдних передвузликах 

власної пластинки слизової оболонки різних час-

тин шлунка немовлят та дітей грудного віку.  

Матеріали та методи. Досліджено гістологі-

чні препарати, виготовлені із різних частин сті-

нки шлунка (дна, тіла, кардіальної і воротарної 

частин) трупів немовлят і дітей грудного віку, що 

загинули від випадкових причин. На гістологіч-

них зрізах, забарвлених азур ІІ-еозином, вивчали 

під світловим мікроскопом щільність лімфоїдних 

клітин на площі 289 мкм2 за допомогою морфо-

метричної сітки № 3/16 Стефанова С.Б. [9], ви-

значали коефіцієнт відношення «світлих» форм 

до «темних» форм малих та середніх лімфоцитів 

– Кмл і Ксл, який є показником активності лімфо-

цитів [4]. Цифрові величини експериментальних 

даних представлені вибірковими середніми (М) з 

довірчим інтервалом (±L) для рівня вірогідності 

р=95 % за Стьюдентом.  

Результати досліджень та їх обговорення. 

Співставляючи показники щільності лімфоїдних 

клітин дифузної лімфоїдної тканини і лімфоїдних 

передвузликах у немовлят і дітей грудного віку 

(табл. 1, 2, 4, 5), встановлено, що вони відрізня-

ються між собою, а також змінюється показник 

активності малих і середніх лімфоцитів. Так, у 

дифузній лімфоїдній тканині власної пластинки 

слизової оболонки шлунка дітей грудного віку 

(рис. 1) щільність малих «темних» лімфоцитів у 

більшості його ділянках, окрім дна, білша, ніж у 

немовлят. Особливо ця різниця помітна у кардіа-

льній частині шлунка, де щільність цих клітин бі-

льша у 1,4 рази порівняно з немовлятами, відпо-

відно дорівнює 1,07±0,11 і 1,45±0,15, але вона по-

ступово зменшується у напрямку від дна шлунка 

до його воротарної частини. Отже, закономір-

ність зміни щільності малих «темних» лімфоци-

тів у обох вікових групах в усіх ділянках, окрім 

тіла, подібна. Щодо зміни щільності «світлих» 

форм малих лімфоцитів, то вказана закономір-

ність виражена чіткіше і характерна для усіх ді-

лянок шлунка. Найпомітніша різниця у показни-

ках щільності «світлих» форм малих лімфоцитів 

відмічена у кардіальній частині шлунка, де вона 

більша у 3,1 рази у дітей грудного віку. Найниж-

чий показник щільності, як і у «темних» форм, 

виявлений у воротарній частині. 
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Рис. 1. Фрагмент власної пластинки слизової оболонки ділянки тіла шлунка дитини грудного віку. Лім-

фоїдна тканина представлена дифузно розміщеними лімфоцитами (стрілки) у прошарках пухкої волокни-

тої сполучної тканини між шлунковими залозами (1). 

 

Щільність середніх «темних» лімфоцитів є зна-

чно меншою, вона однакова у шлунку немовлят і 

дітей грудного віку в тілі і воротарній частині. У ді-

лянці дна і кардіальній частині шлунка цей пара-

метр відрізняється: у дні щільність середніх «тем-

них» лімфоцитів дещо більша у дітей грудного віку, 

а у кардіальній частині – у немовлят. Показники 

щільності середніх «світлих» лімфоцитів у ділянці 

дна у даних вікових групах однакові і найменші. В 

інших ділянках шлунка виявлена протилежна зако-

номірність: у немовлят щільність «світлих» лімфо-

цитів зменшується у напрямку від кардіальної час-

тини до воротарної частин, де вона відповідно у 2,5 

і 4,7 разів менша, ніж у кардіальній частині; у дітей 

грудного віку щільність цих клітин збільшується у 

напрямку від кардіальної частини до воротарної ча-

стини, де вона відповідно у 2,4 і 4,4 разів більша, 

ніж у кардіальній частині. 

 

Таблиця 1 

Щільність клітин і коефіцієнт відношення «світлих» форм малих і середніх лімфоцитів до їх «темних» 

форм (Кмл і Ксл) дифузної лімфоїдної тканини власної платинки слизової оболонки шлунка немовлят 

 

 

Типи клітин 

 

Частини шлунка, кількість клітин на площі 289 мкм2, М±L 

Дно Кардіальна 

частина 

Тіло Воротарна 

частина 

 Малі «темні»  

 лімфоцити 

 1,31±0,22  1,07±0,11  1,51±0,19  0,49±0,22 

 Малі «світлі»  

 лімфоцити 

 0,11±0,11  0,08±0,03  0,13±0,07  0,05±0,07 

 Кмл  0,08 0,07 0,09 0,03 

 Середні «темні»  

 лімфоцити 

 0,07±0,11  0,11±0,06  0,05±0,07  0,09±0,07 

 Середні «світлі»  

 лімфоцити 

 0,08±0,03  0,33±0,15  0,13±0,07  0,07±0,07 

 Ксл  0,14 3,00 2,60 0,78 

 Великі лімфоцити  0,08±0,07  0,08±0,07  0,08±0,11  0,08±0,07 

 Плазмоцити   0,21± 0,15  0,17±0,08  0,24±0,11  0,24±0,15 

 Макрофаги   0,92±0,03  0,18±0,15  0,21±0,14  0,15±0,07 

 

  

1 
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Таблиця 2 

 

Щільність клітин і коефіцієнт відношення „світлих“ форм малих і середніх лімфоцитів до їх „темних“ 

форм (Кмл і Ксл) дифузної лімфоїдної тканини власної пластинки слизової оболонки шлунка дітей груд-

ного віку 

 

 

Типи клітин 

 

Частини шлунка, кількість клітин на площі 289 мкм2, М±L 

Дно Кардіальна 

частина 

Тіло Воротарна 

частина 

 Малі «темні» 

 лімфоцити 

1,47±0,21  1,45±0,15  1,41±0,11  1,53±0,15 

 Малі «світлі» 

 лімфоцити 

 0,15±0,11  0,25±0,11  0,16±0,04  0,13±0,15 

 Кмл  0,10  0,17  0,11  0,08 

 Середні «темні»  

 лімфоцити 

 0,09±0,11  0,07±0,07  0,05±0,07  0,08 ±0,07 

 Середні «світлі»  

 лімфоцити 

 0,07±0,07  0,07±0,07  0,13±0,07  0,31±0.11 

 Ксл 0,78  1,00  2,60  3,88 

 Великі лімфоцити 0,11± 0,11  0,08±0,07  0,07±0,07  0,03±0,07 

 Плазмоцити   0,12±0,07  0,14±0,04  0,15±0,07  0,13±0,14 

 Макрофаги   0,23±0,22  0,16±0,08  0,20±0,08  0,24±0,19 

 

У дифузній лімфоїдній тканині щільність вели-

ких лімфоцитів у ділянці дна шлунка у 1,4 рази бі-

льша у дітей грудного віку, ніж у немовлят, у а у 

воротарній частині – у 2,7 разів більша у немовлят. 

В інших ділянках шлунка дітей обох вікових груп 

показник щільності великих лімфоцитів однаковий. 

Плазмоцити розміщені на одиниці площі слизової 

оболонки шлунка значно щільніше у немовлят і хара-

ктер розподілу їхньої щільності дещо інший. У обох 

вікових групах цей показник найбільший в тілі і воро-

тарній частині шлунка, причому у немовлят, відпо-

відно у 1,6 і 1,8 разів. У дні і кардіальній частині шлу-

нка немовлят щільність плазмоцидів більша, ніж у ді-

тей грудного віку, відповідно у 1,8 і 1,2 рази. 

Найбільша щільність макрофагів виявлена у сли-

зовій оболонці дна шлунка, причому у немовлят вона 

у 4 рази більша, ніж у дітей грудного віку. У обох ві-

кових групах дітей в усіх інших ділянках шлунка по-

казник щільності макрофагів значно менший і досто-

вірно не відрізняються між собою. Ця різниця дещо 

більша у воротарній частині: у дітей грудного віку 

щільність більша, ніж у немовлят у 1,6 рази.  

 

Таблиця 3 

 

Коефіцієнт відношення «світлих» форм малих і середніх лімфоцитів до їх «темних» форм (Кмл і Ксл) 

у дифузній лімфоїдній тканині і лімфоїдних передвузликах власної пластинки слизової оболонки шлунка 

немовлят і дітей грудного віку 

 

 

Частини 

шлунка 

Дифузна лімфоїдна тканина Лімфоїдні передвузлики 

Немов- 

лята 

Грудний 

вік 

Немов- 

лята 

Грудний 

вік 

Немов- 

лята 

Грудний 

вік 

Немов- 

лята 

Грудний 

вік 

КМЛ КСЛ КМЛ КСЛ 

 Дно  0,08  0,10  1,14  0,78  0,03  0,05  0,80  1,91 

 Кардіальна  

 частина 

 0,07  0,17  3,00  1,00  0,04  0,04  0,62  1,25 

 Тіло  0,09  0,11  2,60  2,60  0,07  0,03  1,67  1,55 

 Воротарна  

 частина 

 0,03  0,08  0,78  3,88  0,09  0,05  1,00  2,22 

 

Коефіцієнти активності малих і середніх лімфо-

цитів (Кмл і Ксл) – відношення «світлих» форм до 

«темних» представлені у таблиці 3. Показники Кмл 

значно більші у дітей грудного віку в усіх частинах 

шлунка. Найбільша різниця виявлена у кардіальній 

частині, де Кмл у даній віковій групі у 2,4 рази ви-

щий. Найменший показник виявлено у воротарній 

частині, але у немовлят він менший у 2,7 в порів-

нянні із дітьми грудного віку. У тілі шлунка Кмл 

майже одинакові. 



ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 13 

Показники Ксл у дітей грудного віку зростають 
у напрямку від ділянки дна шлунка до воротарної 
частини, а у немовлят коефіцієнт Ксл є найбільшим 
у кардіальній частині, а напрямку до воротарної ча-
стини поступово зменшується. У ділянці тіла шлу-
нка цей показник у обох вікових групах однаковий. 
Найбільша різниця величини Ксл виявлена у кардіа-
льній і воротарній частинах, де у немовлят цей по-
казник більший, ніж у дітей грудного віку відпо-
відно у 3 і 5 разів.  

У лімфоїдних передвузликах власної пласти-
нки слизової оболонки шлунка немовлят і дітей 
грудного віку показники щільності лімфоцитів 
також відрізняються міх собою, різними є і пока-
зники активності малих і середніх лімфоцитів 
(табл. 4 і 5). У лімфоїдних передвузликів слизової 

оболонки шлунка немовлят і дітей грудного віку 
(рис. 2) щільність малих «темних» лімфоцитів 
найбільша у кардільній частині шлунка, причому 
вона у 1,2 рази більша у немовлят, а у ділянці тіла 
цей показник однаковий. У дітей грудного віку 
щільність малих «темних» лімфоцитів у ділянці 
дна шлунка більша, а у немовлят – у воротарній 
частині відповідно у 1,8 і 1,2 рази. Подібна зако-
номірність величини щільності характерна і для 
малих «світлих» лімфоцитів, окрім ділянки тіла, 
де вона дещо більша у немовлят. Найбільша 
щільність таких лімфоцитів виявлена у воротар-
ній частині шлунка немовлят, а у дітей грудного 
віку – у ділянці дна. У кардіальній частині шлу-
нка цей показник більший у немовлят, а у ділянці 
тіла він дещо вищий у дітей грудного віку.  

 

 
Рис. 2. Фрагмент власної пластинки слизової оболонки шлунка дитини грудного віку. Лімфоїдний перед-

вузлик (1), розміщений між шлунковими залозами (2) і м’язовою пластинкою (3). 
 

Таблиця 4 
 

Щільність клітин і коефіцієнт відношення «світлих» форм малих і середніх лімфоцитів до їх «темних» 
форм (Кмл і Ксл) лімфоїдних передвузликів власної пластинки слизової оболонки шлунка немовлят 

 

 
Типи клітин 

 

Частини шлунка, кількість клітин на площі 289 мкм2, М±L 

Дно Кардіальна 
частина 

Тіло Воротарна 
частина 

 Малі «темні»  
 лімфоцити 

 5,24±1,06  7,47±2,12  6,65±2,05  7,69±1,83 

 Малі «світлі»  
 лімфоцити 

 0,19±0,08  0,32±0,22  0,48±0,29  0,72±0,25 

 Кмл  0,03  0,04  0,07  0,09 

 Середні «темні»  
 лімфоцити 

 0,25±0,18  0,13±0,11  0,09±0,15  0,17±0,11 

 Середні «світлі»  
 лімфоцити 

 0,20±0,14  0,08±0,15  0,15±0,11  0,17±0,18 

 Ксл  0,80  0,62  1,67  1,00 

 Великі лімфоцити  0,11±0,15  0,09±0,07  0,29±0,11  0,19±0,22 

 Плазмоцити  0,28±0,13  0,37±0,29  0,40±0,26  0,81±0,18 

 Макрофаги  0,45±0,11  0,44±0,14  0,45±0,15  0,24±0,18 
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Таблиця 5 

 

Щільність клітин і коефіцієнт відношення «світлих» форм малих і середніх лімфоцитів до їх 

«темних» форм (Кмл і Ксл) лімфоїдних передвузликів власної пластинки слизової оболонки шлунка 

дітей грудного віку 

 

 

Типи клітин 

 

Частини шлунка, кількість клітин на площі 289 мкм2, М±L 

Дно Кардіальна 

частина 

Тіло Воротарна 

частина 

 Малі «темні» 

 лімфоцити 

 6,16±2,12  6,37±1,58  6,88±1,94  6,20±1,65 

 Малі «світлі» 

 лімфоцити 

 0,33±0,26  0,24±0,11  0,20±0,15  0,28±0,22 

 Кмл  0,05  0,04  0,03  0,05 

 Середні «темні»  

 лімфоцити 

 0,11±0,07  0,12±0,11  0,11±0,22  0,09±0,15 

 Середні «світлі»  

 лімфоцити 

 0,21±0,08  0,15±0,11  0,17±0,07  0,20±0,22 

 Ксл  1,91  1,25  1,55  2,22 

 Великі лімфоцити  0,33±0,11  0,16±0,11  0,21±0,07  0,15±0,11  

 Плазмоцити  0,65±0,18  0,60±0,26  0,69±0,15  0,47±0,11 

 Макрофаги  0,52±0,15  0,45±0,18  0,45±0,15  0,40±0,14 

 

Щільність середніх «темних» лімфоцитів у обох 

вікових групах у кардіальній частині і ділянці тіла 

шлунка однакова, у ділянці дна та воротарній час-

тині вона значно більша у немовлят, відповідно у 

2,3 і 1,9 разів. При цьому у немовлят щільність се-

редніх «темних» лімфоцитів у напрямку від дна до 

тілашлункарізко зменшується, а у воротрній час-

тині знову різко збільшується. У дітей грудного 

віку закономірність зміни щільності середніх «тем-

них» лімфоцитів протилежна: цей показник у на-

прямку від дна шлунка до його тіла дещо збільшу-

єтьсч, а у воротарній частині вона зменшується.  

Величини щільності середніх «світлих» лімфоци-

тів у лімфоїдних перед- вузликах власної пластинки 

слизової оболонки шлунка майже одинакові у обох ві-

кових групах. У кардіальній частині шлунка цей пока-

зник більший у 1,9 рази у немовлят. Характер розпо-

ділу щільності середніх «світлих» лімфоцитів слизо-

вій оболонці шлунка немовлят і дітей грудного віку 

однаковий: у напрямку від тіла до кардіальної частини 

щільність цих клітин зменшується, а потім до ворота-

рної частини поступово зменшується. 

Характер розподілу щільності великих лімфо-

цитів у досліджуваних вікових групах подібний: 

найбільшою щільність цих клітин є у ділянці дна 

шлунка, у напрямку до кардіальної частини вона 

зменшується, в тілі шлунка вона дещо більша, а у 

воротарній частині знову зменшується. У слизовій 

оболонці дна шлунка немовлят щільності великих 

лімфоцитів більш у 3 рази, ніж у дітей грудного 

віку. У інших ділянка шлунка цей показник відріз-

няються між собою у незначній мірі – у 1,3–1,4 

рази, а у кардіальній частині – у 1,8 разів.  

Щільність плазмоцитів значно більша у слизо-

вій оболонці шлунка дітей грудного віку майже в 

усіх його ділянках, окрім воротарної частини, де 

вона у 1,7 разів більша у немовлят. У ділянці дна 

шлунка дітей грудного віку щільність плазмоцитів 

більша у 2,3 рази, а у кардіальній частині та тілі 

вона більша, відповідно у 1,6 і 1,7 разів.  

Щільність макрофагів також дещо більша у сли-

зовій оболонці шлунка дітей грудного віку, особ-

ливо у ділянці дна та воротарній частині; у кардіа-

льній частині і тілі вона однакова. У немовлят і ді-

тей грудного віку показники щільності макрофагів 

більші у ділянці дна шлунка у 1,6 рази, а у воротар-

ній частині – у 1,7 разів.  

Коефіцієнти відношення «світлих» форм до «те-

мних» форм малих і середніх лімфоцитів (Кмл і Ксл) 

представлені у таблиці 3.  

Як і в дифузній лімфоїдній тканині, в лімфоїд-

них передвузликах показник Кмл у немовлят збіль-

шується в напрямку: дно шлунка, кардіальна час-

тина, тіло, воротарна частина відповідно у 1,3, 2,3 і 

3,0 рази (від 0,03 до 0,09). У дітей грудного віку від 

ділянки дна до ділянки тіла Кмл поступово зменшу-

ється – відповідно у 1,3 1.7 рази, а у воротарній ча-

стині знову зростає у 1,7 рази. У дітей грудного віку 

коефіцієнт активності малих лімфоцитів (Кмл) у ді-

лянці дна шлунка вищий у 1,7 разів, ніж у немовлят, 

у кардільній частини шлунка у обох вікових групах 

він однаковий, а у ділянці тіла та воротарній час-

тині більший у немовлят, відповідно у 2,3 і 1,8 рази.  

Коефіцієнт активності середніх лімфоцитів 

(Ксл) значно більший майже в усіх частинах шлу-

нка у дітей грудного віку, окрім його тіла, де він 

у 1,2 рази менший. У ділянці дна шлунка Ксл бі-

льший у дітей грудного віку у 2,4 рази, у кардіа-

льній частині він зменшується відповідно у 1,5 і 

1,3 рази, у ділянці тіла знову збільшується 1,3 і 

1,2 рази. У воротарній частині шлунка состеріга-

ється протилежна закономірність: у немовлят Ксл 
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значно зменшується – у 1,6 рази, а у дітей груд-

ного віку – зростає у 1,4 рази.  

Висновки.  

1. У дифузній лімфоїдній тканині у грудному 

віці щільність малих лімфоцитів в усіх ділянках 

шлунка вища, ніж у немовлят, а середніх «темних» 

однакова. Щільність великих лімфоцитів у кардіа-

льній частині та тілі однакова; у дні вона вища у 

грудному віці у 1,4 рази, а у воротарній частині – у 

немовлят у 2,7 рази. Щільность плазмоцитів най-

вища у тілі і воротарній частині, причому у ннмов-

лят вона вища, ніж у грудних дітей, відповідно у 

1,6 і 1,8 разів; у дні і кардіальній частині – відпо-

відно у 1,8 і 1,2 рази. Макрофаги найщільніше роз-

міщені у ділянці дна, причому у немовлят щільність 

вища у 4 рази; в усіх інших ділянках показники зна-

чно нижчі. 

2. Кмл значно вищий у грудному віці, особливо у 

кардіальній частині (у 2,4 рази). Ксл у дітей груд-

ного віку зростають від ділянки дна через кардіа-

льну частину і ділянку тіла до воротарної частини; 

у немовлят таке зростання спостерігається тільки 

до кардіальній частині, а потім до воротарної пос-

тупово зменшується.  

3. У лімфоїдних передвузликах щільність малих 

«темних» і малих «світлих» лімфоцитів. найвища у 

кардільній частині шлунка. Середні «темні» лімфо-

цити найщільніше розміщені у воротарній частині. 

Щільність середніх «світлих» лімфоцитів майже 

однакова. Показник щільності великих лімфоцитів 

змінюється одинаково. Плазмоцити і макрофаги 

значно щільніше розміщені у дітей грудного віку  

4. У лімфоїдних передвузликах показник Кмл. 

змінюється як і у дифузній лімфоїдній тканині). У 

дітей грудного віку від ділянки дна до ділянки тіла 

він поступово зменшується. Показники Ксл значно 

вищі у дітей грудного віку в усіх частинах шлунка 

(у тілі він нижчий у 1,2 рази).  
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REGULARITIES OF CHANGES OF DENSITY AND ACTIVITY OF SMALL AND MEDIUM LYMPHOCYTES IN 
DIFFUSIVE LYMPHOID TISSUE AND LYMPHOID PRE-NODULES IN THE LAMINA PROPRIA OF THE 
MUCOUSE MEMBRANE IN THE DIFFERENT PARTS OF STOMACH OF THE NEWBORN AND CHILDREN OF 
GROWTH AGE 

Regularity of changes of the density lymphoid cells are established on lymphocytes, plasmocytes and macro-
phages, and shifs of the action of small and medium lymphocytes in diffusive lymphoid tissue and lymphoid pre-
nodules in the lamina propria of the mucouse membrane in the different parts of stomach of the newborn and 
children of growth age. In children of growth age, the density of small and medium lymphocytes, as well as their 
activity is greater than in newborn. The density of plasmocytes and macrophages in the lamina propria of the mu-
couse membrane in the different parts of stomach of the children of growth age is also greater. This is due to more 
antigenic stimulation of the body. 

Key words: stomach, mucous membrane, diffusive lymphoid tissue, lymphoid cells, density, activity 
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Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, медичний факультет, 
кафедра нормальної анатомії, Львів 

УЛЬТРАСТРУКТУРНА ПЕРЕБУДОВА СТІНКИ ОБОДОВОЇ КИШКИ ЗА ХРОНІЧНОГО ВПЛИВУ 
ОПІОЇДУ (НАЛБУФІНУ) В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Дослідження стосується хронічного впливу опіоїду на стан ультраструктурної організації стінки ободової 
кишки. Робота є фрагментом науково-дослідної роботи кафедри нормальної анатомії та оперативної хірургії 
з топографічною анатомією Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 
«Структурна організація, ангіоархітектоніка та антропометричні особливості органів у внутрішньо- та поза-
утробному періодах розвитку, за умов екзо- та ендопатогенних факторів» (номер державної реєстрації: 
0115U000041). Експериментальне дослідження проведено на 24 білих щурах-самцях репродуктивного віку 
(4,5–5,0-місяців) масою тіла 180–220 г. Протягом 6 тижнів тваринам щоденно внутрішньом’язово вводили 
налбуфін в наростаючих дозах. Контролем були 9 білих щурів, яким вводили 0,9 % розчин хлориду натрію. 
В ході роботи використано метод електронномікроскопічного дослідження. Матеріал дослідження представ-
лений ультраструктурними зрізами стінки ободової кишки експериментальних тварин. Результати експери-
ментального дослідження свідчать, що хронічний вплив опіоїду зумовлює значні дистрофічні зміни структур-
них компонентів слизової оболонки ободової кишки. Ультраструктурна реорганізація проявляється деструк-
тивними процесами в стовпчастих епітеліоцитах, мікроворсинки яких дезорієнтовані, подекуди зруйновані. 
В келихоподібних клітинах наявний лізис секреторних гранул. Отримані експериментальні дані можуть бути 
використані в практичній медицині для розуміння патогенезу та профілактики захворювань органів травної 
системи, спричиненні вживанням наркотичних речовин. 

Ключові слова: ультраструктура, ободова кишка, опіоїд, експеримент 

 

Вступ. Розвиток фармакотерапії та порушення 

рецептурного режиму відносно вільно доступних 

лікарських засобів зумовлює збільшення частки 

хворих, залежних від офіційних наркотичних ана-

льгетиків [8, 11]. Опіоїди давно використовують у 

медицині задля придушення кашлю, усунення не-

бажаної перистальтики кишкового тракту, проте 

найчастіше у клінічній практиці їх використовують 

як знеболюючий препарат при лікуванні хроніч-

ного болю в онкологічних хворих, знеболення в пі-

сляопераційний період [1, 19]. У силі знеболюваль-

ної дії з опіоїдними анальгетиками можуть конку-

рувати небагато лікарських засобів і перспектив-

ність їх використання неможливо недооцінювати 

[13, 16]. Однак, тривале та систематичне застосу-

вання наркотичних анальгетиків спричинює ряд не-

сприятливих ефектів, формуючи хронічну ендо-

генну інтоксикацію із закономірним розвитком фі-

зичної залежності та глибокої загальмованості зага-

льної реактивності організму відносно різноманіт-

них інфекційних процесів [17, 18, 20]. Особливо ця 

проблема загострилася в останні два роки у зв’язку 

з напруженим політико-соціальним становищем і 

проведенням АТО [14]. Клініка опіоїдної наркома-

нії вивчена достатньо, проте незрозумілими зали-

шаються питання щодо структурних змін тканин 

при застосуванні наркотичних засобів [7]. У літера-

турі є відомості про морфологічну перебудову, що 

розвивається в різних органах [2–6, 9, 12, 15] при дії 

опіоїдів, проте особливе місце у структурі патології 

внутрішніх органів при опійній наркоманії займа-

ють ураження органів травної системи. Аналіз фа-

хової літератури показав, що практично відсутні 

дослідження, присвячені особливостям ультрастру-

ктурної будови товстої кишки за впливу опіоїдів. 

Мета дослідження. З’ясувати особливості уль-

траструктурної перебудови слизової оболонки обо-

дової кишки за умов тривалого введення налбуфіну 

в експерименті. 

Матеріали та методи. Дослідження виконані 

на 24 білих щурах-самцях репродуктивного віку 

(4,5–5,0-місячних) масою тіла 180–220 г. Піддослі-

дні тварини розподілено на три серії по 5 щурів у 

кожній: у першій серії вивчено ультраструктуру 

ободової кишки білих щурів через 2 тижні введення 

налбуфіну, у другій серії дослідів – через 4 тижні 

перебігу експерименту, а у третій серії встановлено 

перебудову ультраструктури ободової кишки білих 

щурів через 6 тижнів введення налбуфіну. Контро-

лем слугували 9 білих щурів, яким вводили 0,9 % 

розчин хлориду натрію. Експеримент проводили 

протягом 6 тижнів – піддослідним тваринам що-

денно вводили внутрішньом’язово налбуфін в на-

ростаючих дозах: І тиждень – 8 мг/кг, II тиждень – 

15 мг/кг, III тиждень – 20 мг/кг, IV тиждень – 

25 мг/кг V тиждень – 30 мг/кг, VI тиждень –35 мг/кг 

[10]. Матеріал дослідження представлений ультра-

структурними зрізами стінки ободової кишки екс-

периментальних тварин. У ході роботи використо-

вувався метод електронномікроскопічного дослі-

дження. Тварини виводилися з експерименту шля-

хом передозування внутрішньоочеревинного 

наркозу з використанням тіопенталу натрію (з ро-

зрахунку 25 мг/кг). Відразу після смерті тварин, 

здійснювався забір і стандартне проведення ма-
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теріалу для електронної мікроскопії. На уль-

трамікротомі УЖТП–3 за допомогою скляних 

ножів виготовили ультратонкі зрізи. Для до-

слідження відбирали стрічки зрізів сріблястого або 

ніжно-цитринового кольору. Зрізи контрастували 

спочатку у 2% розчині уранілацетату, а потім – цит-

рату свинцю. Вивчення і фотографування ма-

теріалу проводили за допомогою мікроскопа 

УЕМВ–100 К при напрузі прискорення 75 кВ і 

збільшеннях на екрані мікроскопу х4000. 

Усіх тварин утримували в умовах віварію Львівсь-

кого національного медичного університету імені Да-

нила Галицького, експерименти проведені у відповід-

ності з положенням Європейської конвенції щодо захи-

сту хребетних тварин, яких використовують в експери-

ментальних та інших наукових цілях (Страсбург,1986), 

Директиви Ради Європи 86/609/ЕЕС(1986 р.), Закону 

України № 3447 – IV «Про захист тварин від жорсто-

кого поводження», загальних етичних принципів екс-

периментів на тваринах, ухвалених Першим національ-

ним конгресом України з біоетики (2001 р.). 

Результати досліджень та їх обговорення. У 

слизовій оболонці ободової кишки щурів, яким 

протягом двох тижнів вводили налбуфін, у поверх-

невих колоноцитах виявили дистрофічні зміни їх 

органел. Як і у контрольних щурів стовпчасті 

епітеліоцити мають призматичну форму, а на їх 

апікальній поверхні розташовані мікроворсинки які 

формують облямівку, покриту глікокаліксом. Од-

нак, у деяких колоноцитах виявляли дефекти мікро-

ворсинок у вигляді зміни їх форми та кута нахилу 

(рис. 1). У цитоплазмі таких колоноцитів розташо-

вані численні електроннопрозорі вакуолі. Також 

виявляли мітохондрії з просвітленим матриксом та 

дезорганізованими кристами. Між поверхневими 

колоноцитами слизової оболонки ободової кишки 

виявляли численні келихоподібні клітини в стані 

екзоцитозу. В апікальній частині їх цитоплазми 

накопичена велика кількість секреторних гранул 

низької електронної щільності мембрани, частини 

гранул зруйновані. Ядра таких функціонально ак-

тивних клітин розташовані в базальній частині ци-

топлазми, мають овальну форму з незначними ін-

вагінаціями каріолеми. Новоутворені секреторні 

гранули розташовані поблизу ядер, помірної елек-

тронної щільністі і оточені розширеними 

профілями канальців ендоплазматичної сітки. Та-

кож спостерігаються келихоподібні клітин, які ма-

ють пікнотично змінені ядра, в яких мембрана ядер-

ної оболонки місцями нечітко контурована, пери-

нуклеарні простори вузькі. У цитоплазмі таких 

клітин наявні поодинокі мітохондрії, які містять не-

велику кількість крист та електронно світлий мат-

рикс, канальці ендоплазматичної сітки та цистерни 

комплексу Гольджі вузькі та короткі, цитоплазма-

тична мембрана потовщена.  

 

 
 

Рис. 1. Ультраструктура слизової оболонки ободової кишки білого щура-самця репродуктивного віку за 

умов двотижневого введення налбуфіну. 1 – цитоплазма стовпчастого епітеліоцита; 2 – канальці аграну-

лярної ендоплазматичної сітки; 3 – мікроворсинки; 4 – електроннопрозорі вакуолі. Електронна фотогра-

фія. Збільшення ×4000. 
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У щурів, яким протягом чотирьох тижнів вво-

дили налбуфін, деструктивні зміни колоноцитів в 

епітеліальній пластинці слизової оболонки ободо-

вої кишки більш виражені ніж такі, як у щурів, яким 

вводили налбуфін впродовж двох тижнів. У складі 

епітеліальної пластинки спостерігали келихоподі-

бні клітини, у яких в надядерній частині цитопла-

зми наявні поодинокі, великі секреторні гранули, 

розташовані біля комплексу Гольджі. У деяких ке-

лихоподібних клітинах цитоплазма містила багато 

великих секреторних гранул середньої електронної 

щільності, які займали центральну й апікальну ді-

лянки, ядра цих клітин зміщені в базальний полюс. 

У перинуклеарній зоні цитоплазми розташовані ву-

зькі канальці ендоплазматичної сітки та цистерни 

комплексу Гольджі, а також наявні поодинокі міто-

хондрії, які містили електронно просвітлений мат-

рикс і невелику кількість крист. Внутрішньоклі-

тинну реорганізацію виявляли також у стовпчастих 

епітеліоцитах з облямівкою. Такі колоноцити міс-

тили пікнотично змінені, неправильної форми ядра, 

у каріоплазмі яких переважав гетерохроматин. У 

цитоплазмі таких клітин спостерігаються вакуоле-

подібні структури, переважно над ядрами та в апі-

кальних ділянках, а також гіпертрофовані мітохон-

дрії з електронно світлим матриксом та зруйнова-

ними кристами. Плазмолема клітин утворює чисе-

льні інвагінації. Мікроворсинки на апікальній пове-

рхні таких епітеліоцитів відшаровані, фрагменто-

вані (рис. 2).  

 

 
 

Рис. 2. Ультраструктура слизової оболонки ободової кишки білого щура-самця репродуктивного віку за 

умов чотиритижневого введення налбуфіну. 1 – цитоплазма стовпчастого епітеліоцита; 2 – секреторні 

гранули; 3 – просвіт крипти; 4 – деструктивно змінені мікроворсинки. Електронна фотографія. Збіль-

шення ×4000. 

  

Через 6 тижнів введення щурам налбуфіну спо-

стерігається прогресування патологічних змін уль-

траструктурних компонентів слизової оболонки 

ободової кишки. Так, у стовпчастих епітеліоцитах 

переважають деструктивні процеси над синтетич-

ними, майже всі органели деструктивно змінені. 

Мікроворсинки стовпчастого епітелію дезорієнто-

вані, подекуди коротші, а деякі зруйновані, від-

сутній глікокалікс (рис. 3). У келихоподібних кліти-

нах наявний лізис секреторних гранул. В ядрах кон-

денсований хроматин, ядерна оболонка не 

суцільна, мембрани мітохондрій деструктуровані, 

розширені цистерни комплексу Гольджі та канальці 

ендоплазматичної сітки. У поверхневих колоноци-

тах слизової оболонки ободової кишки спостері-

гали наступні дистрофічні зміни: набряк мітохон-

дрій, канальці і цистерни ендоплазматичної сітки та 

комплексу Гольджі розширені, дезорганізовані, 

розташовані хаотично. Ядра поліморфні, їхня 

каріолема утворює чисельні інвагінації. Форма ко-

лоноцитів змінена. Частина стовпчастих епітеліо-

цитів та келихоподібних клітин ободової кишки в 

стадії функціональної напруги, що проявляється 

гіперплазією мембран гранулярної ендоплазматич-

ної сітки та мітохондрій, а також збільшення числа 

полісом та рибосом. У келихоподібних клітинах 
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скупчення гранул зі зруйнованою зовнішньою мем-

браною. Наявні виражені зміни в мітохондріях по-

верхневих колоноцитів слизової оболонки ободової 

кишки, які містили просвітлений матрикс, дезорга-

нізовані кристи, мембрани яких несуцільні дестру-

ктуровані. Епітеліальна пластинка дезорганізована, 

не суцільна, наявне потовщення слизового бар’єру 

та некротичні зміни колоноцитів. 

 

 
 

Рис. 3. Ультраструктура слизової оболонки ободової кишки білого щура-самця репродуктивного віку за 

умов шеститижневого введення налбуфіну. 1 – цитоплазма стовпчастого епітеліоцита; 2 – цитоплазма 

келихоподібної клітини; 3 – секреторні гранули; 4 – пошкоджені мітохондрії; 5 – просвіт крипти; 6 – де-

структивно змінені мікроворсинки. Електронна фотографія. Збільшення ×4000. 

 

Висновки. Хронічний вплив опіоїду зумов-

лює значні дистрофічні зміни структурних ком-

понентів слизової оболонки ободової кишки бі-

лих щурів-самців репродуктивного віку, що 

може сприяти виникненню кишкової патології. 

На початкових стадіях експерименту переважа-

ють компенсаторно-пристосувальні процеси, які 

впродовж наступних термінів змінюються дис-

трофічно-запальними проявами, що наростають. 

Ультраструктурна реорганізація проявляється 

деструктивними процесами в стовпчастих епіте-

ліоцитах, мікроворсинки яких дезорієнтовані, а 

деякі зруйновані, органели в стані деструкції. 

Ядра поліморфні, їх каріолема утворює чисельні 

інвагінації. У келихоподібних клітинах лізис се-

креторних гранул. Епітеліальна пластинка дез-

організована, несуцільна, наявне потовщення 

слизового бар’єру та некротичні зміни колоно-

цитів. Введення налбуфіну щурам впродовж 6 

тижнів призводить до розвитку процесів, що є 

підґрунтям до розвитку патологічних змін при 

кишкових захворюваннях. Отримані експериме-

нтальні дані можуть бути використані в практи-

чній медицині для розуміння патогенезу та про-

філактики захворювань органів травної системи, 

спричиненні вживанням наркотичних речовин.  
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ULTRASTRUCTURAL CHANGES OF THE COLON’S WALL CAUSED BY CHRONIC OPIOID (NALBUPHINE) 
EFFECT DURING EXPERIMENT 

Our study deals with chronic effect of the opioid on the the ultrastructural organization of the colon wall. This article 
is a fragment of the scheduled scientific work of the Department of General Anatomy «Structural organization, 
angioarchitecture and anthropometric peculiarities of the organs during intra- and extrauterine periods of develop-
ment under the effect of exo- and endopathogenic factors» (state registration number 0115U000041). The experi-
ment was carried out on 24 mature white male rats, 180–220 g. body weight. The animals were injected every day 
by «Nalbuphine» for 6 weeks and the dose was increased weekly. 9 white rats to which 0.9% sodium chloride was 
injected served as the control group. 

The electronomicroscopic method was used during the research. The research material was presented by ultra-
structural sections of the colon wall of the experimental animals. The results of the experimental study indicate that 
the chronic effect of the opioid causes significant dystrophic changes in the structural components of the mucous 
membrane of the colon. Ultrastructural reorganization is manifested by destructive processes in columnar epitheli-
ocytes, microvilli which are disorientated, are sometimes destroyed. In Goblet cells – lysis of secretory granules. 
The obtained experimental data can be used in practical medicine to understand the pathogenesis and prevention 
of diseases of the organs of the digestive system, causing the use of narcotic substances. 

Key words: ultrastructure, colon, opioid, experiment 
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ВПЛИВ ОПІОЇДУ НА УЛЬТРАСТРУКТУРНУ ОРГАНІЗАЦІЮ ВІЙКОВИХ ВІДРОСТКІВ ОЧНОГО 
ЯБЛУКА В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

В статті наведені нові дані щодо зміни ультраструктурної організації війкових відростків очного яблука ста-
тевозрілих білих щурів-самців за умов впливу опіоїду впродовж різних термінів. Встановлено кореляцію між 
тривалістю введення налбуфіну і глибиною змін ультраструктурної організації судинної оболонки очного яб-
лука в експерименті. Результати дослідження є морфологічним підґрунтям безпечного застосування нал-
буфіну впродовж двох тижнів. За умов чотиритижневого введення опіоїду виявлено зміни ультраструктури 
судинної оболонки очного яблука щура, які після двотижневого припинення застосування препарату част-
ково компенсовані. шеститижневе введення опіоїду зумовлює незворотні деструктивні зміни судинної обо-
лонки очного яблука щура, що проявляється дедиференціацією тканин і клітин високоорганізованих структур 
війкових відростків, заміна їх на малодиференційовані елементи сполучної тканини. Результати роботи мо-
жуть слугувати основою для подальшого пошуку оптимальних методів корекції змін ультраструктури органів, 
зумовлених довготривалим застосуванням опіоїдів.  

Ключові слова: очне яблуко, ультраструктура, війкові відростки, опіоїд, експеримент 

 

Вступ. Актуальною проблемою сучасної меди-

цини є вивчення впливу різних фармацевтичних за-

собів на структуру органів [6, 7, 12]. В клінічній 

практиці все частіше застосовуються опіоїди та 

опіати [11, 13]. Проте, у фаховій літературі трапля-

ються лише поодинокі публікації щодо впливу опі-

оїдів на структурну організацію тимуса [3–5], лім-

фатичних вузлів [2], органа зору [9, 10], мозочка [1]. 

Залишається відкритим питання про тривалість без-

печного застосування опіоїдів. 

Мета дослідження. Встановити особливості 

ультраструктури судинної оболонки очного яблука 

за умов введення опіоїду та обґрунтувати ризики 

довготривалого використання налбуфіну. 

Матеріали і методи. Дослідження виконані на 

24 статевозрілих білих щурах-самцях, віком 4,5–6,5 

місяців і масою тіла 130–250 г. 

Експериментальні тварини розподілено на три 

групи: першій групі піддослідних тварин (5 щу-

рів) вводили внутрішньом’язово налбуфін впро-

довж 2 тижнів (I тиждень–8 мг/кг, II тиждень – 15 

мг/кг); другій групі піддослідних тварин (5 щу-

рів) вводили внутрішньом’язово налбуфін впро-

довж 4 тижнів (I тиждень – 8 мг/кг, II тиждень – 

15 мг/кг, III тиждень – 20 мг/кг, IV тиждень – 25 

мг/кг); третій групі піддослідних тварин (5 щу-

рів) вводили внутрішньом’язово налбуфін впро-

довж 6 тижнів (I тиждень – 8 мг/кг, II тиждень – 

15 мг/кг, III тиждень – 20 мг/кг, IV тиждень – 25 

мг/кг, V тиждень – 30 мг/кг, VI тиждень – 35 

мг/кг) [8]. Забір матеріалу щоразу проводили че-

рез 2 тижня після припинення введення препа-

рату. Контролем слугували 9 білих щурів, яким 

вводили фізіологічний розчин. 

При виконанні роботи використовували метод 

електронної мікроскопії. Тварина виводилася з екс-

перименту шляхом передозування внутрішньооче-

ревинного наркозу з використанням тіопенталу на-

трію (з розрахунку 25 мг/кг). Відразу після смерті 

тварини здійснювався забір і стандартне прове-

дення матеріалу для електронної мікроскопії. Уль-

тратонкі зрізи готували на ультрамікротомі УЖТП–

3 за допомогою скляних ножів. Для дослідження 

відбирали стрічки зрізів сріблястого або ніжно-ци-

тринового кольору. Зрізи контрастували спочатку у 

2% розчині уранілацетату, а потім – цитрату сви-

нцю. Вивчення і фотографування матеріалу прово-

дили з допомогою мікроскопа УЕМВ–100 К при на-

прузі прискорення 75 кВ і збільшеннях на екрані мі-

кроскопу х1000–124000. 

Усіх тварин утримували в умовах віварію Львів-

ського національного медичного університету 

імені Данила Галицького, експерименти проведені 

у відповідності з положенням Європейської конве-

нції щодо захисту хребетних тварин, яких викорис-

товують в експериментальних та інших наукових 

цілях (Страсбург, 1986), Директиви Ради Європи 

86/609/ЕЕС (1986р.), Закону України № 3447 – IV 

«Про захист тварин від жорстокого поводження», 

загальних етичних принципів експериментів на тва-

ринах, ухвалених Першим національним конгресом 

України з біоетики (2001р.). 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Встановлено, що під впливом опіоїду найглибші 

зміни ультраструктури відбуваються у війкових 

відростках судинної оболонки очного яблука. При 

введенні налбуфіну впродовж двох тижнів з насту-

пним двотижневим припиненням зміни ультрастру-

ктури війкових відростків незначні і пов’язані з пе-

ребудовою їх клітин та органел в напрямку інтен-

сивного відновлення капілярів, базальної мем-

брани, епітелію. У верхівках війкових відростках, 

як і в контролі, виявлено капіляри звичайного діа-

метру, в цитоплазмі ендотеліоцитів багато рибосом 
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та полісом, юних мітохондрій, ядра значної елект-

ронної щільності, містять випини (рис.1). До стінки 

капілярів щільно прилягає базальна мембрана. По-

декуди виявлено присутність фрагментів цитопла-

зми в зоні ендотелію, тоді як інша частина цитопла-

зми разом з ядром, який розпадається шляхом пря-

мого поділу, міститься в системі базальної мем-

брани. Ендотеліоцити гемокапілярів проміжної ча-

стини та основи війкових відростків за будовою 

аналогічні як в контролі, але вони незначно ущіль-

нені, клітини їх містять більше рибосом та полісом. 

Епітеліальні клітини верхівок війкових відростків 

практично незмінені, проте в ділянках епітеліоци-

тів, що прилягають до базальної мембрани, виявля-

ються багато електронно-щільних клітин, які знахо-

дяться в стані інтерфази. В проміжній частині вій-

кових відростків ультраструктурна організація епі-

теліоцитів незмінена, тут виявлено клітини серед-

ньої електронної щільності, які знаходяться в стані 

високої спеціалізації, про що свідчать добре розви-

нена апікальна складчастість плазмолеми, вкрита 

базальним шаром, що контактує із задньою каме-

рою ока. Проте, в ділянках, що прилягають до ос-

нови війкових відростків виявляються елементи 

структур, які інтенсивно розпадаються і лише сво-

їми контурами вказують на сполучнотканинне по-

ходження. 

В епітелії основи війкових відростків виявлено 

клітини, характерні для норми. Проте, існуюче тут 

співвідношення клітин зміщене в бік переважання 

частки «темних» малодиференційованих і «світ-

лих», які перебувають на етапі диференціації до 

проміжних високоспеціалізованих форм. «Темних» 

високодиференційованих клітин в стані розпаду 

майже не виявлено. 

Через шість тижнів експерименту (чотиритиж-

неве введення налбуфіну з наступною двотижне-

вою відміною) виявлено зміни у всіх складових еле-

ментах війкових відростків. Особливо глибокі де-

структивні зміни відбуваються у судинах війкових 

відростків. Спостерігається різке розширення гемо-

капілярів і стоншення їх стінки. З’єднання ендоте-

ліоцитів менш тісні, базальна мембрана розпушена 

і перервна, в гемокапілярах переважають середньої 

електронної щільності «проміжні» в стані інтер-

фази і електронної щільності «темні» в стані роз-

паду клітини. В «проміжних» ендотеліоцитах ная-

вна велика кількість лізосом, комплекс Гольджі гі-

пертрофований, виявлено окремі гігантські мітохо-

ндрії. «Темні» ендотеліоцити виступають в просвіт 

судин. Їх цитоплазма містить багато преципітатів і 

коагулятів, система внутрішніх мембран розпу-

шена і зруйнована. Від зовнішніх шарів таких клі-

тин відриваються окремі фрагменти і виходять в 

просвіт судин (рис. 2). В просвіті гемокапілярів ви-

явлено гіперагрегацію еритроцитів, їх гемоліз, а та-

кож еритроцити неправильної форми та злипання 

еритроцитів з ендотеліоцитами. 

 

 
Рис. 1. Гемокапіляр війкового відростка судинної оболонки очного яблука білого щура-самця через два 

тижні введення налбуфіну з наступною двотижневою відміною. 1 – ядро ендотеліоцита; 2 – просвіт гемо-

капіляра; 3 – випин ядерної оболонки. Електронна фотографія. Зб. х 4000 
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Рис. 2. Просвіт венули війкового відростка очного яблука білого щура-самця через чотири тижні вве-

дення налбуфіну з наступною двотижневою відміною. 1 – скупчення еритроцитів;. 2 – деструктурована 
стінка венули. Електронна фотографія. Зб. х 4000 

 
Через вісім тижнів експерименту (шеститижневе 

введення налбуфіну з наступною двотижневою відмі-
ною) поверхневі шари верхівок війкових відростків 
ущільнені, переважно відсутні війкові бруньки. В 
складі війкових відростків виявлено незначну кількість 
збережених епітеліоцитів середньої електронної щіль-
ності, але і в них спостерігається багато лізосом, ауто-
фаголізосом, особливо в ділянках, прилягаючих до ба-
зального шару, який теж розпушений і часто випина-
ється в просвіт задньої камери ока. Переважно поверх-
неві шари таких клітин дезорганізовані з наявністю 
елементів мукоїдного набухання, В проміжній частині 
війкових відростків виявлено розпад епітелію, що під-
тверджується наявністю великої кількості зруйнованих 
«темних» епітеліоцитів (рис. 3) та малої кількості «тем-
них» малодиференціованих клітин, які теж знаходяться 

на стадії розпаду, що супроводжується утворенням ни-
ток амілоїду. Виявлено також і «світлі» епітеліоцити, 
що знаходяться на етапі утворення складок, характер-
них для контролю, проте цей процес не прямує до спе-
ціалізації, оскільки не виявлено форм «проміжних» ви-
сокодиференційованих клітин. Навпаки, такі «світлі» 
клітини мають гіпертрофований комплекс Гольджі, ба-
гато лізосом, аутофаголізосом, вакуолі. Система їх вну-
трішніх мембран розпушена. В основі війкових відрос-
тків електронна щільність епітеліоцитів незначна, спо-
стерігається вакуолізація і розпад клітин з наступним 
потраплянням їх в просвіт задньої камери ока. В збере-
жених елементах базальної мембрани виявлено лейко-
цити. Спостерігаються також вогнища клітин низького 
ступеня диференціації. Ці клітини мають великі ядра і 
вузький обвід цитоплазми. 

 

 
Рис. 3. Ультраструктура епітеліоцита війкового відростка очного яблука білого щура-самця через шість 
тижнів введення налбуфіну з наступною двотижневою відміною. 1 – ядро епітеліоцита; 2 – вакуолізація 

епітеліоцита. Електронна фотографія. Зб. х 4000 



ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 25 

Висновки. Встановлено зв’язок між тривалістю 
введення налбуфіну і глибиною змін ультраструктур-
ної організації судинної оболонки очного яблука в 
експерименті. Результати дослідження є морфологіч-
ним підґрунтям безпечного застосування налбуфіну 
впродовж двох тижнів. За умов чотиритижневого вве-
дення опіоїду виявлено зміни ультраструктури судин-
ної оболонки очного яблука щура, які після двотиж-
невого припинення застосування препарату частково 

компенсовані. шеститижневе введення опіоїду зумов-
лює незворотні деструктивні зміни судинної оболо-
нки очного яблука щура, що проявляється явищами 
дезорганізації як ендотеліальних, так і епітеліальних 
клітин війкових відростків.  

Результати роботи можуть слугувати основою 
для подальшого пошуку оптимальних методів коре-
кції змін ультраструктури органів, зумовлених дов-
готривалим застосуванням опіоїдів. 
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THE INFLUENCE OF ОPIOID ON THE ULTRASTRUCTURAL ORGANISATION OF EYE-BALL CILIARY 
PROCESS IN EXPERIMENT  

The data regarding the changes going on in the ultrastructural organization of eye-ball ciliary process of rats caused 
by different time period use of opioid is given in the article. The correlation between the time line of nalbuphine 
administration and the profound changes of uveal tract ultrastructural organization has been established in the 
experiment. The research outputs serve a morphologic basis for the safe use of nalbuphine during a two week 
period. A four week opioid administration has caused the changes of rat uveal tract organizational structure that 
can be partly compensated in two weeks after the drug discontinuation of drug. A six week opioid course of use has 
resulted in the irreversible destructive changes of rat uveal tract manifesing as the dedifferentiation of tissues and 
cells of eye-ball highly organized structures and their substitution by less differentiated elements of conjunctive 
tissue. The study results might be the foundation for the further search of optimal correction methods applied for 
changing the ultrastructure caused by a long term opioid administration.  

Key words: eyeball, ultrastructure, ciliary process, opioid, experiment 
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Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра біохімії, фармакології 
та фізичних методів лікування з курсом аналітичної медицини, Ужгород 

ДИСЕЛЕМЕНТОЗИ ЯК ПРЕДМЕТ ВИВЧЕННЯ БІОЕЛЕМЕНТОЛОГІЇ ТА ДОНОЗОЛОГІЧНІ 
(ПРЕМОРБІДНІ) СТАНИ ОРГАНІЗМУ ЛЮДИНИ 

Визначено значну роль диселементозів як преморбідних станів у виникненні соматичної патології та погір-
шенні здоров'я населення. Узагальнено класифікацію біоелементів за їх концентрацією в живій матерії. 
Створено нову класифікацію біологічної ролі есенціальних елементів. Проаналізовано взаємозв'язок 
біологічної ролі хімічних елементів з їх фізико-хімічними властивостями. Вказано захворювання та синдроми 
при дефіциті чи надлишку деяких мікро- та ультрамікроелементів із зазначенням шифру за МКХ-10. Показані 
особливості розподілу радіоактивних елементів у організмі людини.  

Ключові слова: біоелементологія, диселементози, есенціальні елементи, класифікація біоелементів, пре-

морбідні стани. 

 

Вступ. Диселементоз (син. біоелементоз) – тимча-

сове або тривале порушення біоелементного складу 

організму (надлишок, дефіцит, дисбаланс біоеле-

ментів), яке супроводжується прихованими або вира-

женими клінічними проявами [9, 10]. Вивченням да-

ного патологічного процесу займається відносно нова 

галузь наук про життя – біоелементологія. Вона вив-

чає вміст, метаболізм та біологічну роль хімічних еле-

ментів в живій матерії в нормі та при патологічних 

станах, до яких, зокрема, відносять ендемічний зоб, 

флюороз, перніціозна та залізодефіцитні анемії, са-

турнізм, алюмінієва енцефалопатія, ендемічна по-

дагра, борний ентерит тощо [1, 3]. Крім того, при різ-

них соматичних захворюваннях відмічається зміна 

концентрації або порушення співвідношення еле-

ментів в організмі. 

Актуальність біоелементології визначає те, що ди-

селементози без явних клінічних проявів є фоновими 

преморбідними станами, які, в асоціації з іншими фак-

торами, можуть сприяти виникненню патології навіть 

при фізіологічному навантаженні на організм. Напри-

клад, якщо в жінки наявний дисбаланс Йоду, то під час 

або по закінченню фізіологічної вагітності в неї може 

виникнути автоімунний тиреоїдит. Осіб з пре-

морбідними (донозологічними) станами відносять до ІІ 

групи здоров'я, а оскільки дисбаланс біолементів пов'я-

заний із якістю харчування та умовами навколишнього 

середовища, це може призводити до виникнення 

хронічних захворювань (а це вже, як мінімум, ІІІ група 

здоров'я). Обґрунтуванням цього є значний вплив спо-

собу життя (50%) та екологічних факторів (20%) на 

здоров'я населення в цілому, і, як наслідок, вищевказані 

фонові стани спричиняють значне погіршення популя-

ційного здоров'я та значні соціально-економічні 

збитки, які будуть направлені не на профілактику, а на 

лікування вже наявних захворювань. 

Мета дослідження. Переглянути та узагальнити 

класифікацію біоелементів за різними критеріями (кі-

лькісний вміст у живих організмах, фізико-хімічні 

властивості, біологічна роль, значення у виникненні 

диселементозів) та перенести цю інформацію на пері-

одичну систему, а також провести аналіз взаємозв'я-

зку біологічної ролі хімічних елементів з їх фізико-хі-

мічними властивостями. 

Матеріали та методи дослідження. Використано 

бібліосемантичний метод та контент-аналіз літера-

тури з питань досліджень біологічної ролі біоелемен-

тів, біогеохімії та диселементозів. Статистичний 

аналіз даних проведено з використанням критерію χ2-

Пірсона. 

Результати досліджень та їх обговорення. На да-

ний час у живих організмах було виявлено 65 із 126 

хімічних елементів періодичної системи Д.М. Менде-

лєєва. Біологічні системи надають перевагу сполукам 

тих елементів, які здатні утворювати достатньо міцні, 

але, в той же час, лабільні зв'язки. Ці зв'язки повинні 

легко піддаватися як гомолітичному, так і гете-

ролітичному розриву, а також циклізації. Саме тому, 

органогеном №1 є Карбон. Гідроген і Оксиген – наба-

гато менш лабільні атоми, але вони утворюють стійке 

і унікальне середовище для сполук інших елементів – 

воду, та забезпечують перебіг кислотно-основних й 

окисно-відновних процесів. Елементи Нітроген, Фос-

фор і Сульфур, а також метали Ферум, Купрум, 

Молібден відрізняються особливою лабільністю при 

утворенні хімічних зв'язків. Вони здатні проявляти 

різні ступені окиснення і різні координаційні числа, 

часто є каталізаторами ферментативних реакцій. Як 

правило, елементи, що проявляють стабільну ступінь 

окиснення (Натрій, Калій, Кальцій, Магній), утворю-

ють фундаментальні системи в живих організмах: 

електролітичне середовище, тверді структури [4, 5]. 

За своїм кількісним складом у біологічних систе-

мах, хімічні елементи можна розподілити наступним 

чином [2, 6, 7, 9, 10]: 1) Елементи-органогени (>98%): 

C, H, O, N; 2) Макроелементи (0,01 – 0,1%): Na, K, Mg, 

Ca, S, P, Cl, Fe; 3) Мікроелементи (0,01 – 0,000001%): 

Cu, Zn, Ba, F, Br, I, Co, Ni, Mo, V, Cr, Mn, B, Si, Se; 4) 

Ультрамікроелементи (<0,000001%): Li, Be, Rb, Sr, 

Ag, Cd, Cs, Au, Hg, Ra, Al, Ti, Zr, Sn, Pb, As, Nb, Sb, Te, 

U; 5) Елементи, які виявлені в живій матерії у надзви-

чайно малих кількостях або у вигляді домішків: Sc, 
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Ga, Ge, Y, In, La, Tl, Ta, W, Bi, Ce, Sm, Th, Re, Tc, Ar, 

Xe, Rh. 

Макро- та мікроелементи виконують принципово 

різні функції. Макроелементи складають основу тка-

нин, визначають властивості всього середовища ор-

ганізму в цілому: підтримують певне значення pH, ос-

мотичний тиск, утримують в колоїдному стані ча-

стинки деяких речовин. Мікроелементи, на відміну 

від макроелементів, нерівномірно розподілені в ор-

ганізмі і часто володіють спорідненістю до певного 

типу тканин та органів. 

Після створення альтернативної періодичної си-

стеми біоелементів було проведено статистичний 

аналіз та виявлено, що концентрація есенціальних 

елементів у живих системах не залежить від їхнього 

біологічного значення, але знайдено статистично зна-

чущий взаємозв'язок між кількісним вмістом біоеле-

ментів та їх фізико-хімічними властивостями (за кри-

терієм χ2-Пірсона, p<0,01). Аналогічний результат 

було отримано щодо хімічних елементів, кількісний 

склад яких в організмі людини становив менше 10-6% 

(p<0,05). 

Найбільш суттєву біороль відіграють елементи-

органогени, макро- та мікроелементи – ессенціальні 

елементи (табл. 1). Тобто, чим менша реакційна 

здатність і чим більша стабільність зв'язків їх сполук, 

тим менша концентрація елементів у біологічних си-

стемах. 
Таблиця 1 

Класифікація біологічної ролі есенціальних елементів 
 

І. Структурна 

1) Утворення сполук: 
- Органогенна – утворення біополімерів (білки, нуклеїнові кислоти, полісахариди) та інших біоорганічних 

сполук (амінокислоти, ліпіди, вітаміни, алкалоїди...) 
- Неорганогенна (біомінералізація) – утворення органічно-мінеральних комплексів (тверді структури кіс-

ток, емаль зубів) 
- Координаційна – утворення біолігандів (гем, вітамін В12...) та комплексних сполук 
2) Утворення середовищ: 
- Іоногенна (утворення внутрі- та позаклітинного електролітних середовищ) 
- Утворення "унікальної" за своїми властивостям сполуки – води 
- Пневматична (напр. утворення повітряного середовища пазух черепа) 
3) Стабілізація просторової структури молекул – дисульфідні мостики, координаційні зв’язки іонів ме-

талів та ін. 
4) Темплатний ефект (формування супрамолекулярних комплексів та наноструктур) 

ІІ. Функціональна 

1) Підтримка гомеостазу: 
- Буферна (підтримка рН середовища) 
- Колоїдна (напр. підтримка колоїдного стану цитоплазми) 
- Осмотична (напр. підтримка осмотичного тиску крові) 
2) Забезпечення перебігу хімічних реакцій: 
- Каталітична (у якості кофакторів чи активаторів ферментів) 
- Кислотно-основна (електрофільний або нуклеофільний каталіз) 
- Окисно-відновна (донори чи акцептори е- і Н+) 
3) Фотолітична – процес фотосинтезу, світлосприйняття 
4) Енергентична – акумуляція енергії у макроергічних звязках фосфорорганічних сполук 
5) Терморегуляторна (екз- та ендергічні процеси) 
6) Транспортна: 
- Безпосередній транспорт молекул (напр. перенос кисню у складі гему) 
- Перенос груп (метильних, ацильних, формільних...) 
- Опосередковане сприяння транспорту (зміна фізико-хімічних властивостей мембран, ендо- та екзоцитоз) 
- Перенос електронів у дихальному ланцюгу та ланцюгу мікросомального окиснення 
7) Депонуюча – накопичення певних елементів або участь у процесі відкладання інших молекул 
8) Утворення потенціалу дії та мембранного потенціалу спокою 
9) Антиоксидантна (напр. глутаніонпероксидаза) 
10) Синтез, передача та рецепція біологічних сигналів (нервових імпульсів, гормональних впливів) 
11) Забезпечення електронейтральності та електролітичної електропровідності 
12) Зміна конформації (просторової структури) молекул – процес мязевого скорочення 
13) Морфогенна (пряма чи опосередкована участь у життєвому циклі клітини: ріст, поділ, апоптоз) 
14) Стимулююча (виступають в ролі біологічно активних речовин, стимуляторів росту та розвитку, акти-

ваторів метаболічних процесів) 

ІІІ. Інформаційна – забезпечення потоку інформації в живій матерії 
- Прямо – як складові компоненти нуклеїнових кислот і білків 
- Опосередковано – стабілізація інформаційних молекул та участь у їх реалізації (реплікація, транскрип-

ція, трансляція) 
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Вміст макроелементів в організмі достатньо по-

стійний, але навіть порівняно великі тимчасові від-

хилення від норми сумісні із життєдіяльністю орга-

нізмів. Для мікроелементів, навпаки, незначні від-

хилення їх вмісту від норми викликають важкі за-

хворювання [10]. Практично будь-яке, особливо 

хронічне захворювання, є наслідком, проявом або 

причиною порушення елементного гомеостазу ор-

ганізму, тому слід також зазначити, що в сучасній 

класифікації хвороб (МКХ-10) немає окремого са-

мостійного розділу щодо диселементозів або під-

розділу, в якому вони зазначені як преморбідні 

стани. Нижче наведені захворювання та синдроми 

при дефіциті чи надлишку деяких мікро- та ультра-

мікроелементів із зазначенням шифру по МКХ-10 

[10]: 

І. Цинк. Дефіцит: Е60; Е83.2.: ендогенний дефі-

цит: вроджені вади розвитку плода (гідроцефалія, 

мікро- і анофтальмія, розщеплення піднебіння, ви-

кривлення хребта, пороки серця та ін.) Q03.9; Q311-

1; Q331.1-Q337.9; Q323.9; Q376.4; цинкдефіцитні 

атонічні кровотечі у матері 072.1; передчасні по-

логи 060; спадковий ентеропатичний акродерматит 

Е83.2; порушення фільтрації і реабсорбції в нирках 

при серповидноклітинній анемії з цинкурією D 

57.1; екзогенний дефіцит аліментарного похо-

дження і при порушеннях всмоктування – хвороба 

Прасада: важка залізодефіцитна анемія D50.8., кар-

ликовість Е45; Е34.3., статеве недорозвиток Е23.0; 

ятрогенний дефіцит цинку при повному парентера-

льному харчуванні Т60. Надлишок: отруєння цинк-

вмісними сполуками. Т62.0. 

ІІ. Манган. Дефіцит: Е61.3.: діабет, нечутливий 

до інсуліну Т11; гіпохолестеринемія Т78.0. Надли-

шок: манганози (крайній прояв професійного ман-

ганозу – синдром паркінсонізму G20). 

ІІІ. Хром. Дефіцит: Е61.4.: зниження толерант-

ності до глюкози; підвищення концентрації інсу-

ліну, холестерину і тригліцеридів у крові Е74.3; 

глюкозурія; затримка росту R62.8; периферичні 

нейропатії G62.9; порушення вищої нервової діяль-

ності. Надлишок: виражена нефро- та гепатоток-

сична, мутагенна та канцерогенна дія. 

IV. Молібден. Дефіцит: Е61.5.: зниження актив-

ності ферментів: альдегідоксидази, ксантинокси-

дази, сульфітоксидази Е72.0. Надлишок: ендемічна 

молібденова подагра (хвороба Ковальського) 

М10.4; хронічний професійний молібденоз. 

V. Селен. Дефіцит: Е59.: спадкові селенодефіци-

тні ферментопатії (дефіцит глютатіонпероксидази 

еритроцитів і тромбоцитів) Е88.0; спадковий кісто-

фіброз підшлункової залози К86.8; спадкова міото-

нічна дистрофія G71.1; аліментарний дефіцит: ен-

демічна кардіоміопатія (хвороба Кеша) Т59; фактор 

ризику коронарної хвороби та інфаркту міокарда 

120.9; фактор ризику виникнення і підвищеної сме-

ртності при злоякісних новоутвореннях С80. Над-

лишок: аліментарний селеновий токсикоз з дерма-

титом, анемією, пошкодженням емалі зубів, нерво-

вими розладами L20; D50.9; К03.8; К02.0; дегенера-

ція печінки К76.0; К76.8; спленомегалія Q89.0; ура-

ження нігтів і волосся L60.9; L67.9. 

VI. Бор. Дефіцит: ознаки дефіциту – тільки в 

експерименті (бор діє через паращитовидні залози 

на обмін кальцію, фтору і магнію, регулює актив-

ність паратгормону на рівні клітинної мембрани. 

Надлишок: бороз – гострі отруєння: Т62.0: синдром 

ливарної лихоманки (R50.9), нейропатія G58.9; 

G62.9, некроз і ожиріння печінки Е66.8, пошко-

дження ниркових канальців – гематурія R31; N02.8; 

хронічний бороз: захворювання верхніх дихальних 

шляхів і легенів; пневмоконіоз J63.8; борний енте-

рит: А09, ендемічне захворювання шлунково-киш-

кового тракту в Західному Сибірі та Алтайському 

краї А09. 

VII. Ванадій. Дефіцит: Е61.6.: дефіцитні стани в 

людини не відомі; добавки ванадію при анеміях 

прискорювали процеси регенерації кісткового мо-

зку – ефект неспецифічний. Надлишок: токсична 

дія на дихальну, серцево-судинну системи, печінку 

і нирки. 

Також, великий інтерес викликає особливість 

розподілу радіоактивних елементів в органах і тка-

нинах людини. За деякими літературними даними, 

основними радіочутливими органами (мається на 

увазі здатність накопичення елементу, а не виник-

нення патологічного процесу) вважаються печінка, 

серце, селезінка та нирки. Саме печінка і селезінка 

захоплюють торій (Th), а ретикуло-ендотеліальна 

система зберігає його. Так як доля радіоактивних 

елементів (урану, торію) залежить від біохімічних 

особливостей, фізико-хімічних умов в середовищі, 

то при відносній сталості цих умов зберігається і 

сталість поведінки радіоактивних елементів в орга-

нізмі [8]. 

Висновок. Оскільки диселементози – це фонові 

стани, які ускладнюють перебіг інших соматичних 

захворювань, або можуть бути їх безпосередньою 

причиною чи сприяти маніфестації, то показники 

біоелементного складу та його зсувів необхідні для 

з'ясування етіології та патогенезу різних хвороб, їх 

діагностики, профілактики та лікування. 
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DYSELEMENTOSIS AS A SUBJECT OF STUDY OF BIOELEMENTOLOGY AND PRENAZOLOGICAL 
(PREMORBIDLE) HUMAN ORGANISM CONDITIONS 

The role of dyselementozes as premorbid conditions in the occurrence of somatic pathology and deterioration of 
population health are determined. The classification of bioelements according to their concentration in living matter 
is generalized. A new classification of the biological role of essential elements has been created. The relationship 
between the biological role of elements and their physical and chemical properties is analyzed. The disease and 
syndromes are indicated in case of deficiency or excess of some micro and ultramicroelements with an indication 
of the ICE-10 cipher. The peculiarities of the distribution of radioactive elements in the human body are mentioned. 

Key words: bioelemetology, dyselementosis, essential elements, classification of bioelements, premorbid condi-
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Тернопільський державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського, кафедра оператив-
ної хірургії з топографічною анатомією, Тернопіль; *Ужгородський національний університет, 
медичний факультет, кафедра анатомії людини та гістології, Ужгород 

ДЕЯКІ ОСОБЛИВОСТІ АНАТОМІЧНОЇ БУДОВИ МАЛИХ КУТНІХ ЗУБІВ НИЖНЬОЩЕЛЕПНОЇ 
ЗУБНОЇ ДУГИ 

У статті наведено дані щодо кількісного морфологічного дослідження малих кутніх зубів нижньощелепної 
зубної дуги людини, а саме, визначена площа основних і додаткових вістер змикальної поверхні коронки 
зуба при різних варіантах будови черепа. Встановлено, що найбільшими ці морфометричні параметри є при 
брахіоцефальній формі черепа, а найменшими – при доліхоцефальній формі його будови. 

Ключові слова: малі кутні зуби, морфометрія, типи будови черепа 

 
Вступ. Структура зубів людини до сьогодні є пре-

дметом дослідження анатомами, гістологами, одонто-
логами та стоматологами, що пояснюється їх склад-
ною будовою, варіабельністю, а також високою час-
тотою ураження каріозним процесом [1, 2, 3]. 

Окрім сучасного уявлення про гістологічну бу-
дову та функцію твердих тканин зубів, у медико-бі-
ологічній літературі трапляються поодинокі роботи 
щодо варіабельності анатомічних особливостей зу-
бів, що виникають в процесі онтогенезу, про що сві-
дчить нерівномірністб їх одонтогліфічних рисунків 
та морфометричних параметрів [4, 6]. Деякі дослід-
ники вказують, що особливості одонтогліфічних 
рисунків відіграють важливу роль у розвитку карі-
єсу [4, 8]. Необхідно зазначити, що анатомічна та 
гістологічна структура великих кутніх зубів і різців 
досліджена детальніше, порівняно з малими кут-
німи зубами [6]. Залежно від кількості вістер малі 
кутні зуби верхньощелепної і нижньощелепної зуб-
них дуг за одонтогліфічними малюнками поділя-
ють на «+» та «Y». Cеред одонтогліфічних «Y» ри-
сунків трапляються зуби з чотирма «Y»–4 та трьома 
«Y»–3 вістрями [4, 6]. 

 Мета дослідження. Вивчити морфометричні 
особливості вістер і стилі малих кутніх зубів ниж-
ньощелепної зубної дуги людини залежно від типу 
будови черепа. 

Матеріал і методи. Досліджено 38 малих кут-
ніх зубів з «Y»–4 одонтогліфічним рисунком зми-
кальної поверхні коронки, видалених за ортодонти-
чними показаннями у приватній стоматологічній 
клініці «ВІДЕНТ», у пацієнтів віком від 27 до 43 ро-
ків з відсутньою стертістю одонтогліфічного рису-
нка, які в залежності від типу будови черепа [5] 
були розподілені на три групи. 1 група (14 зубів) – 
пацієнти з мезоцефалічним типом будови черепа, 2 
група (12 зубів) – з брахіоцефалічним типом будови 
черепа, 3 група (12 зубів) –з доліхоцефалічним ти-
пом будови черепа. З метою адекватного дослі-
дження одонтогліфічного рисунка малих кутніх зу-
бів нижньощелепної зубної дуги застосовували ме-
тод фарбування змикальної поверхні коронки зуба 
карбол-тіоніном Ніколя. Даний метод дає можли-
вість детально виявити та дослідити найдрібніші 

утвори змикальної поверхні зубів. При кількісному 
вивченні вістер зуба визначали такі їхні морфомет-
ричні параметри: площі основних (епіконуса, еоко-
нуса, діаконуса, ендоконуса) та додаткових (дис-
тостилю та мезіостилю) вістер. Площі цих структур 
визначали за морфометричною тест-системою Г.Г. 
Автандилова [1]. Отримані кількісні величини ста-
тистично опрацьовані у відділі системних статисти-
чних досліджень Тернопільського державного ме-
дичного університету імені І.Я. Горбачевського у 
програмному пакеті STATISTIKA. Різницю між по-
рівнювальними величинами визначали за критері-
ями Стьюдента і Манна-Уітні [7]. 

Результати дослідженнь та їх обговорення. 

Отримані морфометричні показники представлені 
у таблиці 1. Встановлено, що при різній формі че-
репа ці морфометричні параметри були неоднако-
вими. Так, площа епіконуса при брахіоцефалічній 
формі черепа статистично достовірно (р<0,01) пе-
ревищувала на 7,7 % аналогічний показник при ме-
зоцефалічній формі черепа. При доліхоцефалічній 
формі черепа досліджуваний морфометричний па-
раметр виявився на 5,8 % (р<0,01) меншим, порів-
няно з мезоцефалічною формою черепа. 

Аналогічно зміненою виявилася також площа 
еоконуса – на 7,5 та 6,2 % відповідно. Площа діако-
нуса при мезоцефалічній формі черепа дорівнювала 
(1,50±0,02) мм2, а при брахіоцефалічній – 
(1,58±0,02) мм2. Між наведеними морфометрич-
ними параметрами існувала статистично достові-
рна (р<0,05) різниця і останній показник перевищу-
вав попередній на 5,3 %. Найменшою площа діако-
нуса була при доліхоцефалічній формі черепа – 
(1,42±0,01) мм2. Наведений морфометричний пара-
метр виявився з високою достовірністю (р<0,001) 
меншим на 10,1 % за попередній і на 5,3 % (р<0,05), 
порівняно з аналогічним параметром при мезоце-
фалічній формі черепа. 

Площа ендоконуса у малих кутніх зубах ниж-
ньощелепної зубної дуги змінювалася аналогічно. 
Так, найбільшою вона була при брахіоцефалічній 
формі черепа (1,98±0,02), яка перевищувала на 6,4 
% (р<0,01) такий же морфометричний параметр при 
мезоцефалічній формі черепа і на 13,1 % (р<0,001), 
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порівняно з аналогічним показником при доліхоце-
фалічній формі черепа. 

Площі додаткових вістер (дистостилю і мезо-
стилю) у малих кутніх зубах нижньощелепної зуб-
ної дуги також виявилися неоднаковими при різній 
формі будови черепа. Так, площа дистостилю най-
меншою була при доліхоцефалічній формі черепа 
(4,20±0,03) мм2 і меншою на 11,6 % (р<0,001), порі-
вняно з аналогічним параметром при брахіоцефалі-
чній формі черепа і на 6,7 % (р<0,01), порівняно з 

мезоцефалічною формою черепа. Площа мезіос-
тилю при доліхоцефалічній формі черепа виявилася 
відповідно зміненою на 13,5 % (р<0,001) та 8,6 % 
(р<0,001).  

На основі отриманих даних можна вважати, що 
морфометричне вивчення одонтогліфічних утворів 
коронки зубів дозволяє здійснити морфометричну 
ідентифікацію досліджуваних структур зубів, пред-
ставити їх кількісні морфологічні характеристики 
та виділити крайні індивідуальні варіанти. 

 

Таблиця 1 
 

Морфометрична характеристика вістер коронки та стилів малих кутніх зубів нижньощелепної зубної 
дуги у пацієнтів з різною формою черепа (M±m) 

 

Показник 

Форма черепа 

Мезоцефалічна Брахіоцефалічна Доліхоцефалічна 

Площа епіконуса, мм2  12,16±0,12  13,10±0,15**  11,45±0,09** 

Площа еоконуса,  
мм2 

 13,18±0,12  14,20±0,12***  12,36±0,08*** 

Площа діаконуса, мм2  1,50±0,02  1,58±0,02*  1,42±0,01* 

Площа ендоконуса, мм2  1,86±0,02  1,98±0,02**  1,75±0,01** 

Площа дистостилю, мм2  4,50±0,03  4,86±0,02***  4,20±0,03*** 

Площа мезіостилю, мм2  1,40±0,01  1,48±0,01**  1,28±0,01*** 
Примітка: * – р<0,05; ** – р<0,01; *** – р<0,001, порівняно з мезоцефалічною формою голови. 

 
Висновок. На основі отриманих результатів мо-

жна стверджувати, що площі вістер малих кутніх 
зубів нижньощелепної зубної дуги неоднакові при 
різній формі черепа. Найбільшими досліджувані 
морфометричні параметри виявлено при брахіоце-
фальній формі черепа, а найменшими – при доліхо-
цефальній формі його будови. 

Перспективи подальших досліджень. Пода-
льші наукові дослідження доцільно спрямувати на 
вивчення особливостей мікроструктури малих кут-
ніх зубів нижньощелепної зубної дуги при різній 
будові черепа і визначення серед них групи ризику 
ураження карієсом. 
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SOME FEATURES OF THE ANATOMIC BUILDING OF SMALL CORNER TEETH OF MANDIBULE 

The article presents the data of quantitative morphological study of small angular teeth of the human mandible, 
namely, determination of the area of the main and additional tubers of the chewing surface under different variants 
of the structure of the skull. It was established that the largest studied morphometric parameters were found in the 
brachiocephalic form of the skull, and the smallest – in the dolichotsefalic form of its structure. 
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ПРИНЦИПИ МЕТОДОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЮКСТАРЕАКЦІЙНОГО ГОМЕОСТАЗУ – ОСНОВА 
КЕРОВАНОГО ЛІКУВАННЯ 

У статті викладено методологічні принципи формування відповіді-реакції рецепторних та ферментних стру-
ктур, корекція активності котрих є основою цілісної реакції організму. Такий засновок задачі “керованого лі-
кування” дозволяє здійснювати її роз’язок, як задачу мінімізації сторонніх ефектів попри максималізацію ре-
зультату позитивних зрушень. 

Ключові слова: методологія, кероване лікування 

 

Вступ. «Кероване лікування» – інтегративне по-

няття, що об’єднує найпринциповіші категоріальні 

об’єкти медицини, а саме: діагностику (як діагнос-

тичні заходи – засоби отримання інформації про за-

хворювання, так і методологію диференціально-ді-

агностичного аналізу) та лікування (як лікувальні 

впливи – чинники процесу лікування, так терапев-

тичний процес як методологія реалізації впливу те-

рапевтичних агентів). Категорії, що включені у ви-

значення поняття «кероване лікування» потребу-

ють свого спеціального тлумачення, позаяк охоп-

люють дещо ширші аспекти їх значень, аніж тради-

ційний семантичний сенс, котрий в них вклада-

ється. Так зокрема категоріальне розуміння діагно-

стики полягає не тільки в визначенні діагноза, але і 

в розкладенні/розмежуванні ознак захворювання на 

протосимптоми, – елементарін сукупні ознаки па-

тологічного процесу – елементарні складові 

ознаки/компоненти, котрі являються чітко вимір-

ними і дозволяють використовувати математичний 

апарат, як прикладний засіб. Так само і лікувальні 

впливи – передбачають/об’єднують/включають не 

тільки комплекс терапевтичних заходів, але і пот-

ребують виокремлення елементарих складових 

впливу на організм, котрі своєю дією забезпечують 

відновлення стану «здоров’я». Саме приведення 

клінічної картини пацієнта до строго однозначного 

опису стану, так і виокремлення окремих складових 

впливу із сукупності лікувальних заходів – є єди-

ним способом здатним визначити оптимальний 

вплив у конктетного пацієнта [1], а не, як це тради-

ційно відбувається, – обмежитись дотриманням фі-

ксованого «протоколу лікування» абстрактного 

узагальненого патологічного стану, що слугує ви-

ключно для юридичного з’ясування відношення 

сторін лікар-пацієнт. 

Категорізації понять діагностики та лікування 

необхідне виходячи із наступних міркувань, а 

саме: 

– реалізація лікування, як процесу, котрий пов-

ністю алгоритмізований – не є можливим без одно-

значного чіткого розмежування ознак та критеріїв, 

що визначають особливості перебігу патологічного 

процесу, як узагальнено, так і у конкретного паціє-

нта; відсутність алгоритмізації не дозволяє викори-

стати чіткоспрямовані диференційовані впливи, ко-

трі орієнтовані на елементарні, ефекторно чітко ви-

значені складові патофізіологічного процесу; діє-

вість впливу має грунтуватись на елементарних 

складових агентах терапевтичних чинників – що не 

є можливим без урахування їх природи, і тільки чі-

тке розмежування окремих складових дозволить 

використати чітко орієнтовані чинники, а це озна-

чає, що формулювання задачі, має мати за мету, як 

добір засобу, так і спосіб її досягнення; 

– керування, здійснюване у такий спосіб, 

обов’язково передбачає моніторування (квазімоні-

торування) поточного стану із прийняттям поточ-

них/проміжних рішень, мінімізуючих функцію по-

бічних ефектів і максимізуючи позитивні патофізі-

ологічні зрушення; 

– керування клініко-функціональним станом за-

сноване на передбаченні (можливого/імовірного) 

остаточного результату, котрий необхідно заснова-

ний на аналізі вихідного стану конкретного паціє-

нта, і залежить від швидкості мобілізації, як самого 

компенсаторного процесу, так і використання/ви-

снаження наявних енергетичних резервів; 

– перманентне вдосконалення системи керу-

вання за рахунок накопичення бази данних про мо-

жливі видозміни динаміки та узагальнення досвіду 

керування (самовдосконалення системи за рахунок 

уточнення алгоритму, котрий заснований на поточ-

ній експертній оцінці, як якості діагностики, так і 

ефективнсті здійснюваного лікування, із урахуван-

ням добору чинників та можливості виокремлення 

елементарних складових – парціалізація здійснюва-

ного впливу; 

– вдосконалення протосимптоматичного пердс-

тавлення клінічного стану та динаміки розвитку па-

тологічного процесу. 

Виходячи із зазначених особливостей задачі 

«керованого лікування» постає завдання: віднайти 

фармакологічно-активні сполуки із терапевтично 

необхідними (бажаними) властивостями за умови 

використання спеціальних комп’ютерних програм 



ТЕОРЕТИЧНА МЕДИЦИНА 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 33 

(зокрема – Prediction of Activity Spectra for 

Substances [PASS]), котрі здатні прогнозувати біо-

логічно-клінічні властивості фармакологічних ре-

човин та віртуально здійснювати їх неінвазивне те-

стування шляхом моделювання динаміки стану бі-

ологічного об’єкту. 

Важливим є також: наближення моменту реа-

льно здійснювіаних терапевтичних заходів (ущіль-

нення часу терапевтичного реагування) по відно-

шенню до часу отримання діагностичної інформа-

ції. Таке скорочення часу «прийняття рішення» гру-

нтується на обробці діагностичної інформації, чіт-

кому розмежуванні вхідних діагностичних параме-

трів на протосимптоматичні складові, визначені не-

обхідних лікувально-відновлювальних чинників, 

необхідних для здійненя корекційних впливів/аген-

тцій із добором інтегративно-синтетичних компо-

зицій чинників для здійснення оптимальних тера-

певтичних втручань. 

Мета дослідження. Означити методологію, як 

засновок для формування принципів обґрунтова-

ного моделювання необхідних умов юкстареакцій-

ного середовища та визначення емпіричних пара-

метрів, котрі їх характеризують/відображають, і ко-

трі здатні визначати особливості функціонування 

рецепторно-ферментних структур. 

Матеріал та методи: Клінічні дані щодо пара-

метрів, здатних характеризувати юкстареакційне 

середовище із логічно-екстраполятивним аналізом 

складових, що регулюють активність функуціону-

вання тканин, систем та органів біологічної сис-

теми. 

Результати досліджень та обговорення. 

Приймаючи методологію – як сукупність прийо-

мів, що застосовуються при розв’язанні постав-

леної задачі – у нашому випадку це процес дігно-

стики з етапом «прийняття рішення» щодо діаг-

ноза та визначення складових терапевтиного реа-

гування – заснованого на доборі адекватних діє-

вих терапевтичних чинників – формується висно-

вок, шо складові котрі її формують, грунтуються 

на наступних процесах: 

– збір щонайповнішої діагностичної інформації 

про досліджуваний об’єкт; 

– аналіз отриманої діагностичної інформації із 

визначенням функціонального стану та функціона-

льного резерву досліджуваного об’єкта; 

– опис стану досідженого об’єкта, як коорди-

нати просторової моделі із ґенерацією діагностич-

ного висновку; 

– визначення тенденції розвитку конкретних па-

тофізіологічних реакцій та патології, як процесу 

взагалі; 

– визначення необхідних терапевтичних складо-

вих для корекції стану; 

– визначення можливості застосування необхід-

них тервпевтичних компонентів до конктерного 

об’єкта; 

– визначення необхідної потужності терапевти-

чного впливу; 

– відслідковування динаміки клінічного стану у 

відстроченому періоді; 

– накопичення інформації про результати тера-

пії; 

– експертний аналіз та подальше вдосконалення 

здійсненого лікування та власне методологічного 

засновка. 

В основі зазначених складових слід диференці-

ювати кілька споріднених метологічних заходів, зо-

крема: 

– методологічний прийом, що лежить в ос-

нові діагностичного процесу і котрий грунту-

ється на поглибленому аналізі патофізіологіч-

них механізмів, котрі можуть бути первинно ди-

фференціально розрізнені/виокремлені/диссоці-

ативно розділені, а в подальшому інтегративно-

синтетично залучені до “створення” віртуальної 

просторової моделі клінічної картини конкрет-

ного пацієнта (реалізується компьютерною про-

грамою Medical-TORA [Topologic Objects Re-

search Analyse]) [1]; 

– методологічний засіб визначення/форму-

вання фармакологічного впливу заснований на ви-

окремленні певних, уособлених складових чинни-

ків хімічного впливу на рецепторно-ферментні 

структури з метою визначення композиційного 

складу інгредієнтів необхідних для корекції їх (ен-

зимів) активності з метою відновлення гармогій-

них взаємовідностин між системами, або ж, у ви-

падку наявності органічних змін – до пере налаш-

тування оптимальних умов взаємовідношень за-

для достатього забезпечення функціонування ка-

талітично (ферментно) контрольованих реакцій в 

організмі, як у цілісній сукупності самокерованої 

системи тканин, органів; 

– методологічний принцип формування фізіо-

терапевтичного впливу, котрий передбачає вио-

кремлення та оцінку характеру, сили викорис-

тання, локальності спрямованості впливу фізич-

них складових чинників, застосованого фізіоте-

рапевтичної процедури, як заходу що формує 

юкстареакційний окіл [2] задля корекції наявних 

відхилень у функціонально взаємодііючій сис-

теми життєзабезпечення біологічної системи; 

враховуючи, подеколи, повну нероздільність 

складових компонентів фізичних агентів, здійс-

нювати планування впливу, грунтуючись на їх 

нерозривно-поєднаній дії. 

Висновки. Методологічним принципом фор-

мування адекватно-необхідної відповіді-реакції 

рецепторн-ензимних та стороніх ефектів ферме-

нтних структур є корекція їх активності із нала-

штуванням (рівня активності) на оптимальні для 

їх функціонування (реально досяжні в конкрет-

них юкстареакційних умовах), враховуючи цілі-

сну реакцію усіх систем органів. Роз’язок задачі 

«керованого лікування» слід здіснювати за 

принципом задачі мінімізації попри оптимізації 

(максималізацію) результата позитивних зру-

шень. 
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Н.В. ЖОВАНИК, М.І. ТОВТ-КОРШИНСЬКА  
Ужгородський національний університет, медичний факультет №2, кафедра внутрішніх 
хвороб, Ужгород 

ОСОБЛИВОСТІ КЛІНІЧНОГО ПЕРЕБІГУ ТА ФУНКЦІОНАЛЬНІ ЗМІНИ У ХВОРИХ 
НА ХРОНІЧНЕ ОБСТРУКТИВНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ У ПОЄДНАННІ 
З ЗАЛІЗОДЕФІЦИТИНИМИ СТАНАМИ 

У статті висвітлені результати та аналіз особливостей клінічних та функціональних змін у пацієнтів з хроніч-
ним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) у поєднанні з залізодефіцитними станами. Було обсте-
жено 33 пацієнтів віком від 19 до 77 років, з яких 18 пацієнтів мали ХОЗЛ у поєднанні з залізодефіцитними 
станами. Всім пацієнтам було проведено загальноклінічне обстеження, дослідження функції зовнішнього ди-
хання, досліджувалися рівні тривожності та депресії. У 21,2% пацієнтів на ХОЗЛ при нормальних та у 21,2% 
при підвищених показниках червоної крові спостерігався латентний дефіцит заліза, тобто зниження депоно-
ваного заліза та транспортного фонду на фоні нормального гемоглобіну. У чоловіків, хворих на ХОЗЛ, вияв-
лений зв’язок між вираженістю задишки, функцією зовнішнього дихання та наявністю латентного дефіциту 
заліза. 

Ключові слова: хронічне обструктивне захворювання легень, бронхообструктивний синдром, залізодефі-

цитні стани 

 

Вступ. ХОЗЛ є однією з важливих проблем у 

пульмонології у зв’язку з його широкою поширені-

стю серед працездатного населення, постійним 

прогресуванням; призводить до інвалідизації та 

значних економічних втрат на державному рівні. У 

звіті Глобальної ініціативи з ХОЗЛ (GOLD) вказу-

ється, що ХОЗЛ є четвертою причиною всіх смер-

тей в світі, і за прогнозами ВООЗ очікується, що до 

2020 року воно займе третє місце у структурі смер-

тності [7, 8]. 

Протягом останніх років дослідники відміча-

ють часту появу залізодефіцитної анемії у пацієн-

тів з ХОЗЛ – у 15-30% хворих [3, 4, 6, 9]. Загаль-

ноприйнято виділяти дві форми залізодефіцитних 

станів (ЗДС): латентний дефіцит заліза та залізо-

дефіцитну анемію. Латентний дефіцит заліза хара-

ктеризується зменшенням кількості заліза в його 

депо і зниженням рівня транспортного заліза крові 

при нормальних показниках гемоглобіну та ерит-

роцитів. За даними ВООЗ, на ЗДС різного ступеню 

вираженості страждають більше 60% населення 

Землі, а серед населення Європи латентний дефі-

цит заліза складає 30-40% [1, 2]. Залізодефіцитна 

анемія – це гіпохромна мікроцитарна анемія, яка 

виникає внаслідок зниження змісту заліза в орга-

нізмі та є самостійною нозологічною формою. На-

томість, латентний дефіцит заліза, що складає бли-

зько 70% всіх залізодефіцитних станів, вважають 

не хворобою, а функціональним розладом з нега-

тивним балансом заліза, що здебільшого коду-

ється в розділі «Недостатність інших елементів ха-

рчування».  

Виділяють також анемію хронічних захворю-

вань, яка може зустрічатися при хронічних запаль-

них процесах різних органів, в тому числі і при 

ХОЗЛ, а також при системних захворюваннях спо-

лучної тканини, ендокринній патології, новоутво-

реннях різних локалізацій тощо. Зазвичай проявля-

ється через кілька місяців після початку основного 

захворювання і ступінь її важкості корелює з важ-

кістю основного захворювання. На відміну від залі-

зодефіцитної анемії, показник трансферину при 

анемії хронічних захворювань є нормальним або 

нижче норми при пониженому гемоглобіні, сирова-

тковому залізі та при зниженому відсотку наси-

чення залізом трансферину [5]. 

Хоча поєднання ХОЗЛ з гіпохромною анемією і 

досліджувалось у окремих наукових роботах, але це 

питання залишається ще не достатньо вивченим та 

потребує більш детального розгляду для уточнення 

патогенетичного значення ЗДС при ХОЗЛ та опти-

мізації терапевтичних підходів при цій поєднаній 

патології. 

Мета дослідження. Виявити особливості кліні-

чного перебігу та функціональних змін у пацієнтів 

на ХОЗЛ у поєднанні з ЗДС.  
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Матеріали та методи. Було обстежено 33 паці-

єнтів на ХОЗЛ віком від 19 до 77 років, серед яких 

виділено 18 пацієнтів (7 жінок та 11 чоловіків віком 

49,4±3,2 років) з поєднанням ХОЗЛ та ЗДС та 15 па-

цієнтів (4 жінки та 11 чоловіків віком 54,1±2,9 ро-

ків) з ХОЗЛ без ЗДС. Всім пацієнтам до та після лі-

кування було проведено загальноклінічне обсте-

ження з застосуванням клінічного (загальний ана-

ліз, лейкоцитарна формула, швидкість осідання 

еритроцитів (ШОЕ)) та біохімічного аналізу крові, 

а також тестів COPD Assessment Test (САТ) та 

Medical Research Council (МRС) для визначення 

клінічного стану хворих [8]; проводилися дослі-

дження функції зовнішнього дихання (комп’юте-

рна спірографія з бронходилятаційною пробою з 

сальбутамолом); дослідження тривожності за тес-

том Спілберга-Ханіна та депресії за тестом А.Т. 

Бека. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Аналізуючи показники червоної крові (табл. 1), 

було виявлено, що у 7 пацієнтів при нормальному 

та у 7 – при підвищеному показнику гемоглобіна 

відмічалося зниження показників сироваткового 

заліза та відсотоку насичення трансферину залі-

зом, а трансферин знаходився у межах норми або 

був дещо підвищений. Тобто у 42,4% хворих на 

ХОЗЛ був діагностований латентний дефіцит за-

ліза і тільки у 12,1% – анемію хронічних захворю-

вань. 

 

Таблиця 1 

 

Середні показники гемоглобіну, еритроцитів, гематокриту, сироваткового заліза, трансферину 

та відсотку насичення трансферину залізом у хворих на ХОЗЛ із супутньою ЗДС та без ЗДС, M±m 

 

Показники ХОЗЛ та ЗДС (n=18) ХОЗЛ (n=15) 

Гемоглобін, г/л (140,8±6,7) (145,9±3,9) 

Еритроцити, х 1012/л (4,9±0,2) (4,8±0,1) 

Гематокрит, % (40,8±1,2) (42,9±0,6) 

Сироваткове залізо, ммоль/л (8,8±0,3) (12,7±0,9) * 

Трансферин, мг/дл (337,9±10,4) (299,1±15,4) * 

Відсоток насичення транс-

ферину залізом, % 

(14,9±2,2) (23,9±2,6) * 

Примітка. * – р< 0,05 порівняно з групою хворих на ХОЗЛ у поєднанні з ЗДС. 

 

Як і очікувалося, середній показник сироватко-

вого заліза у обох групах серед жінок був нижчим 

ніж у чоловіків (відповідно 8,7±0,5 ммоль/л та 

11,4±1,2 ммоль/л, p<0,05). При цьому, у жінок, 

порівняно з чоловіками, ЗДС зустрічався значно 

частіше (відповідно 82 та 59%, р< 0,05). 

Вираженість клінічних симптомів за даними 

тестів САТ та МRС у пацієнтів з ХОЗЛ у поєднанні та 

без ЗДС вірогідно не відрізнялася між собою. Разом з 

тим, при поєднаній патології у чоловіків відмічена 

більша вираженість задишки за тестом МRС як 

порівняно з чоловіками без ЗДС, так і порівняно з 

жінками з поєднаною патологією (відповідно – 

2,1±0,2, 1,1±0,3 та 1,4±0,3 балів, p<0,05). 

При дослідженні функції зовнішнього дихання 

не було виявлено вірогідної різниці між показни-

ками об’єму форсованого видиху за першу секунду 

маневру форсованого видиху (ОФВ1) між групами 

хворих на ХОЗЛ з ЗДС та без ЗДС як до, так і після 

лікування. Разом з тим, у чоловіків з поєднаною па-

тологією показники ОФВ1 були вірогідно нижчими 

(46,0±4,3%) порівняно з чоловіками з ХОЗЛ без 

ЗДС (58,2±5,3%), (p<0,05), що може бути пов’язано 

з супутнім ЗДС. 

У жінок, хворих на ХОЗЛ, як у поєднанні із ЗДС, 

так і без неї виявлені вірогідно вищі показники три-

вожності за тестом Спілберга-Ханіна, порівняно з 

чоловіками (відповідно 48,2±3,5, 53±4,2, 37,5±1,3 

та 39,5±2,03, p<0,05); за тестом А.Т. Бека рівень де-

пресії у жінок був також дещо підвищеним, але не 

вірогідно. 

Висновки. 1. У 54,5% обстежених пацієнтів з 

ХОЗЛ були виявлені залізодефіцитні стани: у 12,1% 

хворих виявлена анемія хронічних захворювань, а у 

42,4% – латентний дефіцит заліза. Латентний де-

фіцит заліза зустрічався частіше у жінок (82%) ніж 

у чоловіків (59%, p<0,05).  

2. У чоловіків, хворих на ХОЗЛ із ЗДС, вира-

женість задишки за тестом МRС була вищою, а по-

казники ОФВ1 були нижчими порівняно з цими по-

казниками у чоловіків без ЗДС (відповідно –

2,1±0,2, 1,1±0,3, (p<0,05) та 46,0±4,3%, 58,2±5,3%, 

(p<0,05), що може бути зумовленим саме супут-

ньою патологією.  

3. Рівень тривожності за тестом Спілберга-

Ханіна у жінок, хворих на ХОЗЛ з ЗДС та без неї, 

був вищим у порівнянні з чоловіками обох 

відповідних груп. 
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CLINICAL COURSE AND FUNCTIONAL CHANGES IN PATIENTS WITH CHRONIC OBSTRUCTIVE 
PULMONARY DISEASE COMBINED WITH IRON DEFICIENCY STATES 

The article highlights the clinical features and functional changes in patients with chronic obstructive pulmonary 
disease (COPD) in combination with iron deficiency states. 33 patients aged 19 to 77 years were examined, 18 of 
which had COPD in combination with iron deficiency states. All patients before and after treatment had general 
clinical examination including СAT and MRC tests, spirometry, were tested for a level of anxiety and depression. In 
21.2% COPD patients with normal and in 21.2% patients with elevated level of red blood cells a latent iron deficiency 
state was diagnosed. In men with COPD a relationship between the severity of shortness of breath, the spirometry 
indices and the presence of latent iron deficiency was found. 
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ВИДИМІ І ПРИХОВАНІ ПРОЯВИ ТА ЕФЕКТИ МОЛИТОВ І ЛІТУРГІЙ 

Наведено і проаналізовано результати власних 20-річних досліджень автора динаміки аури людей візуаль-
ними і апаратними методами, окремих показників крові з пальця і вени та продуктів мироточення. Виявлено, 
описано і пояснено видимі та приховані прояви і ефекти до, під час і після молитов і літургій та запропоно-
вано відкрито обговорювати і практично використовувати їх для оздоровлення людей. 

Ключові слова: молитва, літургія, аура, дослідження крові, продукти мироточення, ефект Кірліан 

 

Наукові дослідження релігії в сучасному світі 

є актуальними і вимагають уміння чітко, точно і 

логічно формулювати окремі питання складних 

проблем, досліджувати їх та пояснювати одер-

жані результати на основі досягнень сучасної 

науки. 

Найбільш простим є підхід колишніх і су-

часних атеїстів, які розробили ‹‹науковий 

атеїзм››, засновники якого, дуже добре знаючи 

Тору, Біблію і вчення Ісуса Христа, все спро-

стили і вчення церкви звели до того, що це є спе-

куляції і обман населення і віруючих. 

В той же час частина ‹‹правильних християн›› 

вважають, що наукові дослідження питань хри-

стиянської віри, практики молитов і богослужінь 

та феноменів, які їх супроводять, є неприпусти-

мими і не підлягають дослідженням: – ‹‹треба 

тільки вірити без всяких досліджень, перевірок і 

доказів››. 

Тому спеціалісти, які хотіли б досліджувати 

окремі питання релігії сучасними методами, не 

роблять цього, оскільки не хочуть бути підда-

ними необґрунтованій критиці з двох сторін – як 

атеїстами так і клерикалами. 

Сучасні молоді люди з високим рівнем підго-

товки вимагають чіткого викладу окремих питань 

релігії, розуміння їх і науково обґрунтованого по-

яснення. Зараз у церкві цього вони не завжди ба-

чать, відходять від неї і вона їх просто втрачає. 

З цих позицій величні, але пусті християнські 

храми в Європі та інших країнах світу є платою 

за невміння і небажання частини духовних осіб 

розуміти необхідність нових підходів до питань 

релігії, а часто навіть вислуховувати носіїв за-

пропонованих рішень складних проблем. 

Почати дослідження впливу молитов і бого-

служінь на людину понад 20 років тому нас спо-

нукало знайомство зі студентом медичного фа-

культету Ужгородського університету, який мав 

дар бачити морфологічний і функціональний 

стан окремих органів і систем, чакри і енерге-

тичні канали (меридіани), виявляв їх порушення 

ще до навчання на медичному факультеті. Він ба-

чив ауру навколо людини і за величиною, пруж-

ністю та кольорами і іншими показниками 

оцінював стан людини та окремих органів і си-

стем, діагностував на ранніх етапах уже існуючі 

скриті проблеми у пацієнта. 

Доступні та популярні джерела для знайом-

ства з суттю, існуванням, функцією та станом 

аури та чакр є в інтернеті [1, 2]. 

Спочатку студенту було запропоновано 

оцінити візуально стан окремих органів і систем 

у студентів-медиків у лабораторії кафедри фа-

культетської терапії Ужгородського універсти-

тету. Одержані результати нас зацікавили, бо він 

виявляв зміни у окремих органах, які при пе-

ревірці біохімічними, рентгенологічними і ульта-

звуковими методиками підтверджувалися. 

Далі ми запропонували йому оцінити візу-

ально стан аури до та після читання молитов са-

мими студентами, або сторонніми особами, яким 

вони довіряли. Одержані результати спонукали 

нас продовжити дослідження динаміки аури під 

час літургій у храмі 

До роботи свідомо не залучалися священики і 

духовні особи, оскільки участь у таких недозво-

лених експериментах могла викликати усклад-

нення з їхнім начальством. 

Протягом року в неділю та у великі християн-

ські свята під час літургій, які проводив україн-

ською мовою в Ужгородському кафедральному 

Христовоздвиженському соборі ставрофорний 

протоієрей Йосиф Штелиха у супроводі про-

фесійного хору під керівництвом Я.Ю.Кирлика, 

студент у тексті літургії робив замітки про 

найбільш виражені зміни, ефекти і явища у храмі 

та динаміку аури віруючих. Наступного разу на 

чистому тексті літургії процедуру повторювали. 

Результатом проведених досліджень стала їх 

публікація в 1997 році у фаховому журналі Уж-

городського університету [3]. Ми вдячні голові 

редколегії видання – доктору медичних наук, 

професору А.С. Головацькому А.С. за сприяння в 

опублікуванні роботи, бо це дало можливість 

продовжувати дослідження і шукати поясненння 

виявлених феноменів. 

Коротко наводимо окремі виявлені приховані 

та видимі прояви та ефекти під час молитов та 

літургій [3]. 
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Студенти читали молитви самостійно, або над 

ними молилися особи, котрі знали молитви і яким 

вони довіряли. При цьому студенти займали різні 

положення – стояли, сиділи, ходили та стояли 

навколішки, а молитви читалися різними мовами 

– українською, угорською, російською. 

Виявилося, що молитва наколішки викликає 

значне збільшення розмірів аури порівняно з роз-

мірами при стоянні. При стоянні зі складеними 

перед серцем долонями рук (там розміщена чакра 

анахата), аура більша, ніж при витягнутих вниз 

руках, а при складених руках перед серцем і нав-

колішки положенні на колінах розмір аури різко 

збільшується. При стоянні з піднятими до неба 

руками аура більша, ніж при положенні рук перед 

серцем, а максимальне збільшення аури мало 

місце в положенні навколішки з піднятими ру-

ками до неба [3]. 

Молитва в русі є менш ефективною, ніж у 

спокійному стані, а молитва в групі (двоє і 

більше) стає ефективнішою. Молитва на зро-

зумілій материнській мові є більш потужною ніж 

на чужій для студента, що підтверджує Святе 

письмо (1Кор.14.11.) [4]. 

На 52 студентській науковій конференції мед-

факу УжНУ в 1999 студенти виступали з до-

повіддю про біоенергетику пластики молитви, де 

навели результати зміни величини аури під час 

молитов [5]. 

Більшість священиків та віруючих про 

існування і зміни енергетичних потоків під час 

молитов у різних позиціях тіла не знають, або не 

хочуть знати, але вони використовують це явище, 

бо молитви стоячи, сидячи, навколішки і з підня-

тими руками вверх є звичайною практикою під 

час молитов та богослужінь. 

Звертаємо увагу на те, що існування аури у 

людей (і навколо предметів взагалі) частиною як 

віруючих так і невіруючих абсолютно запере-

чується. Але це не заважає церкві визнавати 

ікони святих з німбом золотистого кольору нав-

коло голови. Золотистий колір навколо голови 

свідчить що така людина є учителем. 

Під час літургії величина аури людей коли-

вається. Ці коливання аури відповідають чітким 

місцям тексту літургії [3]. На рис.1 цифрою 1 по-

значена перша частина літургії – літургія Слова, 

цифрою 2 – літургія жертви від «Ми херу-

вимів…» до «Молитви подяки». Цифрою 3 позна-

чена остання частина літургії від «Заамвонної мо-

литви», в тому числі за тих, хто просить і за кого 

просять, «Многії літа» і «Молитву за Україну». . 

На рисунку 1 три підйоми величини аури, точ-

ніше її коливання, нагадують за формою три 

горби. Перше, що було сказано студенту коли він 

показав схематичний рисунок – ‹‹та це ж трійця 

або тризуб››. 

Фундаментальним положенням християнсь-

кого вчення є вчення про трійцю [4], а тризуб є 

національним гербом українців з княжої доби, 

хоча деякі історики кажуть і про більш ранні 

знахідки цього знака на теренах українських зе-

мель [6]. 

Отже, під час літургії величина аури 

періодично коливається, а після неї збільшується 

в розмірах [3]. 

У юдеїв прийнято під час молитви колива-

тися, хитатися, а молитву називають коливанням. 

Молитви і спів священика та віруючих викликає 

коливання і вібрації, які викликають резонанс у 

присутніх. Всі присутні об’єднуються в одне ціле 

і досягають певного рівня духовного стану. 

Відомий феномен ‹‹облегшення›› або ‹‹про-

світлення›› стану вірників після молитов та 

літургій. Вони часто кажуть ‹‹якось легше стало 

після молитви››. Таке полегшення стану людини 

дослідники зв’язують зі захисною фунцією аури і 

очищенням людини молитвами. 

Виходчи з вище наведених фактів було вису-

нуто концепцію про вібраційно-резонансний ме-

ханізм впливу літургії на організм людини [3]. 

При проведенні досліджень у храмі під час 

літургії був виявлений і описаний феномен, 

названий нами ‹‹опускання шатра›› – під час чи-

тання Евангелія зверху на священика поступово 

опускається великого розміру кольорове шатро, 

яке після закінчення читання поступово 

піднімається вверх і зникає (рис.2). Шатро має 

індивідуальне забарвлення у кожного священ-

ника. 

Протягом 20 років після опублікування ро-

боти ми очікуємо реакції читачів або спеціалістів 

на феномен ‹‹опускання шатра›› під час літургії, 

але жодного коментаря на цей феномен не вда-

лося виявити. Або йому не надали серйозного 

значення, або бояться про це говорити. Але в 

церкві існує практика підводити дітей та хворих 

до престолу під час читання Євангелія. 

Ми вважаємо, що особи, які бачать ауру, не 

повідомляють про це, боячись середньовічної 

практики боротьби з ‹‹відьмами››, хоча самі 

оцінюють ‹‹опускання шатра›› як особливу 

форму благодаті і стараються використати це 

явище для оздоровлення. Навряд чи варто 

існування описанного феномену категорично за-

перечувати або ігнорувати. 

Наступний феномен, який було виявлено і 

описано – ‹‹енергетичний вибух›› під час 

прийому причастя [3]. 

Суттю феномену є раптове розширення аури 

людини при прийомі причастя через рот. На рис.3 

зображено ауру до прийому причастя, а на рис.4 

– після прийому. 

У православних та греко-католиків під час 

причастя віруючі приймають в рот ложкою з руки 

священика з чаші суміш хліба і розведеного во-

дою вина. Римо-католики дають віруючим гос-

тію. Мормони під час богослужіння споживають 

хліб і п’ють воду з індивідуального стаканчика 

[7]. 
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Але виявилося, що покладання чаші з дарами 

на голову людини викликає таке ж раптове роз-

ширення аури (рис. 5 і 6) як і прийом дарів через 

рот. 

Ми пояснюємо цей феномен внесенням через 

чакру на вершині голови (сахасрару) з чаші енер-

гетики Святого Духа, яка очищує та оздоровлює 

людину. Часто віруючі просять священика покла-

сти на голову чашу з дарами, але вони відмовля-

ються це робити, рекомендуючи йти до сповіді і 

приймати причастя через рот. 

Описаний феномен дає підставу оцінювати 

обидва способи рівноцінними, хоча дії і погляди 

священнослужителів, напевно, мають якусь іншу 

мету. 

Оскільки результати проведених досліджень 

аури візуальними способом частина дослідників 

вважає непереконливими, було продовжено вив-

чення аури людини апаратним методом. 

Спеціаліст, який вивчав апаратним способом 

динаміку аури людини для інших потреб, зго-

дився провести обстеження студентів та молодих 

людей під час молитов та літургій. 

В основі апаратного методу дослідження ле-

жить відкритий у 1939 році краснодарським 

фізіотерапевтом вірменського походження 

С.Д.Кірліан та його дружиною В.Х.Кірліан фено-

мен, названий ефектом Кірліан. 

Суттю феномену або ефекту Кірліан є на-

явність навколо предметів живої і неживої при-

роди німбу або аури, яка з’являється при 

поміщенні предметів або живих істот в елек-

тричне поле з чіткими параметрами [8]. 

Російський вчений К. Г. Коротков розробив 

принципи та пристрій для оцінки результатів до-

слідження ефекту Кірліан газорозрядною 

візуалізацією (ГРВ) шляхом біоелектрографії. 

Ним видана монографія [9], одержано кілька па-

тентів на винаходи, в тому числі про діагно-

стику стану організму [10] та свідоцтво на ком-

плекс програм для виявлення і розшифровки ре-

зультатів газорозрядної візуалізації ГРВ біо-

електрографією за допомогою ЕОМ [11]. Апа-

рати виробляються і є доступними для викори-

стання. 

За допомогою ГРВ-камери К. Г. Короткова [9] 

було обстежено 30 осіб обох статей до та після 

молитов поза храмом і кілька осіб до та після 

літургій. 

Наводимо результати обстеження аури жінки 

А., де на рис.7 наведено стан аури до молитви, а 

на рис.8 – після молитви у групі з 15 осіб. Аура 

до молитви є майже пустою, а молитва майже по-

вністю відновила ауру. Аура синього кольору, 

хоча у окремих хворих має й інші кольори спек-

тру. 

На інших рисунках, одержаних до та після мо-

литви, у окремих осіб також чітко зафіксовано 

відновлення тих ділянок аури, які були поруше-

ними. 

Крім рисунка программа видає на таблицях 

цифрові результати характеристики окремих 

ділянок аури. 

Найбільш важливим є те, що апаратні до-

слідження сертифікованими приладами демон-

струють наявність аури навколо людини, ди-

наміку її під час молитов та літургій і показують 

оздоровчу дію молитов. 

Динаміка аури при аппаратному обстеженні 

дає підставу вважати одержані результати візу-

ального обстеження науково обгрунтованими і 

адекватними. 

Далі проводилося дослідження показників 

крові до та після молитов. 

Кров у обстежених забирали в лабораторії ка-

федри факультетської терапії Ужгородського 

національного університету. 

Особливістю проведених досліджень є пара-

лельний забір крові з пальця та вени і вивчення 

кількісних та якісних показників лейкоцитів. 

Підставою для таких паралельних досліджень 

є проведені раніше обстеження хворих до та 

після лікування різними методами (медикамен-

тами, мінеральними ваннами, рефлексоте-

рапією), які дали можливість висунути концеп-

цію про існування кількісно-функціональної ге-

терогенності клітин крові у капілярному та ве-

нозному відділах судинного русла та практично 

її використовувати [12, 13]. 

Після взяття крові до та після молитви визна-

чалася кількість лейкоцитів, формула крові, по-

казники фагоцитозу з культурою золотистого 

стафілокока штамм 209, ферменти лейкоцитів пе-

роксидази та лужної фосфатази цитохімічним 

способом. Показники фагоцитозу та активність 

пероксидази і лужної фосфатази визначали у 

мазку та літрі у крові у системі SI за запропоно-

ваними формулами [14, 15]. 

Було обстежено 15 пацієнтів. Частина обсте-

жених самостійно читали молитви. Над іншими 

молитву читали особи які знали молитви і котрим 

пацієнти довіряли. 

Вивчені кількісні та якісні показники клітин 

крові у капілярному та венозному відділах судин-

ного русла змінювались у всіх обстежених. Об-

стеження виявило статистично достовірно більш 

виражені зміни показників у венозному відділі у 

всіх обстеженних. 
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Рис. 1     Рис. 2 

 

 

  

Рис. 3     Рис. 4 
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Рис. 5     Рис. 6 

 

 

   
 

Рис. 7     Рис. 8 
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Звертаємо увагу на те, що стандартно у хворих 

досліджують лише капілярну кров. Виявлені зміни 

підтвердили висунуту нами раніше [13] концепцію 

кількісно-функціональної гетерогенності клітин у 

судинному руслі.  

У хворого з остеомієлітом правої стегнової 

кістки після перенесеної травми окремі показники 

фагоцитозу після молитви у венозному відділі су-

динного русла були в 4 – 6 раз (на 400-600% !) ниж-

чими ніж до молитви, а у капілярному відділі ці по-

казники хоч відрізнялися, але не так виражено. У 

цього хворого показники лужної фосфатази та пе-

роксидази в лейкоцитах після молитви зростали 

більше у венозному відділі. 

Зниження активності фагоцитозу і підвищення 

показників ферментів у лейкоцитах у венозному 

відділі судинного русла після молитви є результа-

том її впливу на підвищену активність і агресію 

імунної системи при наявності у організмі гнійного 

ураження кісток.  

Одним з механізмів впливу молитви на кількісні 

та функціональні властивості клітин крові є коли-

вання і вібрації, які виникають при читанні молитов 

і їх пряма дія на морфологічні структури клітин 

крові та воду, яка також міняє и структуру і власти-

вості після молитов (структурована вода та пам’ять 

води). 

Одержані результати були захищені патентом 

України на винахід [16].  

Після одержання патенту на винахід [16] зав-

дяки отцю Олегу Гірнику та журналістці Лесі Ясин-

чук зі львівської газети ‹‹Експрес›› широкому за-

галу стало відомо про вплив молитви на кров [17].  

Отець Олег Гірник запропонував надіслати ма-

теріали до Інституту релігієзнавства у Львові та за-

пропонував зустрітися з глядачами на ужгородсь-

кому телебаченні. Результати опубліковані також у 

наукових виданнях [18, 19]. Патент на винахід 

спростував твердження атеїстів і комуністів про те, 

що релігія – це опіум для народу і показав, що мо-

литва має матеріальну природу.  

Наступним етапом проведених досліджень 

стало вивчення продуктів мироточення.  

Настоятель монастиря в с. Кибляри отець Ми-

кола Ананченко звернувся з проханням провести 

дослідження продуктів мироточення, які почали ін-

тенсивно виділялися з предметів культу в келіях 

монастиря. 

Чітке і коротке визначення мироточення дано в 

вікіпедії – поява світлої маслянистої вологи з 

приємним запахом на іконах та мощах святих [20]. 

Мироточення ікон та інших предметів культу (мо-

щей, хрестів та інших предметів) є досить пошире-

ним явищем у християнських конфесіях і викликає 

великий інтерес як у віруючих так і у скептиків. 

Є дві групи людей і вчених з кардинально різ-

ними оцінками продуктів мироточення: перша 

группа – це є фальсифікат і друга група – це є 

цілюща речовина, яку слід приймати і лікуватися 

нею [21]. 

Оскільки помирити ці дві групи є складно, ми 

розглядаємо миро як лікувальну речовину, яку 

можна і треба досліджувати. 

Вдалося виявити солідне дослідження продуктів 

мироточення, проведене Інститутом кри-

міналістики федеральної служби Росії на дуже ви-

сокому рівні з використанням самих сучасних при-

ладів. Дослідження чотирьох взірців дало підставу 

зробити висновок, що ‹‹одержані продукти є масля-

нистою рідиною без будь-яких інших компо-

нентів›› [22]. 

Для досліджень нам було надано 3 шприци з 

рідиною (№ 1, № 2 та № 3) з різних предметів 

культу і особисто було взято взірець на транс-

портне середовище з мироточащої ікони в мона-

стирі.  

Ми виходили з чисто медичних міркувань – так 

як продукти мироточення люди часто застосовують 

самостійно, то вони повинні не містити мікробів та 

грибків і бути безпечними для людини. 

Були проведені мікробіологічні дослідження 

одержаних взірців. 

Взяті взірці були посіяні на середовища для 

визначення у них бактерій та грибків. В одержаних 

взірцях їх не було виявлено. Через 3 тижні прове-

дено повторні дослідження вказаних взірців для ви-

явлення їх стерильності та на наявність у них анти-

бактеріальних властивостей.  

Повторно культури виявилися стерильними – ні 

бактерії ні грибки не виросли.  

Тоді ж культури Pseudomonas aerogenes, Staph-

ilococcus saprophiticum, та Staphilococcus aureus 

були посіяні на чашки і на них нанесли каплю кож-

ного взірця продуктів мироточення. Із трьох взірців 

лише взірець № 2 блокував ріст Staphilococcus 

saprophiticum. 

Через 4 тижні були посіяні ще 2 культури – 

Streptococcus piogenes та Streptococcus pneumonie і 

лише взірець № 2 блокував ріст культури 

Streptococcus pneumonie.  

Далі взірець № 2 був розведений 1:10 1:100 і 

1:1000 і він блокував ріст Streptococcus pneumonie у 

розведенні 1:10. 

Було розроблено чіткі критерії ступенів безпеч-

ності продуктів мироточення.  

Під час проведення досліджень взірець № 2 був 

використаний у клінічних умовах. Півторарічна ди-

тина з тяжкою травмою і крововиливами у голов-

ному мозку майже місяць була на апараті штучного 

дихання і її збиралися відключити від нього. Після 

помазання лоба дитини миром, через певний час 

дитина начала самостійно дихати і була виписана 

додому. 

Лише після закінчення досліджень нам 

повідомили звідки було взято продукти 

мироточення. Взірець № 2 був взятий – з 

настільного деревяного хреста, на якому було 

прикріплено витесане майстром з дерева зобра-

ження Ісуса Христа. Цей хрест був подарований 

монастирю.  
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Лише миро з подарованого настільного деревян-

ного хреста блокувало ріст 2 бактерій, в тому числі 

і у розведенні 1:10 та зцілило дитину.  

Взірці № 1 – з каменя з Почаївської гори та № 3 

з ікони ‹‹Виправдання загинулих›› з монастиря 

хоча виявилися стерильними, але антибактеріаль-

них властивостей не мали. 

Імовірно, молитви мають властивість накопичу-

ватися і матеріалізовуватись на окремих предметах 

культу і далі проявляти неочікувані результати, що 

підтверджує відомий закон філософії про перехід 

кількісних змін у якісні.  

Одержані результати захищені охоронним доку-

ментом [23]. 

Викладені вище результати досліджень дають 

підставу розглядати приховані і видимі прояви 

явищ і процесів під час молитов і богослужінь не як 

локальне явище, а як прояви значно ширшого і 

вищого порядку, зокрема як складової частини 

космічних і земних процесів, які виникають під час 

богослужінь. 

В цьому сенсі вкажемо на роботи українського 

економіста і мислителя Сергія Подолинського, 

який вперше в кінці 19 століття висунув теорію 

участі космічних сил у створенні вартості товару 

[24].  

Ця робота викликала різку негативну реакцію 

Карла Маркса – одного з творців теорії комунізму, 

яка зараз поступово зазнає краху. Ці заперечення 

К.Маркса наведені у додатку до роботи у С.Подо-

линського [24] на сторінці 191-196.  

А.Л.Чижевський звернув увагу на зв'язок про-

цесів на сонці, які викликають зміни в організмі лю-

дини [25]. 

Звертаємо увагу на ґрунтовні дослідження 

колишнього президента Туркменської академії 

наук Оразгельди Овезгельдиева, до речі, пред-

ставника ісламізму, який висунув і обґрунтував 

концепцію про необхідність створення наукової 

релігії [7, 26] для виходу з протиріч щодо ро-

зуміння місця, можливостей пізнання і пояс-

нення багатьох явищ у сучасному світі, в тому 

числі в релігії як невід’ємної частини існування 

людства. 

Проведені нами системні і послідовні до-

слідження з виявленими і описаними видимими та 

прихованими проявами та ефектами молитов та 

літургій заслуговують подальшого дослідження, 

пояснення генезу цих проявів для їх свідомого 

практичного застосування для оздоровлення лю-

дей. 

Щиро вдячний М.М. Антіпову, Д.А. Деменку, 

П.Т. Зуєву, С.Є. Жукову, М.А. Костьо, О.В. Лисаку 

та студентам медичного факультету Д.О. Будаю, 

А.В.Дору, Е-О.О. Німцю, І.Ю. Рудику, С.Д. Цубері 

за допомогу в оформленні роботи. 
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EXPLICIT AND IMPLICIT MANIFESTACIONS AND EFFECTS OF PRAYERS AND LITURGIES  

The author of the article presents and analyzes the results of his own research lasting for twenty years on the 
dynamics of the human aura by means of visual and instrumental methods; separate indicators of capillary and 
venous blood samples as well as the products of the myrrh-streaming. The research has revealed, described and 
explained the explicit and implicit manifestations and effects before, during and after prayers and liturgies. It has 
been suggested to openly discuss and practically apply prayers and liturgies for rehabilitation of people. 

Key words: prayer, liturgy, aura, blood, myrrh-streaming products, Кіrliаn effect. 
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УДК 616.36-003.826 

С.А. ПАВЛОВСЬКИЙ 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, стоматологічний факультет, 
кафедра внутрішніх хвороб, Київ 

АДИПОНЕКТИН І ПРОЗАПАЛЬНІ ЦИТОКІНИ У ХВОРИХ НА НЕАЛКОГОЛЬНУ ЖИРОВУ 
ХВОРОБУ ПЕЧІНКИ В ПОЄДНАННІ З ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2ТИПУ 

Досліджено 36 хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки на тлі цукрового діабету 2 типу і 23 хворих 
на неалкогольну жирову хворобу печінки без поєднання з діабетом (група контролю 15 здорових осіб). Ме-
тоди дослідження: клінічний аналіз; біохімічні показники пігментного, ліпідного, білкового обміну; ультразву-
кове дослідження органів черевної порожнини; секреторний білок жирової тканини – адипонектин; прозапа-
льні цитокіни – ФНП-α, ІЛ-6 і С-реактивний білок. Неалкогольна жирова хвороба печінки в поєднанні з цукро-
вим діабетом 2 типу і без клінічно перебігала безсимптомно з періодичними скаргами на дискомфорт у правій 
підребровій ділянці, загальну слабість, головокружіння. На підставі ультразвукової діагностики в групі хворих 
на неалкогольну жирову хворобу печінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу виявлено 22,2% хворих із 
І, 24,9% – із ІІ і 52,9% – із ІІІ стадією жирового гепатозу; без поєднання з цукровим діабетом – 43,5% хворих 
із І, у 43,5% із ІІ і в 13,0% – із ІІІ стадією жирового гепатозу. Зменшення вмісту адипонектину більш виражене 
у хворих на неалкогольну жирову хворобу печінки, поєднану з цукровим діабетом 2 типу. Для хворих на 
неалкогольну жирову хворобу печінки на фоні цукрового діабету 2 типу характерним є порушення антиокси-
дантних властивостей, про що свідчать підвищені рівні ФНП-α, ІЛ-6 і С-реактивного білка в більшій мірі, ніж 
у хворих на НАЖХП, не поєднану з цукровим діабетом. 

Ключові слова: неалкогольна жирова хвороба печінки, цукровий діабет 2 типу, адипонектин, прозапальні 

цитокіни 

 

Вступ. Проблема неалкогольної жирової хво-

роби печінки (НАЖХП) набуває все більшого соці-

ального значення у світі [9]. До цієї групи хвороб 

належать жирова дистрофія печінки, стеатогепатоз, 

фіброз і гепатокарциному. На думку дослідників 

[15], до цього часу не з'ясовано чи це прояви однієї 

й тієї ж хвороби, чи це окремі захворювання. Роз-

виток запального процесу ускладнює й пришвид-

шує перебіг захворювання, що пов'язують з актива-

цією клітин, які продукують медіатори запалення – 

цитокіни й хемокіни і набувають ключового зна-

чення в цій патології, оскільки від чіткого розу-

міння ролі цитокінів як головних регуляторів чут-

ливості до інсуліну, жирового пошкодження печі-

нки та розвитку фіброзу [17] залежить програма лі-

кування хворих на НАЖХП. 

У зв'язку з цим широко обговорюється питання 

ролі прозапальних цитокінів й секреторних білків 

жирової тканини – адипоцитокінів [12], серед яких 

адипонектин є протизапальним білком, а лептин 

посилює запалення і фіброгенез [16, 7]. 

Мета дослідження. Вивчити участь секретор-

ного білка жирової тканини адипонектину і проза-

пальних цитокінів у хворих на неалкогольну жи-

рову хворобу печінки і поєднанні з цукровим діабе-

том 2 типу. 

Матеріали та методи. Досліджено 59 хворих на 

НАЖХП, із них 36 хворих на тлі цукрового діабету 

2 типу (група 1) та 23 особи з НАЖХП без супут-

нього цукрового діабету (група 2). Усі хворі не 

мали в анамнезі вірусних гепатитів і зловживання 

алкоголем. Для ідентифікації діагнозу НАЖХП 

комплексно враховували дані клініко-лаборатор-

них, біохімічних та інструментальних досліджень, 

згідно стандартів обстеження хворих із патологією 

органів шлунково-кишкового тракту. До моменту 

обстеження хворих не лікували на неалкогольну 

жирову хворобу печінки за стандартними схемами. 

У хворих групи 1 НАЖХП діагностували на тлі 

цукрового діабету середньої (34 хворих) і важкої (2 

хворий) тяжкості, субкомпенсованого перебігу (28 жі-

нок і 8 чоловіків). Супутніми захворюваннями в них 

були: ішемічна хвороба серця (16 хворих) і гіпертоні-

чна хвороба (18 хворих). Середній вік хворих – 

(62,45±2,36) роки. Усі хворі мали нормальну масу 

тіла. Група контролю 15 здорових осіб. Усім хворим 

проводили клінічний аналіз крові з визначенням гемо-

грами і лейкоцитарної формули. Аналізували біохімі-

чні показники крові для оцінки функціонального 

стану печінки – пігментного, ліпідного, білкового об-

міну. Цитолітичний синдром оцінювали за показни-

ками активності амінотрансфераз. Усім пацієнтами 

проводили дослідження органів черевної порожнини 

з акцентом на стані печінки. 

Вміст адипонектину визначали імунофермент-

ним методом (метод ELISA, аналізатор і тест-сис-

тема Mediagnost GmbH, Germany). Визначення вмі-

сту інтерлейкіну-6 (ІЛ-6) проводили в супернатанті 

з лімфоцитів периферійної крові, який отримували 

після безкисневої інкубації та центрифугування, 

параметри оцінювали методом ECLIA (Сobas 

Roche) та фактор некрозу пухлин-альфа (ФНП-α, 

метод імунохімічний із хемілюмінесцентною дете-

кцією, Immulite 100, Siemens AG, Німеччина). 

Вміст у крові С-реактивного білка визначали в си-

роватці крові за допомогою латекс турбідиметрич-

ного методу – «Cobas 6000 (с 501 модуль; Roche 

Diagnostics» (Швейцарія). 
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Статистичну обробку одержаних результатів 

проведено з використанням пакету статистичного 

аналізу даних «STATISTICA» на персональному 

комп’ютері Pentium–IV та застосуванні параметри-

чних і непараметричних методів оцінки одержаних 

результатів. Достовірність різниці значень між не-

залежними кількісними величинами визначали при 

нормальному розподілі за критерієм Стьюдента, а в 

інших випадках – за допомогою U- критерія Манна-

Уітні. 

Результати досліджень та їх обговорення. У 

хворих групи 1 і 2 на НАЖХП 2 типовими були ска-

рги на симптоми відчуття дискомфорту в правій пі-

дребровій ділянці, загальну слабість і запаморо-

чення. На підставі ультразвукового дослідження у 

хворих групи 1 виявлено жирову дистрофію печі-

нки з достовірним збільшенням правої частки печі-

нки, у середньому до (2,56±0,43) см, р<0,05. Ліва 

частка печінки була збільшена в межах 1,0–1,5 см 

(р>0,05). За ультрасонографічною картиною І ста-

дія гепатозу визначена в 22,2% хворих, ІІ стадія – у 

24,9%, ІІІ стадія – у 52,9%. 

У хворих групи 2 на підставі дистального зату-

хання сигналу, дифузної гіперехогенності тканини 

печінки, порівняно з нирками, та нечіткості кон-

туру судинного малюнка діагностовано стеатогепа-

тоз. Водночас відмічено, що права частка печінки в 

цих хворих була збільшена на (1,5±0,14) см, ліва – 

у межах 1,0 см у 2 хворих (8,7%). При уточненні 

ультрасонографічної картини печінки за сукупні-

стю ознак (незначне підвищення ехогенності, визу-

алізація стінки вен середнього і крупного калібру в 

10 хворих (43,5%) встановлено І стадію жирового 

гепатозу. Помірне підвищення ехогенності печінки, 

візуалізація лише часткових і сегментних вен, що 

відповідало ІІ стадії гепатозу, виявлено в 10 хворих 

(43,5%). У 3 хворих (13,0%) ехогенність печінки 

була підвищена в значному ступені, стінка внутрі-

шньопечінкових вен не візуалізувалися – ІІІ стадія 

жирового гепатозу. 

У стані білкового обміну не виявлено порушень, 

вміст білка становив (68,12±1,26) г/л – група 2 і 

(71,00±1,39) г/л – група 1, р>0,05. Показники тимо-

лової проби становили (3,54±0,16) од. – група 1 і 

(3,39±0,52) од. – група 2, р>0,05. Показник пігмен-

тного обміну – вміст загального білірубіну був у ре-

ферентній межі норми – (17,07±0,43) мкмоль/л – 

група 1 і (14,9±0,69) мкмоль/л – група 2, р>0,05, що 

вказувало на відсутність порушень пігментного об-

міну. Вміст глюкози в крові у групі 1 становив 

(9,98±0,87) ммоль/л, у групі 2 – (5,15±0,18) ммоль/л, 

р<0,05. При цьому рівень глікозованого гемогло-

біну (HbА1) у 32 хворих групи 1 становив 

(8,16±1,34)%, що підтверджує компенсований цук-

ровий діабет 2 типу. 

Показники цитологічного синдрому мали такі 

значення: активність АЛТ, у середньому, не пере-

вищувала референтних показників норми, але на-

ближалася до їхніх найбільших значень – 

(35,72±3,40) мкмоль/л група 1, і (22,18±2,10) 

мкмоль/л – група 2, р<0,05; активність АСТ – 

(22,03±3,22) мкмоль/л, група 1, і (19,44±0,88) 

мкмоль/л – група 2, р>0,05). Ліпідний обмін показав 

вміст загального холестерину (5,49±0,34) ммоль/л 

(група 1) і (4,77±0,32) ммоль/л (група 2), р<0,05. Рі-

вень тригліцеридів становив (2,63±0,09) ммоль/л 

(група 1) і (2,02±0,24) ммоль/л (група 2), р<0,05. У 

показниках гемограми привернув увагу підвище-

ний показник ШОЕ, який становив (38,25±3,96) 

мм/год (група 1) і (22,35±2,35) мм/год, р<0,05. Слід 

зауважити, що у хворих групи 2 (без поєднаного цу-

крового діабету) біохімічні показники в підгрупах 

хворих із І, ІІ та ІІ ступенем гепатозу мало відрізня-

лися між собою (р>0,05). 

Встановлено, що вміст адипонектину у хворих 

на НАЖХП у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу 

був значно нижчим, ніж у хворих на НАЖХП, а 

саме: група 1 – (2,81± 0,14) мкг/мл, група 2 – (4,02± 

0,21) мкг/мл, здорові особи – (6,24 ± 0,48) мкг/мл, 

р<0,05, що узгоджується з даними, отриманими 

Н.Р. Mykhal'chyshyn et al. [13] та Flechtner-Mors M. 

et al. [8]. На думку Г.П. Михальчишин та ін. [3], зни-

ження адипонектину нижче 4,6 мкг/мл можна вико-

ристовувати в якості діагностичного маркера 

НАЖХП у хворих на цукровий діабет 2 типу. 

Зменшення вмісту адипонектину засвідчує осла-

блення протизапальних можливостей організму хво-

рих на НАЖХЛ, більш виражене при поєднанні 

НАЖХП із цукровим діабетом 2 типу, що яскраво 

проявляється при визначенні вмісту цитокінів у 

крові. Встановлено, що їхній рівень був підвищений. 

У хворих із І стадією гепатозу вміст ФНП-α становив 

(24,28±0,82) пг/мл; із ІІ стадією – (36,87±1,01) пг/мл; 

із ІІІ стадією – (52,18±0,98) пг/мл, у хворих на 

НАЖХП, не поєднану із цукровим діабетом – 

(18,34±0,21) пг/мл, тоді як у здорових осіб – (10,45± 

0,47) пг/мл. Між показниками групи контролю і хво-

рих із НАЖХП із І, ІІ і ІІІ стадією гепатозу різниця 

вірогідна. Підвищений рівень ФНП-α, як прозапаль-

ного цитокіну відображує стан запальних процесів у 

хворих на НАЖХП у поєднанні з цукровим діабетом 

2 типу, який корелює зі стадією жирового гепатозу. 

Цим фактом підтверджується думка [11] про актива-

цію шкідливих проатерогенних шляхів під час пере-

ходу від клінічно доброякісної жирового гепатозу 

печінки до її більш важкої форми, неалкогольного 

стеатогепатиту. Зокрема ФНП-α та ІЛ-6 проявляють 

важливий зв'язок між порушеннями метаболізму та 

печінки при накопиченні жиру, і тим самим викли-

кають інсулінорезистентність, запалення та фіброз 

печінки та збільшенням захворюваності на гепатоце-

люлярну карциному [14]. 

ІЛ-6 вважається медіатором гострої фази запа-

лення. Дані про вміст ІЛ-6 у хворих НАЖХБ є про-

тиречиві. У хворих на НАЖХП, поєднану з цукро-

вим діабетом 2 типу, нами встановлено збільшення 

вмісту ІЛ-6, залежно від стадії жирового гепатозу 

печінки. Так, у хворих із І стадією жирового гепа-

тозу його вміст досягає (16,43±0,46) пг/мл; із ІІ ста-

дією – (19,96±0,78) пг/мл; із ІІІ стадією – 
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(27,28±0,65) пг/мл, у хворих на НАЖХП (група 2) – 

(14,38±0,14) пг/мл, тоді як у здорових осіб – 

(6,32±0,47) пг/мл. Різниця між показниками групи 

контролю і хворих із І, ІІ і ІІІ стадією гепатозу ві-

рогідна. Існує думка про те, що ІЛ-6 виконує осо-

бливу роль «гепатоцит-активувального фактора». 

Його багатофункціональність проявляється в ре-

гуляції імунних реакцій, гострофазових реакцій та 

кровотворення, ініціації запалення, але водночас 

формування захисних механізми [6]. До того ж 

ефекти ІЛ-6 можуть реалізовуватися без участі ін-

ших регуляторних систем і підвищення систем-

ного рівня ФНП-α та ІЛ-6 і відображає прогресую-

чий характер запалення, є прогностично неблаго-

приємним фактором. А.А. Сивкова и др. [5] неве-

лике збільшення рівня ІЛ-6 при розвитку стеатоге-

патиту пов'язує з низькою активністю формування 

фіброзу за умов НАЖХП. Н.И. Гейвандова и др. 

[1], наголошують на можливості використання ви-

щезгаданих цитокінів як неінвазивних параметрів 

морфологічних змін у печінці: вираженості стеа-

тозу, гістологічної активності та ступеня фіброзу, 

що підтверджує дані про те, що жирова тканина 

(особливо вісцеральна) може сама продукувати 

ФНП-α і виступати в ролі одного з компонентів 

імунної системи [10]. 

ІЛ-6 здатний індукувати синтез багатьох гастро-

фазних білків, у тому числі – С-реактивного білка. 

Рівень С-реактивного білка разом і іншими тради-

ційними факторами ризику, за сучасними погля-

дами, трактуються як незалежні предиктори захво-

рювань та їхніх ускладнень [2]. У хворих на 

НАЖХП, поєднану з цукровим діабетом 2 типу, 

нами встановлено збільшення вмісту С-реактив-

ного білка, залежно від стадії жирового гепатозу пе-

чінки. Так, у хворих із І стадією жирового гепатозу 

його вміст досягає (10,32±0,41) пг/мл; із ІІ стадією 

– (20,16±0,38) пг/мл; із ІІІ стадією – (32,8±0,72) 

пг/мл, у хворих на НАЖХП без поєднання з цукро-

вим діаабетом – (9,44±0,18) пг/мл, у здорових осіб 

– (5,84±0,27) пг/мл. Різниця між показниками групи 

контролю і хворих із І, ІІ і ІІІ стадією гепатозу віро-

гідна. Підвищені рівні С-реактивного білка свід-

чать за ознаки системного запалення [4] і безпосе-

редню участь С-реактивного білка в кооперації з 

ФНП-α та ІЛ-6 у прогресуванні розвитку патологі-

чних змін у печінці від жирового гепатозу до стеа-

тогепатиту, особливо, у хворих на НАЖХП, поєд-

нану з цукровим діабетом. 

Висновки. 1. Неалкогольна жирова хвороба пе-

чінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу і без 

клінічно перебігала безсимптомно з періодичними 

скаргами на дискомфорт у правій підребровій діля-

нці, загальну слабість, головокружіння. 

2. На підставі ультразвукової діагностики в 

групі хворих на неалкогольну жирову хворобу пе-

чінки в поєднанні з цукровим діабетом 2 типу вияв-

лено 22,2% хворих із І стадією, 24,9% – із ІІ стадією 

і 52,9% – із ІІІ стадією жирового гепатозу; без поєд-

нання з цукровим діабетом – 43,5% хворих із І ста-

дію, у 43,5% і в 13,0% – із ІІІ стадією жирового ге-

патозу. 

3. Зменшення вмісту адипонектину більш вира-

жене у хворих на неалкогольну жирову хворобу пе-

чінки, поєднану з цукровим діабетом 2 типу. 

4. Для хворих із неалкогольною жировою хворо-

бою печінки на фоні цукрового діабету характер-

ним є порушення антиоксидантних властивостей, 

про що свідчить підвищені рівні ФНП-α, ІЛ-6 і С-

реактивного білка в більшій мірі, ніж у хворих на 

неалкогольну жирову хворобу печінки, не поєднану 

з цукровим діабетом. 
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ADIPONECTIN AND PROINFLAMATORY CITOXIN IN PATIENTS WITH NON-ALCOHOLIC LIQUID LIVER 
DISEAS IN THE SOWING WITH DIABETES TYPE 2 

The study was performed on 36 patients with non-alcoholic fatty liver disease on the background of type 2 diabetes 
and 23 patients with nonalcoholic fatty liver disease without a combination of diabetes (a control group of 15 healthy 
individuals). Methods of research: clinical analysis; biochemical indicators of pigmentary, lipid, protein metabolism: 
ultrasound examination of the abdominal cavity; secretory protein of adipose tissue – adiponectin; Proinflammatory 
cytokines – FNP-α, IL-6 and C-reactive protein. Non-alcoholic fatty liver disease combined with type 2 diabetes and 
without clinically overwhelming asymptomatic with periodic complaints of discomfort in the right hypochondrium, 
general weakness, dizziness. The content of adiponectin was determined by the immune enzyme method (ELISA 
method, analyzer and test system, Mediagnost GmbH, Germany). Determination of the content of interleukin-6 (IL-
6) was carried out in a supernatant from peripheral blood lymphocytes, which was obtained after oxygen-free incu-
bation and centrifugation, parameters were evaluated using ECLIA (Sobas Roche) and tumor-alpha necrosis factor 
(FNP-α, immunochemical method with chemiluminescent detection, Immulite 100, Siemens AG, Germany). The 
content of C-reactive protein in blood was determined in blood serum using latex turbidimetric method – «Cobas 
6000 (with 501 module; Roche Diagnostics» (Switzerland). Ultrasound diagnosis in the group of patients with non-
alcoholic fatty liver disease in combination with type 2 diabetes is found in 22,2% of patients with stage I, 24,9% – 
with stage II and 52,9% – with the third stage of fatty liver disease; without combination with diabetes – 43,5% of 
patients with stage I, 43,5% – with stage II and 13,0% – with stage III fatty liver disease. Reduced adiponectin 
content is more pronounced in patients with CNS associated with type 2 diabetes. For patients with non-alcoholic 
fatty liver disease, against the background of diabetes mellitus is characterized by a violation of antioxidant proper-
ties, signaled by elevated levels of FNP-α, IL-6 and C-reactive protein is more than that of patients with NADH, not 
associated with diabetes mellitus. 

Key words: non-alcoholic fatty liver disease, type 2 diabetes, adiponectin, anti-inflammatory cytokines 
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УДК 616.146 – 005.6 – 089.168 

Я.М. ПОПОВИЧ 

Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра хірургічних хвороб, 
Ужгород 

ВІДДАЛЕНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЛІКУВАННЯ ВЕНОЗНИХ ТРОМБОЗІВ НИЖНІХ КІНЦІВОК 

У роботі проведено оцінку віддалених результатів лікування тромбозів глибоких вен нижніх кінцівок у 790 
хворих, які знаходилися на лікуванні у відділеннях хірургії магісральних судин та урології Закарпатської об-
ласної клінічної лікарні ім. А.Новака. Залежно від методу лікування хворі були поділені на дві групи. Першу 
(основну) групу склали 555 (70,3%) пацієнтів з тромбозами глибоких вен (ТГВ) нижніх кінцівок та нижньої 
порожнистої вени (НПВ), яким виконали різноманітні операційні втручання з приводу ТГВ та з метою 
профілактики тромбоемболії легеневої артерії (ТЕЛА). У другу (контрольну) групу ввійшли 235 (29,7%) 
пацієнтів з ТГВ та тромбозами НПВ, які отримували лише консервативне лікування. Операційне лікування 
тромбозів глибоких вен за даними кумуляційного аналізу дозволило досягти позитивного результату ліку-
вання у 89,5% пацієнтів, а при консервативному лікуванні – лише в 48,4% хворих. На кінець 3 року спосте-
реження виражені ознаки хронічної венозної недостатності у пацієнтів контрольної групи спостерігали в 
51,6% пацієнтів, а в основній групі – лише в 10,2%. 

Ключові слова: тромбоз глибоких вен, нижня порожниста вена, тромбектомія, консервативне лікування 

 
Вступ. Наслідки перенесеного тромбозу глибо-

ких вен (ТГВ), незважаючи на проведене лікування, 
через 3 – 5 років реєструються у 25 – 87% пацієнтів, 
які перенесли поширений тромбоз вен гомілки, у 
46% – з ураженням вен гомілки та стегна та у 90 – 
98% хворих після клубово-стегнового флеботром-
бозу [1, 7]. Через 5 – 10 років ознаки посттромбоф-
лебітичного синдрому (ПТФС) спостерігають вже у 
49 – 100% пацієнтів [1, 8, 9], при цьому, одночасні 
посттромботичні зміни глибоких вен обох нижніх 
кінцівок виявляють у 7,4 – 34,1% хворих, а синдром 
НПВ – у 12,3% пацієнтів [6].  

У розвинутих країнах на ПТФС припадає 28% 
випадків всіх хронічних захворювань вен, він зу-
стрічається у 2 – 7% осіб працездатного віку [5], 
з яких у 10% спостерігають виражені ознаки ін-
валідності [6]. Незважаючи на застосування су-
часного консервативного лікування ТГВ відміча-
ється чітка тенденція до зростання кількості 
ПТФС. Він виникає у 20 – 52,8% у пацієнтів, які 
перенесли ТГВ [2, 4]. При цьому, трофічні зміни 
шкіри виникають вже через 4 – 6 років після пе-
ренесеного ТГВ [6]. 

ПТФС є не тільки медичною, а й важливою со-
ціальною проблемою, оскільки інвалідизуючі 
ускладнення обмежують життєдіяльність пацієнтів 
і потребують проведення медико-соціальної реабі-
літації. Життєдіяльність цих хворих обмежена вна-
слідок суттєвого порушення здатності до пересу-
вання і трудової діяльності [6]. В структурі первин-
ної інвалідності внаслідок захворювань вен нижніх 
кінцівок наслідки перенесених венозних тромбоем-
болічних ускладнень (ВТЕУ) складають 77,4% ви-
падків [6]. 

В Україні у 2013 році інвалідність при ПТФС 
встановлена у 3324 хворих, в тому числі первинно 
– у 677. Тяжка інвалідність (І і ІІ групи) відзначена 
у 15,7% хворих, повна реабілітація за останні 5 ро-
ків досягнута лише в 1,4% спостережень [2]. За про-
гнозами дослідників до кінця 2020 року кількість 
пацієнтів з ПТФС збільшиться вдвічі [3, 6]. 

Щороку загальні витрати на лікування хроніч-
ної венозної недостатності (ХВН) у країнах Євро-
пейського Союзу досягають 600 – 900 млн євро, а у 
США – до 2,5 – 3 млрд доларів [6]. 

Таким чином, навіть сучасна антикоагулянтна 
терапія ТГВ не дозволяє попередити розвиток 
ПТФС у віддаленому періоді, а результати ліку-
вання залишаються незадовільними. ТЕЛА, як і ра-
ніше, рахують однією з головних причин летально-
сті в хірургічних стаціонарах, а кількість хворих з 
важкими формами ХВН неухильно зростає. 

Мета роботи. Оцінити віддалені результати хі-
рургічного лікування хворих з тромбозами глибо-
ких вен. 

Матеріали та методи. В роботі проаналізовано 
результати обстеження та лікування 790 хворих з ТГВ 
нижніх кінцівок та тромбозами НПВ, які проліковано 
у відділенні хірургії магістральних судин та урології 
Закарпатської обласної клінічної лікарні ім. А. Новака 
протягом 2006 – 2016 років. Вік хворих коливався у 
широких межах від 17 до 83 років, середній вік – 
46±2,3 роки. Серед них чоловіків було 334 (42,3%), а 
жінок – 456 (57,7%). Переважна кількість пролікова-
них пацієнтів були працездатного віку – 735 (93,0%) 
осіб. При цьому, половину всіх обстежених та пролі-
кованих хворих склали особи молодого та середнього 
віку (до 40 років) – 395 (50%). 

Залежно від проведеного лікування пацієнти 
були поділені наступним чином: 

І група (основна) – хворі, яким проводили опе-
раційне лікування ТГВ та профілактики ТЕЛА з на-
ступним консервативним лікуванням (555 (70,3%) 
пацієнтів), зокрема: 

І А група – хворі з тромбозами глибоких вен, 
яким виконували повну або парціальну тромбекто-
мію з наступною хірургічною профілактикою 
ТЕЛА або без неї – 380 (68,5%) пацієнтів; 

І Б група – хворі з тромбозами глибоких вен, 
яким виконували комбіноване лікування з наступ-
ною хірургічною профілактикою ТЕЛА – 50 (9,0%) 
пацієнтів; 
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І В група – хворі з трансфасціальним тромбозом, 

яким виконували тромбектомію верхівки тромбо-

тичних мас з глибоких вен з наступною радикаль-

ною венектомією – 125 (22,5%) пацієнтів; 

ІІ група (контрольна) – хворі з ТГВ, яким при-

значали лише консервативну антикоагулянтну те-

рапію – 235 (29,7%) пацієнтів. 

Всім пацієнтам призначали антикоагулянтну, 

інфузійно-спазмолітичну та компресійну тера-

пію незалежно від потреби в операційному ліку-

ванні. 

Для обстеження хворих застосували лаборато-

рні методи дослідження, а також інструментальні: 

ультразвукову допплерографію, ультразвукове ду-

плексне сканування («ULTIMA PRO–30, z.one 

Ultra», ZONARE Medical Systems Inc., США); рен-

тгеноконтрастну флебографію (DSA, Integris-

2000, Philips) та мультиспіральну комп’ютерну то-

мографію з внутрішньовенним контрастуванням 

(Somatom CRX «Siemens», Німеччина, 1994). Ра-

діоізотопна флебосцинтиграфія проводилася на 

емісійному комп’ютерному томографі «Тамара» 

(ГКС-301Т) виробництва ГПФ СКТБ «Оризон» 

Україна, НИО ЩГК НТК «Інститут монокриста-

лів» НАН України, СП «Амкрис-Эйч». Під час ра-

діоізотопної флебосцинтиграфії визначали серед-

ній час транспорту (СЧТ) ізотопу та індекс наван-

таження (ІН). 

Значної уваги ми надавали визначенню варіанта 

тромботичного ураження та характеру тромботич-

них мас. Так, у більшої частини хворих (408 

(73,5%)) основної групи виявили оклюзійний варі-

ант тромботичного ураження, у 129 (23,2%) хворих 

– пристінковий та у 18 (3,3%) – фрагментарний, в 

тому числі у 403 (72,6%) пацієнтів основної групи 

проксимальна частина тромботичних мас мала фло-

туючий характер. У пацієнтів контрольної групи 

оклюзійний варіант тромботичного ураження ви-

явили у 162 (68,9%), а пристінковий – у 73 (31,1%) 

хворих. Флотуючу верхівку тромботичних мас у 

пацієнтів контрольної групи спостерігали у 34 

(14,5%) випадках. Пацієнтів з фрагментарним варі-

антом тромботичного ураження в контрольну групу 

не включали. 

За характером тромботичних мас виділили пу-

хкі, сформовані (організовані) та пухлинні імплан-

таційні тромби. Пухкі тромботичні маси виявили у 

417 (52,8%) пацієнтів, сформовані – у 344 (43,5%) 

та імплантаційні – у 29 (3,7%) хворих. У пацієнтів 

основної групи найчастіше виявляли пухкі тромбо-

тичні маси – у 380 (68,5%), сформовані – у 146 

(26,3%) та пухлинні – у 29 (5,2%) хворих. У конт-

рольній групі у переважній більшості пацієнтів – 

198 (84,3%) спостережень – виявили сформовані 

тромботичні маси. Пухкий характер тромботичних 

мас виявили у 37 (15,7%) хворих. Пацієнтів з ім-

плантаційним тромбозом у контрольну групу не 

включали, оскільки останні взагалі не піддаються 

антикоагулянтній терапії. 

Операційні втручання, спрямовані на лікування 

ТГВ та профілактику ТЕЛА, у вище згаданих паці-

єнтів представлені в таблицях 1–3. 

 

Таблиця 1 

 

Операційні втручання при тромбозі глибоких вен у пацієнтів І А групи 

 

Вид операційного втручання Кількість 

Тромбоектомія із ПВ та литкових пазух, лігування литкових пазух у місці впадіння в 

ПВ 

70 (18,4%) 

Тромбоектомія із ПВ, лігування тромбованих стовбурів гомілкових вен у місці 

впадіння в ПВ 

35 (9,2%) 

Тромбектомія із ПСВ, лігування ПСВ нижче впадіння ГСВ 67 (17,6%) 

Тромбектомія із ЗСВ, лігування ПСВ нижче впадіння ГСВ 55 (14,5%) 

Тромбектомія із ЗСВ, лігування ГСВ у місці впадіння у ЗСВ 21 (5,5%) 

Тромбектомія із ЗСВ та ЗоКВ, лігування ПСВ нижче впадіння ГСВ 58 (15,3%) 

Тромбектомія із ЗСВ та ЗоКВ, лігування ЗСВ нижче впадіння ВПВ 3 (0,8%) 

Тромбектомія із ЗСВ та ЗоКВ з формуванням дистальної АВФ 13 (3,4%) 

Тромбектомія із ЗоКВ та ЗКВ, лігування ЗоКВ нижче впадіння ВнКВ 7 (1,8%) 

Тромбектомія з інфра- та/або інтраренального відділу НПВ 11 (2,9%) 

Тромбектомія з інфра- та/або інтраренального відділу НПВ + апаратна каваплікація 

НПВ 

5 (1,3%) 

Тромбектомія з супраренального відділу НПВ 9 (2,4%) 

Тромбектомія з супраренального відділу НПВ + апаратна каваплікація НПВ 12 (3,2%) 

Тромбектомія з піддіафрагмального відділу НПВ та правого передсердя 1 (0,3%) 

Тромбектомія з піддіафрагмального відділу НПВ та правого передсердя + апаратна ка-

ваплікація НПВ 

13 (3,4%) 

Всього 380 (100%) 
Примітка: ПВ – підколінна вена, ПСВ – поверхнева стегнова вена, ГСВ – глибока стегнова вена, ЗСВ – загальна стег-

нова вена, ЗоКВ – зовнішня клубова вена, ВнКВ – внутрішня клубова вена, ЗКВ – загальна клубова вена. 
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Таблиця 2 

 

Комбіноване лікування пацієнтів І Б групи 

 

Верхівка  

тромботичних 

мас 

 

Комбіноване 

лікування 
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Регіонарна тром-

болітична терапія 

Імплантація кава-

фільтра 

3  

7 

2  

5 

7  

19 

19  

19 

31  

50 

Хірургічна тром-

бектомія 

4 3 12 - 19 

 

Таблиця 3 

 

Операційні втручання, які виконані у пацієнтів І В групи 

 

Оперативне втручання Кількість 

Напіввідкрита тромбектомія з ЗСВ, кросектомія, флебектомія 54 (43,2%) 

Відкрита тромбектомія з ЗСВ (з венотомією ЗСВ), кросектомія, флебектомія 8 (6,4%) 

Напіввідкрита тромбектомія з ПВ, кросектомія, флебектомія МПВ та /або ВПВ  15 (12,0%) 

Відкрита тромбектомія з ПВ (з венотомією ПВ), кросектомія, флебектомія ВПВ 

та МПВ 

5 (4,0%) 

Відкрита тромбектомія з ПВ (з венотомією ПВ) та/або суральних синусів, кросек-

томія, флебектомія ВПВ та МПВ, лігування тромбованих суральних синусів 

26 (20,8%) 

Лігування ПСВ нижче впадіння ГСВ, кросектомія, флебектомія 3 (2,4%) 

Кросектомія, флебектомія ВПВ, лігування ПВ нижче впадіння МПВ 7 (5,6%) 

Відкрита тромбектомія з пронизних вен, кросектомія, флебектомія 7 (5,6%) 

Всього 125 (100%) 
Примітка: ВПВ – велика підшкірна вена, МПВ – мала підшкірна вена. 

 

Результати досліджень та їх обговорення. Ре-

зультати хірургічних та комбінованих методів ліку-

вання з приводу ТГВ у клінічних підгрупах оціню-

вали за трибальною системою: добрі, задовільні та 

незадовільні. 

Критеріями добрих результатів після хірургіч-

ного та комбінованого лікування ТГВ вважали ін-

траопераційне відновлення прохідності оклюзова-

них приносної і виносної магістралей, венозного 

колектору, підтверджене УЗД; підвищення лінійної 

(ЛШК) та об’ємної (ОШК) швидкості кровоплину 

вище місця оклюзії більш ніж на 50% під час УЗД; 

повне відновлення функції ураженої кінцівки; від-

сутність «розпираючого» болю в ураженій нижній 

кінцівці; зменшення набряку кінцівки не менше ніж 

50% порівняно з доопераційними показниками та 

повне зникнення його після нічного сну; відсут-

ність рецидиву ТГВ/ТЕЛА та трофічних змін. 

Задовільними результати вважали у випадку ін-

траопераційного відновлення прохідності оклюзо-

ваної виносної магістралі і венозного колектору 

підтверджене УЗД; підвищення ЛШК та ОШК у ме-

жах 30 – 50% під час УЗД; помірне обмеження фу-

нкції ураженої кінцівки; значне зменшення від-

чуття «розпираючого» болю в ураженій нижній кі-

нцівці; зменшення набряку кінцівки у межах до 

50% порівняно з доопераційними показниками; ві-

дсутність рецидиву ТГВ/ТЕЛА; наявність гіперпіг-

ментації та індурації шкіри. 

Незадовільними результати вважали у випадку 

ретромбозу оклюзованого венозного колектору та 

магістралі, підтверджені УЗД; зниження ЛШК та 

ОШК порівняно з передопераційними під час УЗД; 

значне порушення функції ураженої кінцівки; збе-

реження або прогресування відчуття «розпираю-

чого» болю в ураженій нижній кінцівці; наростання 

або стійке утримання набряку кінцівки, особливо у 

вечірній час, та відсутності зменшення набряку кі-

нцівки після нічного сну; наявність рецидиву 

ТГВ/ТЕЛА; виражені ознаки трофічних змін шкіри 

гомілки ураженої кінцівки у вигляді трофічних ви-

разок. 

Динаміка венозного відтоку до і після ліку-

вання, а також у віддаленому періоді (до 3 років) 

при дозованому фізичному навантаженні, показали 

ефективність хірургічного втручання, як радикаль-

ного, так і паліативного. Дезобструкція великих ве-

нозних колекторів при парціальній тромбектомії 

призводить до значного збільшення об'ємного кро-

воплину, а повна – відновлює його до норми. Так, 

середній час транспорту (СЧТ) у м’язово-венозній 

помпі гомілки зменшився з 21 – 36 сек до 7 – 12 сек 
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(при повній тромбектомії) і до 11 – 18 сек при пар-

ціальній. ЛШК зросла з 2 – 5 см/сек до 9 – 18 см/сек 

і до 4 – 9 см/сек відповідно. Індекс навантаження 

(ІН) зріс з 1 – 1,2 до 2,8 – 3,4 і до 2,2 – 2,8 відповідно. 

При цьому, в групі пацієнтів, які отримували 

тільки консервативну терапію, СЧТ після лікування 

склав 18 – 26 сек, ЛШК – 2 – 6 см/сек, ІН 1 – 1,3. 

Результати відновлення кровоплину після комбіно-

ваного лікування займають проміжне становище 

між повною і парціальною тромбектомією: СЧТ – 9 

– 14 сек, ІН – 2,3 – 3,0 та ЛШК – 7 – 11 см/сек. Для 

статистичної обробки використовували середні 

значення СЧТ, ІН і ЛШК до і після лікування. 

Дані отримані при дослідженні кровоплину відпо-

відали клінічним результатам, що враховували час-

тоту появи ознак хронічної венозної недостатності 

(ХВН) у пацієнтів обох груп у віддаленому періоді пі-

сля перенесеного гострого венозного тромбозу. Після 

консервативного лікування скарги були у 51,6% хво-

рих, що перенесли гострий венозний тромбоз; після 

комбінованого лікування – у 36,4%; після парціальної 

тромбектомії – у 10,2%; після хірургічного лікування 

трансфасціального тромбозу – у 2,9% пацієнтів та 

були відсутні після радикальної тромбектомії. Тобто, 

функціональні результати хірургічного лікування пе-

ревершували консервативне. 

У 73,1% пацієнтів І А групи віддалені резуль-

тати операційного лікування ТГВ оцінили як добрі, 

у 7,7% хворих – задовільні, і лише в 19,2% пацієнтів 

результати операційного лікування були незадові-

льними. У 9,0% пацієнтів спостерігали рецидив 

ТГВ. Причиною рецидиву у 1 пацієнта була тривала 

подорож, у 6 – виявити причину рецидиву не вда-

лося. Кумуляційний аналіз результатів післяопера-

ційного періоду показав, що добрі та задовільні ре-

зультати хірургічного лікування ТГВ у системі 

НПВ спостерігали у 89,5% пацієнтів на кінець 3 

року спостереження. 

У 36,4% пацієнтів І Б групи віддалені результати 

комбінованого лікування ТГВ у системі НПВ оці-

нили як добрі, у 18,2% – задовільні, а у 45,4% паці-

єнтів результати комбінованого лікування були не-

задовільними. Ускладнення спостерігали у 45,4% 

пацієнтів. 2 пацієнти померли внаслідок проксима-

льної міграції кава-фільтра (КФ).  

Після регіонарної тромболітичної терапії 

(РТЛТ), поєднаної з імплантацією кава-фільтра 

(КФ), добрі та задовільні результати у віддаленому 

післяопераційному періоді за даними кумуляцій-

ного аналізу вдалося досягти у 56,7%. Після відкри-

тої тромбектомії, поєднаної з РТЛТ, добрі та задо-

вільні результати у віддаленому післяопераційному 

періоді за даними кумуляційного аналізу вдалося 

досягти у 93,1% хворих. 

У 91,2% пацієнтів І В групи віддалені резуль-

тати хірургічного лікування трансфасціального 

тромбозу оцінили як добрі, у 5,9% – задовільні, 

лише в 2,9% пацієнтів результати були незадовіль-

ними. Рецидив тромботичного процесу у гоміл-

ково-підколінному сегменті спостерігали у 2,9% 

пацієнтів на 3 році спостереження. Жодного епі-

зоду ТЕЛА та летальних випадків у віддаленому пі-

сляопераційному періоді не спостерігали. Кумуля-

ційний аналіз результатів післяопераційного пері-

оду показав, що добрі та задовільні результати хі-

рургічного лікування трансфасціального тромбозу 

спостерігали у 97,5% пацієнтів на кінець 3 року 

спостереження. 

На кінець 3 року спостереження у ІІ групі добрі 

результати виявили у 8,1% хворих, у 38,7% – задо-

вільні, а в 53,2% хворих – результати були незадо-

вільними. Рецидив тромбозу до кінця 3 року спо-

стереження виявили у 8 пацієнтів. У 5 хворих ви-

явили ознаки ТЕЛА, в тому числі 2 епізоди фаталь-

ної тромбоемболії. На кінець 3 року спостереження 

виражені клінічні прояви ХВН виявили у 51,6% па-

цієнтів ІІ групи, в тому числі у 21,9% з них спосте-

рігали трофічні виразки. Кумуляційний аналіз від-

далених результатів консервативного лікування па-

цієнтів ІІ групи показав, що добрі та задовільні ре-

зультати спостерігали лише у 48,4% пацієнтів на кі-

нець 3 року спостереження. 

У всіх групах пацієнтів також проводили кількі-

сну оцінку результатів лікування ТГВ згідно кліні-

чних даних. З цією метою використовували шкалу 

VCSS, яка оцінює вираженість 10 симптомів хроні-

чних захворювань вен нижніх кінцівок, шкалу зни-

ження працездатності (VDS), яка виділяє 4 ступеня 

втрати працездатності, та шкалу сегментарності 

(VSDS), яка враховує наявність рефлюксу і обстру-

кції великих сегментів вен. 

До операції сегментарний рахунок оклюзії у па-

цієнтів І А групи після повної та парціальної тром-

бектомії спостерігався у 2,45±0,61 та 2,67±0,72 сег-

ментах відповідно, а через 3 роки після операції 

лише в 0,02±0,10 та 0,2±0,23. Аналогічні дані спос-

терігали у пацієнтів І В групи. Так, до операції 

оклюзію спостерігали в 2,75±0,45, а після – лише в 

0,06±0,14 сегментах. 

Гірші показники спостерігали після комбінова-

ного лікування у пацієнтів І Б групи – сегментарний 

рахунок оклюзії знизився з 2,52±0,43 до 0,35±0,19. 

Найгірший результат виявили у пацієнтів ІІ групи, 

які отримували лише консервативне лікування. Так, 

до лікування оклюзію виявили у 2,21±,078 сегмен-

тах, а через 3 роки – в 1,57±0,27. 

Загальний клінічний рахунок до операції у І А 

та І В групах склав 15,2±2,35 та 8,85±2,25 бали, а 

після операції – 0,8±0,07 та 0,78±0,41 відповідно. 

Гірша ситуація була у пацієнтів І Б групи – показ-

ник знизився з 14,4±1,78 до 1,96±0,35 балів. Найме-

нший регрес клінічної симптоматики спостерігали 

в ІІ групі пацієнтів – з 14,5±2,31 до 5,78±1,98 балів. 

Фізична активність відновилася у переважної 

більшості пацієнтів І А та І В груп, зокрема до опе-

рації їх показник складав відповідно 1,76±0,41 та 

1,67±0,51 балів, а через 3 роки після операційного 

втручання лише 0,21±0,18 та 0,23±0,10 балів відпо-

відно. Дещо гіршу ситуацію спостерігали у пацієн-

тів І Б групи: до операції показник працездатності 
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склав 1,27±0,25, а через 3 роки після останньої – 

0,53±0,12 балів. Показники фізичної активності у 

пацієнтів ІІ групи за період спостереження зросли 

лише в два рази – з 1,78±0,35 до 0,94±0,21 балів. 

Оцінюючи важкість захворювання за трьома 

складовими і підсумовуючи їх отримані наступні 

результати:  

 у ІА групі пацієнтів до операції – 19,41±3,52, 

через 6 місяців після неї –6,32±1,41, через рік – 

2,53±1,26, через 3 роки – 1,03±0,94 балів; 

 у І Б групі пацієнтів до кобінованого лікування – 

18,19±1,98, через 6 місяців після нього – 8,03±1,87, че-

рез рік – 4,44±1,21, через 3 роки – 2,84±0,78 балів; 

 у І В групі пацієнтів до операції – 13,27±2,35, 

через 6 місяців після неї – 5,28±0,99, через рік – 

2,28±0,97, через 3 роки – 1,07±0,36 балів; 

 у ІІ групі пацієнтів до початку консерватив-

ного лікування – 18,49±2,76, через 6 місяців – 

14,38±2,31, через рік – 10,27±2,11, через 3 роки – 

8,29±1,99 балів (рис. 1). 

 

 
 

Рис. 1. Кількісна оцінка важкості захворювання у групах пацієнтів залежно від способу лікування. 

 

Відповідно, через 6 місяців спостереження у па-

цієнтів І А групи вдалося знизити сегментарний ра-

хунок оклюзії у 5 разів, а через 1 та 3 роки – в 13 

разів. Після комбінованого лікування ТГВ у паціє-

нтів І Б групи через 6 місяців вдалося знизити сег-

ментарну оклюзію у 3,7 разів, а через 1 та 3 роки – 

у 6 та 7 разів відповідно. Операційне лікування тра-

нсфасціального тромбозу в пацієнтів І В групи до-

зволило знизити сегментарну оклюзію через 6 міся-

ців у 11,5 разів, а через 1 і 3 роки – в 34,5 та 46 разів 

відповідно. В той час, консервативне лікування па-

цієнтів ІІ групи дозволило знизити сегментарну 

оклюзію через 6, 12 та 36 місяців – лише в 1,4 рази. 

Вираженість клінічної симптоматики у пацієн-

тів І А групи за період спостереження через 6, 12 та 

36 місяців зменшилася у 3, 8 та 19 разів відповідно. 

Гіршу ситуацію спостерігали у І Б групі – за період 

спостереження через 6, 12 та 36 місяців клінічна 

симптоматика зменшилася у 2, 4,5 та 7 разів відпо-

відно. У І В групі вираженість клінічних симптомів, 

на 6, 12 та 36 місяцях спостереження, зменшилася 

у 2, 4,5 та 11 разів. Регрес клінічних проявів тром-

бозу найменше був виражений у пацієнтів ІІ групи 

– на 12 місяці частота симптомів ТГВ зменшилася 

у 2 рази, а на 3 році – у 2,5 рази. 

Фізична активність у пацієнтів І А групи через 6 мі-

сяців збільшилася майже у 2 рази, через 1 рік – у майже 

4 рази та через 3 роки – у 8,5 разів. У І Б групі через 1 

та 3 роки фізичну активність вдалося підвищити в 1,5 

та 2,5 рази відповідно. У пацієнтів І В групи через 6 мі-

сяців спостереження вдалося збільшити фізичну акти-

вність у 2 рази, а через 12 та 36 місяців – у 7 разів. Лише 

в пацієнтів ІІ групи фізична активність залишалася 

вкрай низькою, протягом 6, 12 та 36 місяців її вдалося 

підвищити лише в 1,5, 1,8 та 2 рази відповідно. 

Таким чином, при порівнянні результатів ліку-

вання основної та контрольної груп виявили значне 

покращення стану пацієнтів основної групи за 

всіма параметрами кількісної оцінки ефективності 

лікування. Отримані кількісні результати перекон-

ливо демонструють високу ефективність і доціль-

ність застосування операційного лікування тромбо-

зів глибоких вен порівняно з ізольованим консерва-

тивним лікуванням. Крім того, відновлення про-

світу глибоких вен операційним шляхом дозволяє 

зберегти клапанний апарат вен, попередити розви-

ток посттромбофлебітичного синдрому з наступ-

ним виникненням хронічної венозної недостатно-

сті, значно покращити результати лікування паціє-

нтів з тромбозами глибоких вен. 
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Висновки. 

1. Операційне лікування тромбозів глибоких 

вен за даними кумуляційного аналізу дозволило до-

сягти позитивного результату лікування у 89,5% 

пацієнтів, а при консервативному лікуванні – лише 

у 48,4% хворих. 

2. На кінець 3 року спостереження виражені 

ознаки хронічної венозної недостатності у 

пацієнтів контрольної групи спостерігали в 

51,6% пацієнтів, а в основній групі – лише в 

10,2%. 

3. При кількісній оцінкі важкості захво-

рювання у групах пацієнтів залежно від способу 

лікування відмічено значне покращення стану 

пацієнтів основної групи порівняно з контрольною 

групою за всіма параметрами. 
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Y.M. POPOVICH 

Uzhhorod National University, Faculty of Medicine, Department of Surgical Diseases, Uzhhorod 

THE DISTANT RESULTS OF THE TREATMENT VENOUS THROMBOSIS OF LOWER EXTREMITIES 

In the article were observed the distant results of the treatment venous thrombosis of lower extremities in 790 
patients who were treated at the department of the Vascular Surgery and Urology of Transcarpathian Regional 
Clinical Hospital named A. Novak. Depending on the method of treatment, the patients were divided into two groups. 
The first (main) group consisted of 555 (70,3%) patients with deep vein thrombosis of lower extremities (DVT) and 
vena cava inferior (VCI), which performed various surgical interventions for reason DVT and with intention to pre-
ventive of pulmonary thromboembolism (TELA). The second (control) group included 235 (29,7%) patients with 
DVT in the VCI system receiving only conservative treatment. Operative treatment of deep vein thrombosis accord-
ing to the cumulative analysis allowed to achieve a positive result of treatment in 89,5% of patients, and with con-
servative treatment – only in 48,8% of patients. At the end of third year observation, the marked signs of chronic 
venous insufficiency in patients in the control group were observed in 51,6% of patients, and in the main group – 
only 10,2%. 

Key words: deep vein thrombosis, vena cava inferior, thrombectomy, conservative treatment 
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Сумський державний університет, медичний інститут, кафедра сімейної медицини, Суми 

ІМУНО-ЗАПАЛЬНІ ТА ЕНДОТЕЛІАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ У ОСІБ 
ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 2-ГО ТИПУ ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

У дослідженні приведено результати вивчення імуно-запальних та ендотеліальних особливостей діабетич-
ної нефропатії у осіб із цукровим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією ІІІ стадії. У основну (І) 
групу ввійшли 56 осіб із зазначеною коморбідною патологією, у групу контролю (ІІ) – 15 умовно здорових 
осіб. За допомогою імуноферментного методу було визначено рівень ендотеліну-1, фактору некрозу пухлин-
α, альбумінурії; за допомогою біохімічного методу – рівень глікозильованого гемоглобіну. Після проведення 
статистичного аналізу в Microsoft Excel 2016 та обчислення критерію Пірсона встановлено середньої сили 
позитивний кореляційний зв'язок між рівнем ендотеліну-1 та альбумінурії (r = 0,57; p < 0,05), глікозильованого 
гемоглобіну (r = 0,4; p < 0,05), що свідчить про важливу роль ендотеліальної дисфункції у розвитку діабетич-
ної нефропатії. У осіб І групи вміст фактору некрозу пухлин-α був у 5,9 разів більшим (р < 0,001) ніж у умовно 
здорових осіб. Підвищення вмісту прозапального цитокіну свідчить про активацію процесів запалення, у ме-
ханізмі індукування якого, можливо, має значення дисфункція ендотелію.  

Ключові слова: цукровий діабет 2-го типу, артеріальна гіпертензія, ендотелін-1, мікроальбумінурія, фактор 

некрозу пухлин-α 

 

Вступ. Спiвiснування артеріальної гіпертензії 

(АГ) та цукрового діабету (ЦД) у 5–6 разiв пiдвищує 

ризик розвитку серцевих та цереброваскулярних 

ускладнень порiвняно з хворими на АГ без ЦД [7]. 

На сьогодні ендотелін-1 (ЕТ-1) є маркером та 

предиктором тяжкості серцево-судинних захво-

рювань (ССЗ). ЕТ-1 є найбільш розповсюдженим із 

родини ендотелінів, а також сильним вазоконстрик-

тором, який у 10 разів сильніший за ангіотензин II 

[2]. Мікроальбумінурія є локально-нирковим мар-

кером генералізованої ендотеліальної дисфункциї 

[1]. У сучасних умовах профілактика макро- та мі-

ркросудинних ускладнень у пацієнтів із ЦД 2-го 

типу та АГ полягає у інтенсивному контролі за ба-

гатьма показниками, найважливішим із яких висту-

пає функція ендотелію [9]. Доведено, що фактор не-

крозу пухлин-α (ФНП-α) відіграє значну роль у ви-

никненні та прогресуванні ЦД, беручи участь у ро-

звитку імунної відповіді, діючи у трьох напрямках 

– цитотоксичному, імуномодулюючому і протиза-

пальному, викликаючи активацію макрофагів, ней-

трофілів, еозинофілів, ендотеліальних клітин, а та-

кож у розвитку гіперглікемії [5]. 

Матеріали та методи. Було обстежено 56 осіб 

похилого віку із ЦД 2-го типу та супутньою АГ, які 

знаходилися на лікуванні у Сумській міській кліні-

чній лікарні №1 та у Сумському обласному клініч-

ному госпіталі інвалідів Вітчизняної війни протя-

гом 2009-2016 років. Ці пацієнти склали основну (І) 

групу. У групу контролю (ІІ) ввійшли 15 осіб, які 

проходили профілактичні медичні огляди та були 

визнані умовно здоровими. 

 Визначення рівня альбумінурії в одноразовій 

ранковій порції сечі, ендотеліну-1, ФНП-α у сиро-

ватці крові було проведено за допомогою імунофе-

рментного методу. Біохімічним методом було ви-

значено рівень глікозильованого гемоглобіну 

(HbA1с) у всіх обстежених. Вміст ФНП-α було ви-

значено у 56 пацієнтів із коморбідною патологією 

та у всіх осіб контрольної групи.  

Тривалість ЦД 2-го типу становила 10,03 ± 0,75 

років, АГ – 4,77 ± 0,36 років. З початку прояву сер-

цево-судинних ускладнень (ССУ) пройшло 5,2 ± 

0,59 років. У всіх пацієнтів в анамнезі було конста-

товано або інфаркт міокарда, або транзиторну іше-

мічну атаку, або гостре порушення кровообігу го-

ловного мозку.  

Отримані дані були оброблені методом 

варіаційної статистики за допомогою програм 

Microsoft Exel 2016. Розраховували значення се-

реднього арифметичного (М), похибки середнь-

ого арифметичного (m), достовірності різниці 

між показниками (р), критерію кореляції Пірсона 

(r). 

Результати досліджень та їх обговорення. У 

осіб І та ІІ групи середній рівень ЕТ-1 склав 

11,41±2,3 пг/мл та 2,2±0,09 пг/мл (р = 0,049) від-

повідно, альбумінурії – відповідно 56,12 ± 2,8 

мг/л та 5,34±5,8 мг/л (p < 0,001). У дослідженні 

M.R. Vicente та співавторів рівень ЕТ-1 у групі 

контролю склав 3,71±1,87 пг/мл, у осіб із ЦД 2-го 

типу та АГ, які мали мікроангіопатію – 8,09±2,74 

пг/мл; середній вік пацієнтів із коморбідною па-

тологією склав 61,3±12,6 років, тривалість ЦД 2-

го типу – 8,4±9 років [10]. У проведеному нами 

дослідженні рівень ЕТ-1 був на 3,32 пг/мл біль-

шим, ніж у дослідженні M.R. Vicente та співавто-

рів, що можна пояснити наявністю супутньої АГ 

ІІІ стадії, при якій рівень даного вазоконстрик-

тора також підвищується. 

Після проведення статистичного аналізу встано-

влено середньої сили позитивний кореляційний 

зв'язок між рівнем альбумінурії та рівнем ЕТ-1 (r = 

0,57; p < 0,05, n = 56). (рис.1). 
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Рис.1. Кореляційна залежність між рівнем ендотеліну-1 та альбумінурією у осіб із цукровим 

діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією (r = 0,57; p < 0,05, n = 56). 

 

Такий позитивний кореляційний зв'язок мо-

жна пояснити тим, що альбумінурія є наслідком 

підвищеної втрати альбуміну з плазми крові че-

рез ендотелій ниркових судин. Оскільки нирки є 

органом з найвищою концентрацією артеріол в 

організмі, системне ураження ендотелію судин 

виявляється феноменом альбумінурії. Кочуєва 

М.Н. та Sandoo A наголошують, що наявність мі-

кроальбумінурії корелює із ознаками ендотеліа-

льної дисфункції, бо одним із механізмів надхо-

дження альбуміну до сечі є безпосереднє ура-

ження ендотелію судин [4, 8].  

У дослідженні, проведеному R. Žeravica та 

співавторами, у якому брали участь 76 пацієнтів 

із ЦД 2-го типу віком від 39 до 75 років, встанов-

лено статистично значиму кореляцію між рівнем 

ЕТ-1 та рівнем альбумінурії (р = 0,009) [11]. У до-

слідженні Перцевої Н.О. та ін. також було конс-

татовано позитивний кореляційний зв'язок між 

рівнем альбумінурії та концентрацією ЕТ-1 (r = 

0,66; p < 0,05) [6]. 

У нашому дослідженні встановлено слабкої 

сили позитивний кореляційний зв'язок між рівнем 

ЕТ-1 та HbA1с (r = 0,4; p < 0,05, n = 56) (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Кореляційна залежність між рівнем ендотеліну-1 та глікозильованого гемоглобіну у осіб із цукро-

вим діабетом 2-го типу та артеріальною гіпертензією (r = 0,4; p < 0,05, n = 56). 

 

У 56 пацієнтів із АГ та ЦД 2-го типу і 15 умовно здорових осіб було визначено вміст ФНП-α за допо-

могою імуноферментного методу (табл. 1). 
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Таблиця 1 

 

Вміст фактору некрозу пухлин-α у обстежених осіб 

 

 Основна група (n = 56) Група контролю (n = 15) р 

ФНП-α, пг/мл, 156,5±29,6 26,4±4,7 < 0,001 

 

У осіб І групи вміст ФНП-α був у 5,9 разів більшим 

(р < 0,001) ніж у умовно здорових осіб. Це підвищення 

вмісту прозапального цитокіну свідчить про активацію 

процесів запалення, у механізмі індукування якого, мо-

жливо, має значення дисфункція ендотелію судин. 

У дослідженні Панько О.М. концентрація дослі-

джуваного цитокіну у крові осіб із ЦД віком 

40,2±1,23 років була у 3,8 разів більшою, ніж у здо-

рових осіб [5]. У нашому дослідженні цей показник 

є більший. Можливо, це повʼязано із тим, що обсте-

жені нами пацієнти мали в анамнезі серцево-су-

динні ускладнення, супутню АГ, хронічну серцеву 

недостатність, ожиріння. Результати дослідження 

Журавльової Л.В. свідчать про підвищення рівня 

адипоцитокінів, у тому числі ФНП-α, при ЦД 2-го 

типу, що сприяє розвитку та поглибленню пізніх 

ускладнень ЦД 2-го типу[3]. 

Висновки.  

1. Дисфункція ендолію судин визначає феномен 

альбумінурії, підтвердженням чого є наявність се-

редньої сили позитивного кореляційного звʼязку 

між рівнем ЕТ-1 та альбумінурією (r = 0,57; p < 

0,05), яка є основним маркером ураження нирок 

при ЦД 2-го типу. 

2. Позитивний кореляційний зв'язок між рівнем 

вазоконстриктора ЕТ-1 та критерієм компенсації 

ЦД 2-го типу HbA1с (r = 0,4; p < 0,05) свідчить про 

важливе значення дисфункції ендотелію у прогре-

суванні ЦД. 

3. При поєднанні ЦД 2-го типу та АГ має місце 

активація системи цитокінів, доказом чого є шести-

кратне підвищення показників ФНП-α при цій ко-

морбідній патології у порівнянні із здоровими 

людьми. 
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IMMUNO-INFLAMMATORY AND ENDOTHELIAL FEATURES ОF DIABETIC NEPHROPATHY IN PERSONS 
WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS AND ARTERIAL HYPERTENSION 

The purpose of our study was the determination of immune-inflammatory and endothelial peculiarities for patients 
with diabetes mellitus and arterial hypertension III stage. 56 people from the first (I) group had coexistent pathology, 
15 persons from the second (II) group were practically healthy. We evaluated glycated hemoglobin by biochemical 
method and albuminuria, endothelin-1, tumor necrosis factor alpha with the help of enzyme immunoassay. All data 
were analyzed with the help of statistical methods (Excel 2016). In addition, we evaluated the Student criteria (t), 
Pearson ratio (r) and the veracity of differences (p) for assessment results. We determined the medium positive 
correlation between the level and endothelin-1 and albuminuria (r = 0,57; p < 0,05), glycated hemoglobin (r = 0,4; 
p < 0,05), confirmed the important role of endothelial dysfunction in development of diabetic nephropathy. The level 
of tumor necrosis factor alpha was statistically bigger in 5,9 times (р < 0,001) compared with practically healthy 
people. This increase is able to be the confirmation of active inflammatory process with important role of endothelial 
dysfunction as a induced factor. 

Key words: type 2 diabetes mellitus, arterial hypertension, microalbuminuria, endothelin-1, tumor necrosis factor-α 
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ДІАГНОСТИКА І ЛІКУВАННЯ РАННІХ ГНІЙНО-ЗАПАЛЬНИХ ПАРАКОЛОСТОМІЧНИХ 
УСКЛАДНЕНЬ 

Аналіз ранніх гнійно-запальних параколостомічних ускладнень у 102 хворих показав, що поверхневі 
нагноєння діагностовано у 76 хворих (74,5 %), параколостомічні абсцеси – у 18 хворих (17,6 %), параколо-
стомічні флегмони у 8 хворих (7,8 %). Основними збудниками інфекції у 71,1 % випадків були ентеробактерії, 
де переважала кишечна паличка, ентеро- і стрептококи в 19,9 %, рідше анаероби – в 9,0 % випадків. Окрім 
запальних проявів гнійних ускладнень і місцевих змін, при використанні ультразвукового дослідження, ми 
мали можливість диференціювати лігатурну норицю від абсцесу та флегмони, оцінити структуру, розташу-
вання, форму та їх розміри, наявність норицевих ходів і їхній зв'язок з очеревинною порожниною. 

Ключові слова: колостома, параколостомічні ускладнення, лігатурна нориця. 

 

Вступ. Відомості про клінічні прояви, діагнос-

тику і лікування ранніх ускладнень колостоми не-

однозначні. Одні автори вважають, що для діагнос-

тики і лікування ранніх гнійно-запальних параколо-

стомічних ускладнень достатньо використовувати 

звичайні засоби і методи, що застосовуються в хі-

рургії, інші вважають, що ці ускладнення вимага-

ють застосування спеціальних засобів і методів, що 

дозволяють швидко і ефективно виявити та ліквіду-

вати розвинуті параколостомічні ускладнення [3, 4, 

5]. 

За даними літератури, не зважаючи на успішний 

розвиток антибактеріальної терапії і використання 

асептики та антисептики, тенденції до зниження кі-

лькості гнійно-запальних ускладнень в післяопера-

ційному періоді не спостерігається [1, 2]. 

Мета дослідженя. Вивчити клінічні прояви ран-

ніх гнійно-запальних ускладнень колостоми та осо-

бливості їх діагностики і лікування. 

Матеріали та методи. Ранні гнійно-запалюва-

льні параколостомічні ускладнення діагностовано у 

102 хворих. Поверхневі нагноєння виявлено у 76 

(74,5 %) пацієнтів, параколостомічні абсцеси – у 18 

хворих (17,6 %), параколостомічні флегмони – у 8 

(7,8 %) хворих. У післяопераційному періоді, при 

больовому синдромі навколо колостоми протягом 

72 годин, гіперемії, інфільтрації та набряку навколо 

стоми, погіршення самопочуття пацієнта усім хво-

рим виконували ультразвукове дослідження пара-

колостомічної ділянки. 

Враховуючи наявність патогенної мікрофлори в 

рані, ультразвукове обстеження виконували згідно 

сучасних вимог асептики, при цьому, на оглядовий 

датчик одягали захисний чохол і використовували 

стерильний ультразвуковий гель. Для оцінки ліга-

турних нориць та кавернозних нагноєнь навколо 

параколостоми використовували лінійний датчик 

12 мГц. У випадку підозри на абсцес або флегмону 

чи норицевий хід, який розташувався глибоко, при 

значній товщині підшкірної клітковини, використо-

вували конвесійний датчик 5,0-7,5 мГц. При підозрі 

на зв'язок гнійника або норицевого ходу з очере-

винною порожниною використовували також кон-

весійний датчик. 

Огляд органів черевної порожнини у хворих 

починали від ділянки колостоми, змінюючи кут 

нахилу датчика в напрямку від стоми до перифе-

рії. Виявляли зону лігатури або нориці, визна-

чали напрямок норицевого ходу, його розміри 

(довжину, діаметер), наявність осумкованої рі-

дини, розміри та форму порожнини, наявність 

зв’язку з очеревинною порожниною, розповсю-

дженість інфільтрату в навколишніх тканинах, 

особливості вмісту. 
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Виділення з ран пацієнтів (гній, рановий ексу-

дат, дренаж тощо) для спрощення процедури іден-

тифікації одержаних ізолятів мікроорганізмів висі-

вали одразу на хромогенні поживні середовища но-

вого покоління із напівавтоматичним та автоматич-

ним методами типування бактерій з використанням 

біохімічних та комбінованих тест-систем API та 

VITEK2. Виділені та ідентифіковані штами дослі-

джували на їх чутливість до новітніх антибіотиків 

на середовищі АГВ диск дифузійним методом за 

Бауер-Кірбі з використанням дисків виробництва 

фірм BioRad та OXOID у автоматичному режимі їх 

нанесення. В залежності від діаметра зон затримки 

росту мікроорганізмів навколо дисків з антибіоти-

ками штами ідетнифікували до чутливих, помірно 

стійких або стійких (резистентних). При оцінці ак-

тивності антибіотиків користувалися критеріями 

виробника дисків, а також стандартами EUCAST 

(2009). 

Результати досліджень та їх обговорення. По-

верхневе нагноєння проявлялося запаленням шкі-

рно-слизового (або шкірно-серозного) сполучення, 

яке могло розвинутися внаслідок інфікування швів, 

накладених між шкірою і слизовою (серозною) обо-

лонкою виведеної кишки. Це запалення розповсю-

джувалося і на підшкірну клітковину. 

Клінічна картина поверхневого нагноєння була 

основою для його діагностики. До об’єктивних 

симптомів належать: температура тіла, динаміка 

змін морфологічного аналізу крові і лейкоцитарний 

індекс інтоксикації (ЛІІ) за Кальф-Каліфом. Місце-

вими симптомами вважали: гіперемію шкіри, на-

бряклість, інфільтрацію тканин в ділянці сполу-

чення стінки кишки з шкірою, кількість і характер 

виділень. 

Поверхневі нагноєння м'яких тканин у ділянці 

колостоми зазвичай розвивалися у перші 3–5 діб пі-

сля операції (у 96 хворих – 94,1%), рідше – на 6 – 10 

добу (у 6 хворих – 5,9%). Зміни загального стану 

хворого з колостомою, залежали, перш за все, від 

тяжкості основного захворювання і характеру опе-

рації. Загальна реакція організму, як правило, зале-

жала від важкості захворювання та характеру міс-

цевого гнійного процесу. 

При поверхневому нагноєнні параколостоміч-

ної рани самопочуття хворого погіршувалося не-

значно. Якщо при неускладненому перебігу біль в 

ділянці колостоми був ниючого характеру, незнач-

ної інтенсивності і проходив через 2–3 доби після 

операції, то при поверхневому нагноєнні біль пос-

тупово посилювався і нерідко набував пульсую-

чого, смикаючого характеру. Температурна реакція 

у більшості випадків виражалася в стійкому її під-

вищенні з першого дня після операції до субфе-

брильних показників. Підвищення температури 

тіла було важливим симптомом, вказуючи на мож-

ливий розвиток нагноєння в ділянці післяоперацій-

них ран, зокрема і в ділянці колостоми. 

Зміни морфологічного складу крові проявля-

лися підвищенням показників ШОЕ до 20–30 мм/г і 

більше, зростанням кількості лейкоцитів із зсувом 

лейкоцитарної формули вліво, лейкоцитарним ін-

дексом інтоксикації (ЛІІ), що дорівнює у здорових 

людей 1,0±0,5, а при поверхневому нагноєнні пере-

вищував 1,5. 

Місцево при розвитку поверхневого нагноєння 

спостерігали: набряк слизової (або серозної) оболо-

нки виведеної кишки, набряк та інфільтрація шкіри 

і підшкірної клітковини навколо колостоми, гіпере-

мія шкіри і локальна гіперемія. Накладені по окру-

жності колостоми шви "врізалися" в м'які тканини і 

розмокали. Шовний матеріал набухав. На 4–6 добу 

після операції внаслідок ефектів капілярності і фі-

тільності з ін’єкцій на шкірі поряд з лігатурами з'яв-

лявся гнійний вміст. Крім того, гнійне виділення 

просочувалося на обмеженій ділянці в щілині між 

шкірою і стінкою товстої кишки. При різних варіа-

нтах перебігу в клінічній картині міг переважати 

будь-який симптом запалення. 

Необхідно відмітити, що у 15 % хворих гнійний 

процес проходив із стертою клінічною картиною. 

Це пов'язано, в основному, з порушенням імунного 

захисту в онкологічних хворих і наявністю тяжких 

супутніх хвороб. Якщо при стрімкому перебігу мі-

сцевої гнійної інфекції діагностика зазвичай не 

представляла труднощів, то млявий, малосимптом-

ний розвиток нагноєння був набагато складнішим 

для об'єктивної оцінки. Загальний стан хворих при 

цьому майже не погіршувався: зазначалося лише 

невелике нездужання, стійкий і тривалий субфібри-

літет. Місцеві зміни зазвичай обмежувалися незна-

чним набряком та інфільтрацією тканин; нерідко 

визначалася лише одна із цих ознак. 

Важливо, що при незначних клінічних симпто-

мах, гнійний процес міг бути дуже обширним і не-

рідко виявлявся лише при розвитку масивних за-

тьоків або різкому погіршенні стану хворого. Ось 

чому сукупність навіть слабо виражених симптомів 

ускладнення вимагає настороженості й виконання 

максимуму діагностичних прийомів. При ультраз-

вуковому обстеженні виявлялися лігатурні мікроа-

бсцеси з прямим норицевим ходом (рис. 1). 

Стертість клінічних ознак нагноєння характерна 

і для початкового періоду розвитку анаеробної не-

клостридіальної інфекції (у 2 хворих (1,9 %)), які 

проявлялися тільки на 6–9 добу після операції. Ха-

рактерною особливістю розвитку анаеробної не-

клостридіальної інфекції було швидке розповсю-

дження гнійного процесу на оточуючі життєздатні 

тканини при повній відсутності ознак демаркації. 

Перебіг заживлення рани був затяжним. 

Вивчено дані 104 бактеріологічних досліджень 

виділення з порожнини параколостомічного гній-

ника у 52 хворих із ранніми ускладненнями колос-

томи (після розтину гнійника і в процесі лікування): 

при поверхневому нагноєнні – у 30 пацієнтів (29,4 

%), параколостомічних абсцесах – у 15 пацієнтів 

(14,7 %) і флегмонах – у 7 пацієнтів (6,8 %). Резуль-

тати бактеріологічних досліджень наведені в таб-

лиці 1. 



ХІРУРГІЯ 

62  Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 

 
 

Рис. 1. Ультразвукова візуалізація лігатурного мікроабсцесу з прямим норицевим ходом. 

 

Таблиця 1 

 

Характеристика раньової мікрофлори у хворих з ранніми гнійно-запальними параколостомічними 

ускладненнями 

 

Збудник 

Кількість досліджень з виявленими мікроорганізмами 

Після розкриття гнійника  

(n =52) Колонієутворю-

ючі одиниці 

В процесі лікування  

(n =52) Колонієутво-

рюючі одиниці 

Всього (% відносно 

104 дослідженням) 

 

Аеробні мікроорганізми: 

Staphylococcus aureus 7 19 25,0 

Staphylococcus epidermidis – 1 0,9 

Streptococcus spp. – 4 3,8 

Pseudomonas aeruginosa 1 5 5,7 

Proteus vulgaris 2 2 3,8 

Escherichia coli 39 46 81,7 

Enterobacter spp 2 4 5,7 

Enterococcus spp. 3 6 8,6 

Citrobacter spp. 1 – 0,9 

Анаеробні мікроорганізми: 

Bacteroides spp. 3 2 4,8 

Fusobacterium spp. 1 1 1,9 

Peptococcus spp. 2 1 2,8 

Peptostreptococcus spp. 2 – 1,9 

Bifidobacterium spp. – 1 0,9 

Eubacterium spp. 1 – 0,9 

 

Встановлено, що упродовж першої доби після ро-

зтину і санації параколостомічного гнійника доміну-

вала грамнегативна мікрофлора; грамнегативні пали-

чки кишкової групи, в тому числі, в асоціації з неспо-

ростворюючими анаеробами (пептококи, пептостреп-

тококи, бактероїди, фузобактерії). Через 5–7 діб після 

хірургічної обробки гнійника спостерігалися зміни, 

які характеризувалися збільшенням бактерій кишко-

вої групи і появою кокової мікрофлори.  

Основними збудниками інфекції у хворих з 

ранніми гнійно-запальними параколостомічними 

ускладненнями були ентеробактерії (71,1%), при 

цьому, домінувала кишкова паличка, ентеро- і 

стрептококи висівалися у 19,9% випадків. Рідше 



ХІРУРГІЯ 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 63 

в гнійному виділенні були присутні анаероби – у 

9,0% випадків. Антибактеріальну терапію прово-

дили з урахуванням чутливості антибіотиків до 

виділеної мікрофлори параколостомічного гній-

ника. Велике значення для діагностики поверхне-

вого нагноєння мала ревізія ділянки контакту шкіри 

і слизової (або серозної) оболонки товствої кишки, 

яка показана при наявності будь-яких ознак ускла-

днення або підозрі на можливість його розвитку. 

Спочатку її можна було виконати, не знімаючи 

швів, шляхом розведення країв рани. Якщо при 

цьому виявлялася ділянка некроза або навіть неве-

лика кількість гнійного або серозного ексудата, то 

факт нагноєння ставав безсумнівним. 

Параколостомічний абсцес ми спостерігали у 18 

хворих, що склало 2,7% від загальної кількості опе-

рованих. Частіше абсцеси формувалися в підшкір-

ній клітковині (14 спостережень – 72,8%), рідше – 

під апоневрозом (4 випадки – 22,2%). Причиною 

виникнення абсцесів було проникнення гнійнород-

них мікробів із просвіту товстої кишки, з черевної 

порожнини при перитоніті, а також внаслідок пове-

рхневого нагноєння параколостомічних тканин, не-

крозу, ретракції і перфорації кишки в колостомі. 

Параколостомічний абсцес формувався, як пра-

вило, упродовж 5–7 діб.  

Місцево над ділянкою гнійника відзначалася 

припухлість і гіперемія шкіри. Тільки при глибо-

кому розташуванні абсцесу (під апоневрозом) ці 

симптоми були відсутні. Біль в ділянці колостоми 

поступово посилювався, був пульсуючим, смика-

ючого характеру. Важливою ознакою параколос-

томічного абсцесу при наявності інших ознак го-

строго запалення є симптом флюктуації, проте, 

на відміну від абсцесів іншої локалізації, він ви-

являвся рідко (у 3 хворих – 16,7%). Особливістю 

перебігу гнійників у підшкірній клітковині було 

те, що часто відбувалося мимовільне спорож-

нення поверхневого абсцесу назовні між стінкою 

товстої кишки і шкірою (у 5 хворих – 27,8%). Зна-

чну загрозу становив прорив підапоневротичного 

гнійника у черевну порожнину і розвиток розли-

того гнійного перитоніту (у 2 хворих –11,1%). 

Стійке підвищення температури тіла пацієнтів з 

першого дня після операції до 38–39°С, відноси-

лося до загальних проявів значного погіршення 

стану хворого, у частини хворих (16,7%) наявною 

була гектична лихоманка а також лейкоцитоз із 

зрушенням лейкоцитарної формули вліво, прис-

корення ШОЕ до 40 мм/г і більше, підвищення 

ЛІІ до 2,0–2,5. 

Основою для діагностики параколостомічного 

абсцесу служили наведені вище клінічні ознаки. 

Для верифікації діагнозу користувалися звичай-

ними методами: ревізією параколостомічних тка-

нин шляхом розведення країв рани навколо колос-

томи, пункцією абсцесу. З інструментальних мето-

дів дослідження застосовували ультразвукову діаг-

ностику за допомогою якої чітко визначалася осум-

кована порожнина (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Ультразвукова візуалізація підапоневротичного абсцесу в ділянці колостоми 

 

Параколостомічна флегмона – гостре розлите 

запалення клітковинних просторів черевної стінки 

навколо виведеної кишки або в безпосередньому 

віддаленні від колостоми. На відміну від абсцесу, 

при флегмоні процес не обмежувався, а розповсю-

джувався по м’яких клітковинних просторах. Пара-

колостомічна флегмона формувалася, як правило, 

протягом 7–10 діб (рис. 3). 
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Рис. 3. Ультразвукова візуалізація епіфасціальної флегмони в безпосередній близкості від колостоми 

 

Збудниками параколостомічної флегмони у бі-

льшості випадків були кишкова паличка, золотис-

тий стафілокок і синьогнійна паличка в поєднанні з 

анаеробами. Мікроби проникали в клітковину з 

просвіту товстої кишки, з очеревинної порожнини 

при перитоніті, а також внаслідок поверхневого на-

гноєння, параколостомічного абсцесу, некрозу, ре-

тракції і перфорації кишки у просвіт колостоми. Ча-

стіше розлите гнійне запалення розвивалося у під-

шкірній клітковині (епіфасціальна флегмона) – у 6 

хворих (75,0%), рідше – у міжм'язових клітковин-

них просторах (субфасціальна флегмона) – у 2 па-

цієнтів (25,0%). 

Клініка параколостомічної флегмони характе-

ризувалася швидкою появою і розповсюдженням 

болючої припухлості, розлитим почервонінням 

шкіри над нею, високою температурою (40°С і бі-

льше), болем у ділянці колостоми. Спочатку припу-

хлість була щільним інфільтратом, потім вона пом'-

ягшувалася і виникав симптом флюктуації. При 

ультразвуковому обстеженні виявляли розповсю-

джені рідинні утвори різної величини у різних клі-

тковинних просторах. Клінічний перебіг флегмони 

рідко був сприятливим. Частіше траплялися злоякі-

сні форми, коли процес швидко прогресував, захо-

плюючи великі ділянки підшкірної і міжм'язової 

клітковини та супроводжувався вяжкою інтоксика-

цією у 5 хворих (62,5%). 

Захворювання нерідко починалось раптово, з 

підвищення температури тіла, ознобу, головного 

болю, загального нездужання. Температура була 

тільки гектичною, з великими перепадами. Відзна-

чався високий лейкоцитоз і виражений нейтрофі-

льоз, підщенням ЛІІ вище 3,0. Особливістю пере-

бігу параколостомічної флегмони було те, що ін-

коли траплялося мимовільне випорожнення гній-

ника назовні між стінкою товстої кишки і шкірою 

або тотальне нагноєння серединної рани у хворих із 

колостомією (у 3 хворих – 37,5%). Значну загрозу 

життю хворого становив прорив підапоневротичної 

флегмони в черевну порожнину і розвиток розли-

того гнійного перитоніту у одного хворого (12,5%). 

Основою для діагностики параколостомічної 

флегмони служили вище названі клінічні ознаки. 

Для верифікації діагнозу проводили ревізію пара-

колостомічних тканин шляхом розведення країв 

рани по колу колостоми, пункцією та дренуванням 

гнійника.  

Висновки. 
1. Поверхневі нагноєння параколостомічної 

рани розвиваються у 94,1% випадках, абсцеси та 

флегмони – в решті гнійно-запальних параколосто-

мічних ускладнень. 

2. Основними збудниками інфекції при ранніх 

гнійно-запальних ускладненнях під час лікування 

були ентеробактерії (71,1%), де переважала кише-

чка паличка, ентеро- і стрептококи в (19,9%), рідше 

анаероби – в 9,0%. 

3. Ультразвукове дослідження ранніх парако-

лостомічних ускладнень дозволяє диференціювати 

лігатурну норицю від абсцесу та флегмони, оцінити 

структуру, розташування, форму та розміри, наяв-

ність норицевих ходів і зв'язок з очеревинною по-

рожниною. 
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DIAGNOSTICS AND TREATMENT OF EARLY MORNING -INFLAMMATORY PARACOLOSTOMIC 
COMPLICATIONS 

The analysis of early purulent-inflammatory paracalostomy complications in 102 patients showed that surface sup-
puration was observed in 76 (74,5 %), paracalostomy abscesses – 18 (17,6 %), paracolostomy phlegmons in 8 (7,8 
%). The main pathogens of infection in 71,1% of cases were Enterobacteriaceae, where dominated the E. coli, 
Entero and Streptococci in 19,9 %, rarely anaerobes – in 9,0 % of cases. In addition to the inflammatory manifes-
tations of purulent complications and local changes, ultrasound investigation has allowed to differentiate the ligature 
fistula from the abscess and phlegmon, to evaluate the structure, location, shape and size, the presence of fistulous 
moves and the connection with the abdominal cavity. 

Key words: colostomy, paracalostomy complications, ligaturial fistulae 
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Національний медичний університет імені Данила Галицького медичний факультет № 1, 
кафедра загальної хірургії, Львів 

ЦИТОКІНОВИЙ СТАТУС У ХВОРИХ НА ТРЕТИННИЙ ПЕРИТОНІТ 

У роботі проведено порівняльну характеристику рівнів інтерлейкіну-1, інтерлейкіну-4, інтерлейкіну-10 та 

фактора некрозу пухлин- при розвитку вторинного та третинного перитонітів на 109 хворих. Встановлено, 
що зміни цитокінового статусу у групі хворих, в яких розвинувся третинний перитоніт, вказують на появу 
імунної недостатності. Наведені клінко-лабораторні знахідки можуть послужити предикторами розвитку тре-
тинного перитоніту. 

Ключові слова: абдомінальний сепсис, вторинний перитоніт, третинний перитоніт, інтерлейкін-1, інтер-

лейкін-4, інтерлейкін-10, фактор некрозу пухлин- 

 

Вступ. Абдомінальний сепсис та найчастіший 

його прояв – вторинний перитоніт (ВП) – є однією 

з найскладніших проблем хірургії [8, 11, 18, 19]. Не-

зважаючи на суттєві досягнення у розумінні пато-

генезу, клініко-лабораторної оцінки стану хворого 

та появі нових хірургічних технологій, найтяжчою 

для прогнозування та лікування формою перито-

ніту є третинний (ТП) [12, 13, 14]. Всупереч великій 

кількості робіт, присвячених оцінці цитокінового 

статусу при абдомінальному сепсисі, імунний ком-

понент діагностики ТП є недостатньо вивченим [2, 

4, 15, 16]. 

Мета роботи. Дати порівняльну характерис-

тику рівнів інтерлейкіну (ІЛ) -1, інтерлейкіну-4, 

інтерлейкіну-10 та фактора некрозу пухлин- 

(ФНП-) сироватки крові при розвитку ВП і ТП. 

Матеріали та методи. Проспективним дослі-

дженням охоплено 109 пацієнтів із ВП, прооперо-

ваних у клініці хірургії та ендоскопії (клінічна база 

– 1-ше та 3-тє хірургічні відділення Комунальної 

клінічної лікарні швидкої медичної допомоги м. 

Львова) за період 2010-2015 р. р. Причинами ВП 

були: гострий деструкційний апендицит (29,4%), 

проривна виразка шлунка (11%) або дванадцятипа-

лої кишки (7,3%), перфораційний рак товстої ки-

шки (11%), перфораційний дивертикуліт товстої 

кишки (6,5%), абсцес черевної порожнини з прори-

вом (5,6%), гострий деструкційний холецистит із 

перфорацією (4,7%), тромбоемболія верхньої бри-

жової артерії з некрозом тонкої кишки (3,6%), пер-

форація раку шлунка (3,6%), хвороба Крона з пер-

форацією тонкої кишки (3,6%), защемлення грижі з 

некрозом кишки (2,8%), тяжка політравма з ушко-

дженням тонкої кишки (2,8%), розпад та нагноєння 

пухлини заочеревинного простору з проривом абс-

цеса в черевну порожнину (1,8%), пухлина матки з 

проростанням у тонку кишку та її некрозом (0,9%), 

панкреонекроз (0,9%), заворот сигмоподібної ки-

шки з перфорацією (0,9%), виразковий коліт з нек-

розом ободової кишки (0,9%), перфораційний рак 

тонкої кишки (0,9%), рак підшлункової залози з ро-

зпадом (0,9%), перфорація шлунка стороннім тілом 

(0,9%). Супутні захворювання діагностовано у 88 

(80,7%) хворих. Вік пацієнтів був у межах 18-88 ро-

ків (медіана – 61 р.). Серед пацієнтів незначно пе-

реважали жінки – 57 (52,3%). Більшість хворих – 68 

(62,4%) – після завершення операції протягом 1-4 

діб (медіана – 2 доби) знаходились у відділенні ане-

стезіології та інтенсивної терапії (ВАІТ). Перитоніт 

був місцевим невідмежованим у 104 (95,4%), дифу-

зним – у 88 (80,7%) випадків. Післяопераційні 

ускладнення наступили у 18 оперованих (16,5%), 

маючи гнійно-септичний характер у 50% випадків. 

Ознаки ТП стверджено на 3-12 добу (медіана – 5 

діб) у 20 (18,3%) прооперованих. Критеріями вста-

новлення діагнозу „Третинний перитоніт” були пе-

рсистенція перитоніту, культивація нозокоміальної 

мікрофлори (Citrobacter Freundii, Acinetobacter Bau-

mannii, Staphylococcus viridans, Pseudomonas spp., 

Candida spp., Geotrichum candidum) з перитонеаль-

ного ексудату, наявність поліорганної недостатно-

сті (ПОН) та тривалість перебування у ВАІТ 3 та бі-

льше діб. Післяопераційна летальність становила 

30,2%. У випадку ТП летальність сягла 90%. Основ-

ною причиною смерті став сепсис.  

Статистичну обробку матеріалу проведено з ви-

користанням прикладного пакету програм 

STATISTICA 5.0 (StatSoft, USA). Перед вибором ме-

тоду міжгрупового порівняння параметричних пока-

зників або при повторних дослідженнях, проводили 

перевірку нормальності розподілу за критерієм Ша-

піро-Вілка. У зв’язку з не-Гаусівським розподілом у 

вибірках груп, параметричні дані представлено у ви-

гляді медіани, мінімуму-максимуму і нижнього-вер-

хнього квартилів (25-75%). 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Хворих розділено на 2 групи: з ВП (n=89) та з ТП 

(n=20). З метою оцінки змін цитокінового статусу 

при розвитку перитоніту, пацієнтам серійно (в обох 

групах – при поступленні, на 3-тю та 7-му добу пі-

сля неї; у групі ТП – додатково в добу встановлення 

діагнозу та на 2-гу послідовну добу) проведено за-

бір крові для визначення рівнів ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-10 та 

ФНП- методом ІФА.  

У групі ВП при поступленні рівні ІЛ-1 були пі-

двищеними (медіана – 287,1 (min 1,5-max 560,1) 
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пг/мл) та поступово знижувались до 3-ї (медіана – 

198,1 (min 1,5-max 405,4) пг/мл) та 7-ї доби (медіана 

– 102,0 (min 3,3-max 306,5) пг/мл) по мірі одужання 

пацієнтів. При госпіталізації рівні ІЛ-1 у групі ТП 

були теж високими (медіана – 247,2 (min 2,7-max 

380,1) пг/мл), незначно спадали до 3-ї доби (медіана 

– 243,7 (min 61-max 399,7) пг/мл), проте наростали 

до 7-ї доби (медіана – 191,55 (min 0,9-max 309,6) 

пг/мл), продемонструвавши статистично значуще 

(р<0,05) вищі показники за такі у групі ВП. Також, 

відзначено статистичну тенденцію (р=0,09) при по-

рівнянні значень ІЛ-1 на 3-тю добу після операції 

до вищих у групі ТП.  

При госпіталізації рівні ІЛ-4 в обох групах не 

виявили статистично істотних різниць (медіана – 

6,2 (min 1,2-max 17,6) пг/мл у групі ВП проти ме-

діана – 6,1 (min 0,1-max 10,1) пг/мл у групі ТП). 

У групі ВП концентрації ІЛ-4 з 3-ї доби (медіана 

– 7,8 (min 0,5-max 44,1) пг/мл) до 7-ї доби (меді-

ана – 6,4 (min 2,9-max 22,5) пг/мл) знижувались. 

У групі ТП показники ІЛ-4 на 3-тю (медіана – 5,6 

(min 2,5-max 7,9) пг/мл) та 7-му (медіана – 4,3 

(min 1,2-max 7) пг/мл) добу були статистично си-

гніфікантно (p<0,001) нижчими та знижувались 

надалі. 

Значення ІЛ-10 статистично суттєво (р<0,05) 

відрізнялись у всі доби порівняння у бік вищих у 

групі ТП: на момент госпіталізації (медіана – 19,3 

(min 1,1-max 171,2) пг/мл проти медіана – 24,35 

(min 12,5-max 100,2) пг/мл), 3-тю (медіана – 22,1 

(min 0,5-max 198,7) пг/мл проти медіана – 30,0 

(min 18,8-max 42,1) пг/мл) та 7-му (медіана – 15,9 

(min 0,2-max 65,2) пг/мл проти медіана – 28,35 

(min 12,3-max 45,7) пг/мл) доби. В обох групах 

найвищими показники ІЛ-10 були на 3-тю добу 

після операції. 

Зміни рівнів ФНП- теж мали свої закономірно-

сті. Так, в межах обох груп спостережено поступове 

зниження значень ФНП-. При госпіталізації рівні 

цього ІЛ не мали сигніфікантної різниці між гру-

пами порівняння (медіана – 245,7 (min 2,2-max 

665,5) пг/мл у групі ВП проти медіана – 266,6 

(min 4,2-max 349,9) пг/мл у групі ТП). На 3-тю добу 

показники ФНП- виявили статистичну тенденцію 

(р=0,09) у бік нижчих у групі ТП (медіана – 179,25 

(min 3,5-max 265,3) пг/мл) порівняно з такими у 

групі ВП (медіана – 206,7 (min 1,1-max 434,1) 

пг/мл). Спостережена тенденція в подальшому 

стала статистичною сигніфікантністю (р<0,05) на 

7-му добу, коли у групі ТП рівні ФНП- стали істо-

тно нижчими (медіана – 104,95 (min 2,2-max 280,1) 

пг/мл) за такі у групі ВП (медіана – 149,4 (min 3,9-

max 445,1) пг/мл). 

Подібні результати отримали й інші науковці. 

Так, різке зростання рівня ІЛ на ранніх стадіях сеп-

сису та подальший їх дисбаланс призводять до ви-

снаження імунної системи та, потенційно, розвитку 

імунопаралічу [3]. Підвищення рівнів ІЛ-1, ІЛ-10 

та ФНП- пов’язують із ризиком розвитку ПОН і в 

цілому поганим прогнозом [2, 6, 9, 10, 17]. При ТП 

рівні ІЛ-10 є низькими, оскільки свідчать про роз-

виток анергії до інфекційного чинника [1, 7], що 

отримало підтвердження і у наших спостереженнях 

у групі ТП вже з 3-ї доби. Низькі рівні ІЛ-4 при тя-

жкому абдомінальному сепсисі можуть Відзначено, 

що у тяжких септичних хворих ФНП- знижувався 

до 7-ї доби, ІЛ-10 – навпаки зростав до 7-ї доби [3]. 

Поступове падіння концентрацій ФНП- після опе-

рації трактують як індикатор сприятливого про-

гнозу[5], що виявилось і у групі ВП. Проте, у на-

шому дослідженні така динаміка ФНП- виявилась 

індикативною щодо розвитку ТП. 

Порівняння цитокінового статусу виявило зна-

чні зміни рівнів ІЛ-1, ІЛ-4, ІЛ-10 та ФНП- сиро-

ватки крові, які є проявом анергії, що може стати 

підгрунтям трансформації ВП у ТП. 

Висновки.  

1. Третинний перитоніт є найскладнішою для 

діагностики, лікування та прогнозу формою абдо-

мінального сепсису. 

2. Зміни цитокінового статусу у хворих на ТП 

означають появу імунної недостатності. 

3. Дисбаланс інтерлейкінів може бути предик-

тором розвитку ТП. 
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tients. Changes in the cytokine status in the group of tertiary peritonitis indicate the arise of immune deficiency. 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ОСТЕОГЕННОЇ АКТИВНОСТІ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН ЩЕЛЕПО-
ЛИЦЕВОЇ ДІЛЯНКИ З ІНШИМИ ФРАГМЕНТАМИ КІСТКОВОЇ ТКАНИНИ ЛЮДИНИ 

В статті представлені дослідження стану стовбурових клітин кісткового мозку людини різних ділянок скелету 
людини. Результати досліджень свідчать про зміну регенераторного потенціалу у різних кістках, яка зростає 
в послідовності: плескова кістка, великогомілкова кістка, проксимальний метафіз стегневої кістки, реброва 
кістка, нижня щелепа, верхня щелепа, клубова та грудна кістки. 

Ключові слова: стовбурові клітини, остеогенний потенціал, кісткова тканина 

 

Вступ. Не зважаючи на те, що кістка є однією з 

найміцніших тканин організму людини, вона схи-

льна до різних дистрофічних змін. Так, дуже часто 

при втраті зубів зустрічається атрофія кісткової 

тканини верхньої та нижньої щелеп [9, 10]. 

Тому, вивчення кісткової тканини з подальшим 

застосуванням відновлення дистрофічно-запальних 

змін в сучасній медицині відіграє важливу роль та 

набуває своєї актуальності [2, 3, 4]. 

Анатомічно, до кісток лицевого черепу нале-

жать: верхня та нижня щелепа, вилична кістка – які 

утворюють скелет лиця та визначають його форму 

[6]. 

Верхня щелепа – парна повітроносна кістка, ро-

зташована у центрі обличчя й сполучається з біль-

шістю кісток лицевого черепа за допомогою швів. 

Нижня щелепа – непарна (губчаста) кістка, яка 

утворює нижній відділ лицевого черепа та з’єдну-

ється з кістками черепу скронево-нижньощелепним 

суглобом. 

В характеристиці кісткової тканини важливу роль 

відіграє як кількісний, так і якісний склад, який пред-

ставлений стовбуровими клітинами. Характерною 

властивістю цих рідкісних популяцій є здатність до 

тривалої самопідтримки, проліферації та диференцію-

вання стовбурових кровотворних клітин в умовах ба-

гатошарових культур з утворенням фібробластів, які 

синтезують колаген [11, 12, 13]. 

Закордонні вчені у своїх дослідженнях довели, 

що кожна колонія утворюється з однієї клітини – 

колонієутворючої клітини фібробластів [1, 5, 7]. Фі-

бробласти кістковомозкових стромальних колоній 

людини синтезуючи колаген І-го типу матриксу пе-

редбачають відповідне середовище для індукції ди-

ференціювання остеобластів in vitro та остеогенезу 

in vivo [14]. 

Фундаментальне вивчення остеогенного диферен-

ціювання клітин в подальшому дозволить більш ефе-

ктивно використовувати властивості стромальних 

клітин у клінічних умовах для усунення дефектів кіс-

ткової тканини та запобігти розвитку як запальної, так 

і дистрофічно-запальної кісткової патології [8]. 

Мета роботи. Визначити остеогенну актив-

ність кісткового мозку різних ділянок скелету 

людини у порівнянні з кістками верхньої та ниж-

ньої щелеп. 

Матеріали та методи. Вивчався остеогенний 

потенціал стовбурових стромальних клітин колоній 

фібробластів, який був отриманий клонуванням 

остеогенних клітин-попередників in vitro. 

Об’єктом дослідження була кісткова тканина 

людини: груднина, ребро, крило клубової кістки, 

проксимальний метафіз стегневої кістки великого-

мілкова кістка, плеcнова кістка, фрагменти верх-

ньої та нижньої щелепи. 

Дані остеогенної активності стовбурових стро-

мальних клітин кісток людини був наданий лабора-

торією імунології НДІ травматології та ортопедії 

України для більш детального вивчення даної про-

блеми, а нами було вивчено кісткову тканину верх-

ньої та нижньої щелепи.  

Матеріалом дослідження була кісткова тканина 

верхньої та нижньої щелепи, отримання якої прово-

дилось під час оперативного втручання – екстракції 

зубів. 
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Забір кісткової тканини проводився з метою ус-

унення деформації альвеолярного паростка верх-

ньої та нижньої щелепи (поглиблення, гострі краї, 

виступання кісткової тканини) для кращого заго-

єння рани, та під час екстракції атипового вида-

лення зубів, які були поза осередками запалення та 

різних дегенеративно-дистрофічних змін. 

Отриманий нами матеріал утримували в стери-

льній пробірці із сумішшю Е-199, та відправили в 

імунологічну лабораторію. Дослідження виконані в 

Інституті травматології та ортопедії НАМН Укра-

їни (свідоцтво про реєстрацію № ПТ-374/11 від 

10.10.2011 р. видане ДП «Укрметртест – стан-

дарт»). 

Клонування стовбурових стромальних клітин 

(ССК) кісткового мозку проводили за методикою 

Астахової В.С. (1982). Методика проведення поля-

гала в тому, що протягом 14 діб за стандартних 

умов культурального середовища у чашках Петрі 

при 37 °С та газові суміші з 5 % вмістом СО2 в ат-

мосферному повітрі з використанням летально 

опромінених клітин кісткового мозку кроля у яко-

сті фідера проводили клонування. 

Регенераторний потенціал кісткової тканини 

верхньої та нижньої щелеп оцінювали за показни-

ками ефективності клонування стовбурових стро-

мальних клітин або колонієутворюючих одиниць 

фібробластів (КУОф) кісткового мозку серед 105 

ядровмісних клітин. 

Статистичну обробку отриманого нами матері-

алу виконували за допомогою програмного пакету 

Stetistica. 

Результати досліджень та їх обговорення. Ре-

зультати проведених нами досліджень кісткового мо-

зку людини вказують на високий регетераторний по-

тенціал кісткової тканини грудини, ефективність кло-

нування в середньому якої склала 57,5±3,5 на 105 яде-

рних клітин, та остеогенних клітин – попередниць 

гребня клубової кістки, яка дорівнювала 30,1±1,7 на 

105.  

Кісткова тканина ребра та проксимального 

метафізу стегна вказують на середню ефектив-

ність клонування. Так, відповідно, їх показники 

дорівнювали 8,6±1,3 на 105 та 8,0±1,3 на 105 яде-

рних клітин. 

Слабо виражений остеогенний потенціал спо-

стерігався у великогомілкової кістки, який всеред-

ньому складав 1,0±0,4 на 105. При клонуванні осте-

огенних клітин-попередниць плеснової кістки ко-

лонії були відсутні у всіх випадках (табл. 1). Тільки 

у 3-ох випадках спостерігались поодинокі фіброб-

ласти (це в три рази менше ніж у клубовій кістки, 

та в два рази менше ніж у ребровій кістці). 

 

Таблиця 1 

 

Вміст колонієутворюючих одиниць фібробластів (КУОФ) з різних ділянок скелету людини 

 

Джерело кісткового мозку, що викори-

стовується як трансплантат у щелепно-

лицевій хірургії 

Кількість дос-

ліджень 

Кількість вими-

тих з кістки клі-

тин 

Ефективність клону-

вання КТОф (105 ядер-

них клітин) 

Грудна кістка 10 108 57,5±3,5 

Клубова кістка 5 108 30,1±1,7 

Реброва кістка 5 107 8,6±1,3 

Стегнова кістка 8 107-108 8,0±1,3 

Великогомілкова кістка 11 106-107 1,0±0,4 

Плеснова кістка 10 104-105 0 

Нижня щелепа 5 104-107 11,2±7,1 

Верхня щелепа 6 105-108 29,2±1,8 

 

Вивчаючи остеогенний потенціал кісткової тка-

нини верхньої щелепи, ми виявили високу ефекти-

вність клонування, яка дорівнює 29,0±1,8 на 105 

ядерних клітин, що співпадає з активністю клубової 

кістки (рис 1). Клонування кісткового мозку ниж-

ньої щелепи в середньому дорівнює 11,2±7,1, що 

співпадає з середньою ефективністю клонування 

кісткової тканини ребра (рис/ 2). 
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Рис 1. Чашка Петрі зі стовбуровими стромаль-

ними клітинами кісткового мозку нижньої щелепи 

 
Рис 2. Чашка Петрі зі стовбуровими стромаль-

ними клітинами кісткового мозку верхньої ще-

лепи 

 

Виходячи з вищевказаного, ми можемо ствер-

джувати про більш високий регенераторний потен-

ціал верхньої щелепи, який майже в 2 рази вищий у 

порівнянні з нижньою щелепою. На нашу думку, це 

пов’язано з анатомічною будовою і розташуванням, 

верхня щелепа отримує значно краще кровопоста-

чання та знаходяться ближче до кісток черепа ніж 

нижня щелепа, яка з’єднується з черепом за допо-

могою скронево-нижньощелепного суглобу 

(табл. 1). 

Висновок. Остеогенний потенціал клітин кіст-

кового мозку людини вказує на високу регенерато-

рну активність верхньої щелепи у порівнянні з ни-

жньою щелепою та іншими ділянками скелету лю-

дини. На нашу думку, це відбувається за рахунок 

особливостей анатомічної будови повітроносної кі-

стки та її кращого кровопостачання. 

Отже, при виборі оптимального за біологічними 

властивостями трансплантату з верхньої чи ниж-

ньої щелепи слід враховувати їх ефективність та ви-

користовувати їх у сучасній реконструктивній га-

лузі стоматології – пародонтології. 
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DESCRIPTION OF OSTEOGENIC ACTIVITY OF BARREL CAGES OF SHIFT-FACE AREA IS WITH OTHER 
FRAGMENTS OF BONE FABRIC OF MAN 

In the article the presented researches of the state of barrel cages of marrow of man of different areas to the 
skeleton of man. The results of researches testify to the change of regenerator potential in different bones, which 
grows in a sequence: pleckless bone, tibia bone, proximal metaphysis of tibia bone, costal bone, bottom jaw, su-
pramaxilla, ilium and sternal. 

Key words: stem cell, osteogenic potential, bone fabric 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИНИКНЕННЯ ПАРОДОНТИТУ У МЕШКАНЦІВ МІСТА УЖГОРОДА ВІКОМ 
ВІД 18 ДО 24 РОКІВ У ЗАЛЕЖНОСТІ ВІД ФАКТОРІВ РИЗИКУ  

Проаналізовано дані щодо особливості виникнення та формування пародонтиту в залежності від факторів 
ризику в осіб віком від 18 до 24 років серед жителів міста Ужгорода. Шляхом обробки первинної медичної 
документації, первинного стоматологічного огляду і математико-статистичної обробки виявлені фактори, які 
найсуттєвіше впливають на виникнення та перебіг даного захворювання – хронічний тонзиліт, бруксизм, 
шкідливі звички, а середній ступінь впливу на формування пародонтиту мають каріозні ураження зубів, 
цукровий діабет, зубний наліт. На основі отриманих даних розроблено методи первинної профілактики па-
родонтиту. 

Ключові слова: пародонтит, захворюваність, населення віком 18–24 роки, хронічний тонзиліт, гінгівіт, 

цукровий діабет 

 

Вступ. Захворювання тканин пародонту станов-

лять одну з найскладніших проблем сучасної сто-

матології. Значне розповсюдження – до 97 % та осо-

бливості перебігу хвороб пародонту часто зумов-

лені труднощами лікування, особливо на фоні со-

матичних захворювань [1]. В останні роки все бі-

льша увага приділяється вивченню взаємозв’язку 

запальних процесів у пародонті з соматичними за-

хворюваннями [2]. Дослідження та клінічні дані сві-

дчать про те, що пошкодження, які виникають вна-

слідок захворювань тканин пародонту опорним 

тканинам зуба в молодому віці, згодом практично 

не підлягають корекції. З часом це захворювання 

призводить до значного руйнування зубного апа-

рату і повністю позбавляє зубів працездатне насе-

лення задовго до похилого віку [1, 3]. Це захворю-

вання характеризується запаленням тканин паро-

донту та тканини навколо зуба, що утримують його 

в зубній комірці. 

До пародонту належать: ясна, періодонт, кіст-

кова тканина коміркових дуг щелеп, цемент [5]. 

При пародонтиті руйнується кісткова тканина зуб-

них комірок і періодонт, біля шийки зубів утворю-

ються пародонтальні кишені. Зуби починають хита-

тися, а ясна кровоточити. Гінгівіт (запалення ясен) 

зазвичай передує пародонтиту [6]. Основною при-

чиною даного захворювання є мікроорганізми. Вна-

слідок неправильної гігієни ротової порожнини на 

зубах залишається наліт, в якому з кожним днем 

збільшується кількість патогенних мікроорганізмів 

(зубна бляшка) і з часом під дією слини вона пере-

творюється на зубний камінь. Запалені ясна пере-

стають міцно прилягати до зуба і утворюється зубо-

ясенна кишеня, якої в нормі не має бути. Продукти 

життєдіяльності мікроорганізмів починають руй-

нувати сполучнотканинні волокна, а згодом і 

кістку. Несвоєчасне лікування пародонтиту може 

призвести до втрати здорових зубів. Захворювання 

в залежності від перебігу може характеризуватись 

кровоточивістю ясен, почервонінням, гноєтечою, 

неприємним запахом з рота, рухомістю зубів. Нея-

кісне пломбування або недолікований карієс також 

можуть спровокувати розвиток хвороби та її ускла-

днення [7]. Також на виникнення пародонтиту ма-

ють вплив не лише місцеві чинники, а й загальні: 

серцево-судинні захворювання; ендокринні захво-

рювання(цукровий діабет); порушення роботи за-

лоз внутрішньої секреції; хронічні хвороби внутрі-

шніх органів; хвороби крові; не раціональне харчу-

вання; хронічний гіповітамінозом; спадкова схиль-

ність до захворювань; гормональний дисбаланс [4, 

8]. Розвиток патології пародонта пов’язують як із 

загально-метаболічними змінами при цукровому 

діабеті, так і з мікроангіопатіями, які характерні для 

даного захворювання. Порушення всіх видів об-

міну речовин, розвиток імунодефіцитного стану, 

патологія мікроциркуляції є основними факторами 

ризику для ураження пародонта при цукровому ді-

абеті [2, 4]. 

Мета дослідження. Визначити чинники, які 

безпосередньо впливають на виникнення і перебіг 

пародонтиту у мешканців міста Ужгорода віком від 

18 до 24 років. 

Матеріали та методи. На основі клінічних 

обстежень проведено анкетування 37 пацієнті 

віком від 18 до 24 років із захворюванням на па-

родонтит, які проживають в місті Ужгород. У 

анкеті пацієнти вказували частоту чищення зу-

бів, вид зубної щітки, наявність утруднення при 

відкриванні рота, оголення коренів, наявність 

зубного нальоту, зубного каменю, рухливості 

зубів каріозних і не каріозних уражень, а також 

наявність чи відсутність фонових захворювань, 

зокрема цукрового діабету, хронічного тонзи-

літу і гінгівіту. 

Також хворому пропонували заповнити анкету 

загального анамнезу. У ній відзначалася наявність 

у пацієнта рецидивуючих виразок порожнини рота, 
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грибкових інфекцій, чи будь-яких інших захворю-

вань слизової оболонки ротової порожнини, наяв-

ність шкідливих звичок (паління, зловживання ка-

вою), частота чищення зубів протягом доби, трива-

лість використання зубної щітки, використання зу-

бних ниток (флосів), затримка їжі у міжзубних про-

міжках, чутливість зубів до гарячого, холодного, 

солодкого, кислого, наявність неприємного запаху 

з рота, неприємного присмаку в роті, кровоточиво-

сті ясен. 

Був проведений також стоматологічний огляд. 

До картки стоматологічного хворого вносили дані 

щодо наявності у пацієнтів карієсу, пульпіту, пері-

одонтиту, пломб, реставрацій, коронок, видалених 

зубів тощо. Звертали увагу на наявність фонових 

захворювань, у даному випадку – хронічного тон-

зиліту, а саме використовувалися дані анамнестич-

ного опитування: частота захворюваності на ангіну 

протягом року(наявність двох і більше разів на рік 

є одним із критеріїв для встановлення діагнозу хро-

нічний тонзиліт). 

При захворюванні на пародонтит особливу 

увагу приділяли пародонтологічному обстеженню. 

Для постановки правильного діагнозу визначали 

глибину пародонтальних кишень, вимірювали 

втрати епітеліального прикріплення (ВЕП) та вели-

чину рецесії ясен, визначали ступінь рухомості зу-

бів. 

З метою об'єктивної оцінки змін у тканинах па-

родонту, та визначення ступеня запалення ясен ви-

користовували папілярно-маргінально-альвеоляр-

ний індекс (РМА). Для оцінки гігієнічного стану 

порожнини рота використовували Гігієнічний ін-

декс Green-Vermillion. 

У дослідженні використано такі методи: соціа-

льно-гігієнічний метод (для виявлення характеру та 

ступеня впливу умов проживання на основі показ-

ників стоматологічного здоров'я населення м. Уж-

город); епідеміологічний (для вивчення причин, 

умов (чинники ризику) і механізмів формування за-

хворюваності серед населення з метою обґрунту-

вання заходів профілактики та оцінювання їх ефек-

тивності); математично-статистичний (для визна-

чення описової статистики, графічне зображення та 

кількісний опис даних (Microsoft Word 2010, Mi-

crosoft Excel 2010). Усі одержані при опитуванні 

цифрові дані опрацьовані методами варіаційної ста-

тистики. Для обробки наших результатів ми вико-

ристовували коефіцієнт рангової кореляції 

Cпірмена (F), критерій Стьюдента (р). 

Результати досліджень та їх обговорення. У 

ході досліджень проведено аналіз зв'язків симпто-

мів пародонтиту та факторів, які впливають на його 

розвиток. Зробивши статистично-математичний 

обробку даних анкетування, ми вказали на межу 

чинників, які безпосередньо призводять до виник-

нення пародонтиту. Очевидно, що саме за цими 

критеріями можна виявити фактори, які найбільш 

суттєво впливають на виникнення пародонтиту, а 

саме: цукровий діабет, зубний наліт, зубний камінь, 

рухливість зубів, кровоточивість ясен, бруксизм 

(скрегіт зубами), неприємний запах з рота, набряк-

лісь, почервоніння ясен, періодичні виразки порож-

нини рота, герпес, шкідливі звички, хронічний тон-

зиліт, оголення коренів зубів, клацання при відкри-

ванні рота, утруднення при відкриванні рота, крих-

кість зубів, каріозне ураження зубів, не каріозне 

ураження зубів (клиновидний дефект, ямки та ко-

ричневі плями). 

Для визначення сили зв’язку між змінними ве-

личинами ми використали коефіцієнт кореляції 

Спірмена (F). Величина цього коефіцієнта відобра-

жає силу зв'язку. Значення цього коефіцієнта відо-

бражає взаємозв'язок між захворюваннями, факто-

рами ризику (гінгівіт, тонзиліт, діабет) і виникнен-

ням пародонтиту. При оцінці сили зв’язку коефіці-

єнта кореляції ми використали шкалу Чеддока 

(табл.1). 

 

Таблиця 1 

 

Шкала Чеддока за силою зв’язку між змінними величинами 

 

 

У таблиці 2 представленні всі фактори 

ризику та основні симптоми, що характеризують 

пародонтит, а також сила кореляційного зв’язку. 

При від’ємній кореляції значення сили зв’язку 

між змінними величинами змінюють на протилежні. 

Якщо значення коефіцієнта кореляції між змінними 

дорівнює 0,35, то це слабка від’ємна кореляція і ми її 

не приймали до розрахунку. Якщо значення коефіці-

єнта кореляції рівне 0, то, відповідно, змінні не 

пов’язані між собою. Якщо величина коефіцієнта ко-

реляції дорівнює 0,25, то це слабка кореляція і в бі-

льшості випадків ми не приймали її до розрахунків. 

Значення сили зв’язків між 

змінними величинами 

Інтерпретація даних за силою зв’язку між 

змінними величинами 

Від 0 до 0,3 Дуже слаба 

Від 0,3 до 0,5 Слаба 

Від 0,5 до 0,7 Середня 

Від 0,7 до 0,9 Висока 

Від 0,9 до 1 Дуже висока 
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Якщо ж коефіцієнт кореляції дорівнював 0,58 чи 0, 

76, то це значення середньої та високої кореляції і ми 

звертали увагу на неї в своїх інтерпретаціях. Якщо 

коефіцієнт кореляції дорівнює 1, то, відповідно, 

змінні повністю зв’язані між собою. Для вияв-

лення різниці сили впливу чинників на форму-

вання захворюваності на пародонтит викорис-

тано t-критерій Стьюдента. Рівень значущості 

становить 0,05, що є достатнім для медико-біо-

логічних досліджень. З цим показником можна 

стверджувати з ймовірністю 95%, що результати 

мають не випадковий, а закономірний характер 

(табл.3). 

Проаналізувавши показники коефіцієнта ра-

нгової кореляції Спірмена за оцінкою факторів 

ризику на захворюваність на пародонтит серед 

жителів міста Ужгорода віком 18–24 роки мо-

жна сказати, що найбільший вплив на виник-

нення даного захворювання мають бруксизм 

(F=0,868), хронічний тонзиліт (F=0,794) та шкі-

дливі звички (куріння та вживання алкоголю) 

(F=0,783), а середню силу впливу – каріозні ура-

ження (F=0,572), рухливість зубів (F= 0,600) та 

кровоточивість ясен (F=0,600). Взявши до уваги 

результати отриманого показника коефіцієнта 

достовірності Стьюдента (р) за оцінкою факто-

рів ризику на захворюваність на пародонтит се-

ред жителів міста Ужгорода віком 18–24 роки. 

можна стверджувати, що найсуттєвіше вплива-

ють на формування пародонтиту каріозні ура-

ження зубів (p=0,541), зубний наліт (p=0,568), 

набряклість та почервоніння ясен (p=0,486). 

 

Таблиця 2 

 

Коєфіцієнт кореляції та коєфіцієнт достовірності за силою впливу факторів 

ризику на формування пародонтиту 

 

Фактори ризику 

Сила зв'язку кое-

фіцієнта кореля-

ції (F). 

Сила зв'язку коефіцієнта 

достовірності 

Кількість випад-

ків, % 

Цукровий діабет 
Слабка від'ємна 

кореляція 

Дуже слабка достовір-

ність 
2 (5,4%) 

Зубний наліт Слабка кореляція Середня достовірність 21 (56,75%) 

Зубний камінь Висока кореляція Слабка достовірність 12 (32,43%) 

Рухливість зубів 
Середня кореля-

ція 

Дуже слабка достовір-

ність 
10 (27,02%) 

Кровоточивіть ясен 
Середня кореля-

ція 
Слабка достовірність 13 (35,1%) 

Бруксизм Висока кореляція 
Дуже слабка достовір-

ність 
11 (29,72%) 

Неприємний запах з рота 
Слабка від'ємна 

кореляція 

Дуже слабка достовір-

ність 
10 (27,02%) 

Набряклість,почервоніння 

ясен 

Середня від'ємна 

кореляція 
Слабка достовірність 18 (48,64%) 

Періодичні виразки порож-

нини рота, герпес 
Слабка кореляція Слабка достовірність 15 (40,54%) 

Шкідливі звички Висока кореляція Слабка достовірність 16 (43,24%) 

Хронічний тонзиліт Висока кореляція Слабка достовірність 15 (40,54%) 

Оголення коренів зубів Висока кореляція 
Дуже слабка достовір-

ність 
5 (13,51%) 

Клацання при відкриванні 

рота 
Слабка кореляція 

Дуже слабка достовір-

ність 
10 (27,02%) 

Утруднення при відкриванні 

рота 
Висока кореляція 

Дуже слабка достовір-

ність 
9 (24,32%) 

Крихкість зубів 
Дуже слабка ко-

реляція 

Дуже слабка достовір-

ність 
6 (16,31%) 

Каріозне ураження зубів 
Середня кореля-

ція 
Середня достовірність 20 (54,05%) 

Не каріозні ураження зубів Слабка кореляція Слабка достовірність 17 (45,94%) 

Інші скарги Висока кореляція Слабка достовірність 12 (32,43%) 
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Таблиця 3 

 

Значення коефіцієнта Стьюдента (р) та коефіцієнта рангової кореляції (F), визначають рівень впливу ко-

жного з факторів на виникнення даного патологічного стану – пародонтиту 

 

Фактори ризику 
Коефіцієнт коре-

ляції, F 

Коефіцієнт 

Стьюдента, p 

Шкідливі звички 0,783 0,432 

Хронічний тон-

зиліт 
0,794 0,405 

Оголнення коре-

нів зубів 
0,7299 0,243 

Клацання при 

відкриванні рота 
0,476 0,270 

Утруднення при 

відкриванні рота 
0,738 0,243 

Крихкість зубів 0,085 0,162 

Каріозні ура-

ження зубів 
0,572 0,541 

Некаріозне ура-

ження зубів 
0,474 0,459 

Інші скарги 0,762 0,324 

 

Фактори ризику 
Коефіцієнт 

кореляції, F 

Коефіцієнт 

Стьюдента, p 

Цукровий діабет  –0,632 0,054 

Зубний наліт 0,401 0,568 

Зубний камінь 0,773 0,324 

Рухливість зубів 0,600 0,270 

Кровоточивість ясен 0,600 0,351 

Бруксизм 0,868 0,297 

Неприємний запах з 

рота 
–0,068 0,270 

Набряклість, почер-

воніння ясен 
–0,340 0,486 

Виразки порожнини 

рота, герпес 
0,433 0,405 

 

Висновки. 1. Для раннього виявлення пародон-

титу необхідно комплексне обстеження, яке вклю-

чає збір загального та стоматологічного анамнезів, 

первинний стоматологічний огляд, виявлення пато-

логії тканин пародонту на ранніх стадіях, а також 

ортопантомографію. 

2. Найпоширеніші фактори ризику розвитку 

пародонтиту, виявлено шляхом обробки первин-

ної медичної документації, первинного стомато-

логічного огляду і математико-статистичної об-

робки. 

3. Найбільш значущими факторами ризику є 

хронічний тонзиліт, бруксизм, шкідливі звички; се-

редній ступінь впливу на формування пародонтиту 

– каріозні ураження, цукровий діабет, зубний наліт. 

4. На основі визначених факторів можна запро-

понувати основні заходи первинної профілактики 

пародонтиту до яких належать: дотримання правил 

особистої гігієни ротової порожнини, вживання жо-

рсткої тваринної та рослинної їжі, своєчасне вида-

лення зубних відкладень і пломбування каріозних 

порожнин. 
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REASONS OF PARODONTITUS DEVELOPMENT OF THE CITIZENS OF UZHOROD AT THE AGE FROM 
18 TO 24 DEPENDING ON RISK FACTORS 

The data on the features of the occurrence and formation of periodontitis depending on the risk factors in persons 
aged 18–24 years among the inhabitants of Uzhgorod were analyzed. By processing the primary medical docu-
mentation, the primary dental examination and mathematical and statistical processing were identified factors that 
have the most significant impact on the occurrence and course of the disease: chronic tonsillitis, bruxism, harmful 
habits, and the average degree of influence on the formation of periodontitis have caries lesions of the teeth, dia-
betes, dental plaque. The methods of primary prevention of periodonti were developed based on the received data. 

Key words: periodontitis, population by age 18–24, adenoid disease, gingivitis, diabetes 
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ОПТИМІЗАЦІЯ СИСТЕМИ ЛІКУВАЛЬНО-ПРОФІЛАКТИЧНИХ ЗАХОДІВ У ЖІНОК ПРИ 
НЕВИНОШУВАННІ ВАГІТНОСТІ, АСОЦІЙОВАНОГО З ДИСБІОЗОМ ПІХВИ 

У роботі досліджена ефективність системи комплексної терапії у вагітних жіонк з невиношуванням вагітності 
на тлі дисбіозу піхви. Зроблено висонвок, що розроблені лікувально-профілактичні заходи є більш ефектив-
ними за традиційну терапію. 

Ключові слова: вагітність, невионшування, дисбіоз піхви 

 

Вступ. Проблема невиношування вагітності на 

сьогоднішній день являється крайнє актуального у 

всіх країнах світу [1, 5, 7, 10]. 

Однією з головних причин репродуктивних 

втрат у жінок являється інфекція сечостатевих 

шляхів, значення якої в процесі гестації є суттєвим 

[2, 3, 8, 9]. 

У зв’язку з вищевказаним стає очевидною необ-

хідністю при невиношуванні вагітності на тлі геста-

ційного процесу проводити оцінку і корекцією 

мікробіоценозу піхви. 

Мета дослідження. На підставі комплексної 

діагностики і терапії невиношування вагітності, 

асоційованого з дисбіозом піхви оцінити ефек-

тивність розроблених заходів. 

Матеріали та методи. Обстежено 100 вагітних 

з дотриманням вимог Гельсінської декларації та ме-

тодичних рекомендацій згідно клінічного прото-

колу (наказ МОЗ україни від 03.11.2008 р. № 624) 

[4], які були розпреділені на дві репрезентативні 

групи: І група – 50 вагітних жінок, у яких викори-

стовувалися розроблені нами лікувально-профілак-

тичні заходи, і ІІ група – 50 пацієнток, де застосо-

вана традиційна терапія [4,6]. 

Контрольну групу склали 50 практично здоро-

вих вагітних при фізіологічній вагітності. 

Оцінка ефективності запропонованих ліку-

вально-профілактичних заходів проводилася на ос-

нові клінічних проявів та даних УЗД дослідження, 

які були виконані на ультразвуковому апараті 

«Toshiba» (Японія) моделі SAL-38AS. 

Вивчення мікробіоценозу піхви здійснювалось 

відповідно до наказу № 906 від 27.12.2006 р. МОЗ 

України [6]. 

Оскільки в наше завдання входили як за-

побігання мимовільного викидня, так нормалізація 

біоценозу піхви нами на тлі попередження загрози 

викидня призначався селективний симбіотик, який 

має у своєму складі 2,5 мільярда життєздатних Lac-

tobacterium Breve BRO3 (1 раз на добу впродовж 30 

днів із ранніх термінів гестації із повторним курсов 

у 26-30 тижнів вагітності). 

Після відновлення нормоценозу піхвового 

вмісту (відсутність лейкоцитарної реакції, змен-

шення епітеліальних клітин, наявність лактобацил) 

призначалась мікроіонізована форма прогестерону 

інтравагінально по 100 мг 2 рази на добу. Дана 

форма препарату зручна в дозуванні та є більш 

ефективною для збереження вагітності. 

Для попередження хромосомних аберацій в 

клітинах хоріону призначалась фолієва кислота (по 

2 мг 2 рази на добу). Окрім того в комплекс тера-

певтичних засобів були включені: актовегін – пре-

парат, що активує процеси ангіогенезу, покращує 

метаболізм та сприяє синтезу ендотеліальних фак-

торів релаксації (по 200 мг 2 рази на добу) та 

комбінований препарат (по 5 мл 2-3 рази на добу), 

до складу якого входять вітаміни А і Д2, омега-3 

поліненасичені жирні кислоти, що покращують 

мікроциркуляцію у матково-плацентарній системі. 

Статистична обробка результатів проводилась з 

використанням пакету прикладних програм 

STATISTICA 5.5. результати ввжали статистично 

значимимі при р < 0,05. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Оцінюючи клінічну ефективність розроблених і за-

проваджених профілактично-терапевтичних за-

ходів, перш за все слід зазначити, що після першого 

курсу проведеної терапії, спостерігалося більш 

швидке відновлення мікробіоценозу піхви в І групі, 

ніж у ІІ групі – групі порівняння. Так, у 39 осіб 
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(68,0%) стан піхвового вмісту оцінювався як нор-

моценоз, тоді як у вагітних ІІ групи нормоценоз 

піхвового вмісту був лише у 29 (58,0%), незважа-

ючи на проведену традиційну терапію [6]. 

Проміжний тип біоценозу піхви виявлено у (30,0% 

і 28,0%) відповідно. Неспецифічний бактеріальний 

вагіноз траплявся у 2 пацієнток (4,0%) першої 

групи та у 14 (16,0%) другої, що у 4 рази вище. 

Після другого курсу через 30 днів у І групі бак-

теріальний вагіноз не виявлено, а в другій групі на 

тлі традиційної терапії бактеріальний вагіноз був у 

5 осіб (10,0%). 

Дані опитування пацієнток показали, що у пере-

важній більшості вагітних після другого курсу спо-

стерігалося повне одужання. Амінотест був нега-

тивний у всіх випадках після проведених двох 

курсів терапії. За рівнем рН траплявся незначний 

алкалоз (pH 5,0–5,5) в обох групах вагітних. 

Проте зсув у лужний бік піхвового секрету в 

групі порівняння траплявся у 2,5 разу частіше, ніж 

в основній. При визначенні рН секрету піхви на тлі 

проведеного лікуванння в жодногму випадку не 

спостерігалося підвищення рН > 5,5, тоді як у групі 

порівняння (ІІ група) зсув рН у лужний бік спо-

стерігався в 3,5 разу частіше. У всіх вагітних кон-

трольної групи даний показник був у межах норми. 

Для оцінки впливу терапії на кількісний і 

якісний склад мікрофлори, вивчено в порівняль-

ному аспекті видовий склад вмісту мікрофлори 

піхви. 

У цілому у вагітних І групи після проведеної за-

пропонованої нами терапії відзначалося кількісне 

зниження видового складу, зокрема у вагітних І 

групи після закінчення курсу терапії було іденти-

фіковано 14 видів мікроорганізмів, тоді як у групі 

порівняння (ІІ група) – 22 види (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

 

Видовий склад мікрофлори статевих шляхів на тлі проведеної терапії (абс. ч., %) 

 

Вид мікрофлори 

Групи вагітних 

І група  

(n=50) 

ІІ група  

(n=50) 

Контрольна  

група 

абс. % абс. % абс. % 

Lactobacillus sp. 50 100,0хо 28 56,0х 50 100,0 

Bifidobacterium sp. 32 64,0хо 13 26,0х 34 68,0 

Peptococcus niger 2 4,0хо 8 16,0х 1 2,0 

Peptostreptococcus 

sp. 
3 6,0хо 123 24,0х 2 4,0 

Fusobacterium sp. - - 7 14,0 - - 

Bacteropides sp. - - 6 12,0 - - 

Staphylococcus sp. 5 10,0хо 19 38,0х 4 8,0 

S. epidermidis 3 6,0хо 7 14,0х 2 4,0 

S. aureus - - 4 8,0 - - 

S. haemolyticus - - 5 10,0 - - 

S. saprophyticus 3 6,0о 6 12,0о - - 

S. hominis 1 2,0о 4 8,0о - - 

Streptococcus sp. 3 9,0о 9 18,0о - - 

S. viridans - - 3 6,0 - - 

E. faecalis 1 2,0о 6 12,0 - - 

Enterobakterium 2 4,0о 12 24,0 - - 

E. colli 1 2,0о 9 18,0 - - 

K. pneumoniae - - 2 4,0 - - 

Candidas sp. 9 18,0хо 15 30,0х 4 8,0 

Mycoplasma homi-

nis 
1 2,0о 3 6,0 - - 

Ureoplasma urealiti-

cus 
2 4,0о 7 14,0 - - 

Chlamidia tracho-

matis 
- - 4 8,0 - - 

Примітка: хр < 0,05 відносно групи контролю, ор < 0,05 відносно І групи в порівнянні з другою. 

 

Як видно з даних таблиці 1, використання запро-

понованої нами методики у вагітних із ранніми ре-

продуктивними втратами в анамнезі й порушенням 

біоценозу статевих шляхів є в цілому більш ефек-

тивною, ніж традиційна терапія [6]. Так, уже під 

кінець першого курсу терапії у вагітних жінок І 
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групи контамінації піхви представниками індиген-

них мікроорганізмів була суттєво вищою: лактоба-

цили та біфідобактерії висівали в 1,8 і 2,5 разу 

частіше, ніж у вагітних групи порівняння. Збіль-

шення кількості нормальної мікрофлори на тлі за-

пропонованої терапії свідчить про сприяння захи-

сту даного біотипу мікрофлори від заселення 

умовно-патогенною мікрофлорою статевих шляхів 

у вагітних із репродуктивними втратами в анамнезі 

на тлі дисбіозу піхви. 

Насамперед зменшувалася частота кокової 

мікрофлори, зокрема: стафілококи – у 3,8 разу, 

стрептококи – у 2,3 разу, анаеробні коки – у 2,0 разу 

порівняно з відповідними показниками другої 

групи, що отримували традиційну терапію [6]. 

Значну питому вагу в біотипі мікрофлори піхви 

у жінок ІІ групи мали представники мікрофлори ки-

шечника, що негативно впливало на гестаційний 

процес. Особливо це стосується ентеробактерій, які 

у ІІ групі висівались у 24,0% випадків, тоді як у 

вагітних І групи на тлі запропонованої терапії – 

лише у 4,0% випадків. Достатньо часто в обох гру-

пах висівали гриби роду Candida (18,0% в І групі), 

(30,0% в ІІ групі), тобто в 1,7 разу менше порівняно 

з основною групою. 

Показовим є той факт, що асоціації різних видів 

ентеробактерій та стрептококів, які вважаються 

найбільш патогенними, виявлені тільки у жінок ІІ 

групи. Частота виявлення анаеробів була невисо-

кою, а такі мікроорганізми, як K. pneumoniae у 

вагітних І групи в жодному випадку не висівалися. 

Велике негативне значення для перебігу вагіт-

ності та впливу на стан фетоплацентарного ком-

плексу мають асоціації мікроорганізмів, частота 

яких складала 40,0% у І групі й 74,0% у ІІ групі, 

тобто в 1,8 разу вище. Однак, якщо до складу 

асоціацій в осіб І групи входило 2–3 види умовно-

патогенних мікробів, то в осіб ІІ групи асоціації 

мікробів складалися з 3–4 представників, зокрема 

кокової флори та грибів роду Candida або енте-

робактерій. 

Отже, запропонована нами схема лікувально-

профілактичних заходів у вагітних із ранніми втра-

тами вагітностей в анамнезі, асоційованих із 

дисбіозом піхви, сприяє більш швидкій нор-

малізації біоценозу піхви і позитивно впливає на ге-

стаційний процес, що підтверджують дані нашого 

дослідження. 

У всіх випадках у вагітних І групи спостерігався 

неускладнений перебіг вагітності в І триместрі спо-

стерігався у 86,0%, тоді як при традиційній терапіїї 

даний показник становив лише 68,0%, що є на 

18,0% нижче. 

Клінічні прояви загрози переривання вагітності 

не спостерігалися. Величина відношення довжини 

порожнини матки до її передньо-заднього розміру 

склала 1,37±0,04, а середній показник відношення 

довжини шийки матки до її діаметра на рівні 

внутрішнього вічка – 1,54±0,05. 

Останнє ультразвукове дослідження підтвер-

джує, що майже у 100% вагітних не спостерігались 

ознаки гіпертонусу міометрію (рис. 1). 

 

 
Рис. 1. Вагітність 6–7 тижнів, неускладнений перебіг. Поздовжнє сканування. 

Нормотонус міометрію. 

 

Принципове значення для оцінки ефективності 

лікувально-профілактичних заходів має стан гемо-

динамічної перебудови преплацентарного крово-

плину на тлі гестаційної трансформації ендо-

метріальних сегментів СА басейну МА. 

У пацієнток І групи під впливом запропонова-

них комплексних лікувально-профілактичних за-

ходів спостерігається своєчасне формування низь-

корезистентного кровоплину в басейні МА 

(табл. 2). 

 

Таблиця 2 
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Показники кровоплину в басейні МА на тлі розроблених лікувально-профілактичних заходів (М±m) 

 

Термін гестації, тиж. 
Показники 

С/Д ПІ ІР 

8–9 9,71±0,04 1,86±0,07 0,79±0,06 

10–11 8,07±0,06х 1,35±0,04х 0,59±0,05х 

12–13 3,18±0,05х 1,05±0,04х 0,51±0,02х 

Примітка: хр < 0,05 – порівняно з вагітними в терміні 8–9 тижнів гестації. 

 

Згідно з даними таблиці 2, у пацієнток, в яких 

використовувалися комплексна терапія у 12–13 

тижнів вагітності виявлено майже 100,0% геста-

ційну трансформацію в мікроциркуляторному 

руслі басейну МА. Якщо в І групі вагітних показ-

ники судинного опору в мікроциркуляторному 

руслі басейну МА (С/Д, ПІ і ІР) у 8–9 тижнів геста-

ції склали, відповідно, 9,71±0,04; 1,86±0,07; 

0,79±0,06, то у 10–11 тижнів і особливо у 12–13 

тижнів гестації встановлено їх достовірне зниження 

(р<0,05). При цьому вже в 10–11 тижнів гестації 

КШК у басейні МА характеризувалися помірною 

пульсацією і високим діастолічним компонентом 

(рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Вагітність 10–11 тижнів. Доплерограма КШК у МА. Помірна пульсація, високий діастолічний 

компонент. 

 

Внаслідок формуванням низькорезистентного 

кровоплину в басейні МА з 12–13 тижнів гестації 

спостерігався високий діастолічний компонент в 

АП (рис. 2), що свідчить про нормальний перебіг 

процесів гестаційної перебудови плацентарного 

кровоплину в І триместрі вагітності. 

Це підтверджують і морфологічні дослідження 

біоптатів плацентарного ложа. У даних випадках 

виявлена повна гестаційна трансформація міомет-

ральних сегментів СА у матці. Судини вирізнялися 

широким просвітом, в яких спостерігалося зни-

ження ендотеліального і гладком’язового шарів ар-

терій унаслідок інвазії ендоваскулярного трофобла-

ста (рис. 3). 
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Рис. 3. Центральна ділянка плацентарного ложа при 18–19-тижневому терміні вагітності. Ендометріаль-

ний сегмент СА з ознаками повної гестаційної трансформації. Дилятований простір судин із заміщенням 

еластично-м’язового каркасу васкулярним ендотрофобластом і фібриноїдом. Забарвлення гематоксилін-

еозин. Зб.: об.х10; ок.х10. 

 

В межах ендо- та міометрію візуалізувалася значна кількість гігантських клітин (рис. 4), яка корелює 

з інвазією цитотрофобласту. 

 

 
Рис. 4. Центральна ділянка плацентарного ложа матки при 18–19-тижневому терміні гестації. Чи-

сельні велетенські багатоядерні клітини у міжм’язових сполучно-тканинних просторах на межі з ендо-

метрієм. Забарвлення гематоксилін-еозин. Зб.: об.х10; ок.х10. 

 

Отже, вищенаведене підтверджує ефективність 

розроблених і запропонованих лікувально-

профілактичних заходів. 

Висновки. Клінічною реалізацією комплексної 

терапії є не лише попередження загрози перери-

вання вагітності, але й формування низькорези-

стентного кровоплину та зміна балансу мікрофлори 

піхви в сторону нормоценозу, що дозволило зни-

зити загрозу передчасног переривання вагітності у 

2,6 разу. 
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measures are more effective than traditional therapy. 
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ОЦІНКА АНТИНАТАЛЬНОГО СТАНУ ПЛОДА НА ТЛІ КОМПЛЕКСНОЇ ТЕРАПІЇ ХРОНІЧНОГО 
ПОМІРНОГО ІДІОПАТИЧНОГО МАЛО- І БАГАТОВОДДЯ 

У роботі досліджена ефективність комплексної терапії на антинатальний стан плода. Зроблений висновок, 
що диференційований підхід до лікувально-профілактичних заходів із врахуванням осмолярності плазми 
крові матері та резистентності судин матково-плацентарно-плодового комплексу є більш ефективним за тра-
диційну терапію. 

Ключові слова: вагітність, біофізичний профіль, маловоддя, багатоводдя 

 

Вступ. З огляду на від′ємне співвідношення на-

роджуваності та смертності в Україні, питання збе-

реження генофонду є надзвичайно актуальним 

[4,5,9]. 

На жаль, патологія навколоплодового середо-

вища невиясненої етіології є основною причиною 

розвитку дистрес синдрому, затримки росту і заги-

белі плоду [2,6,11]. 

У зв′язку з викладеним стає очевидним пошук 

нових шляхів профілактики, ронньої діагностики, а 

також удосконалення існуючих лікувально-профі-

лактичних заходів. 

Мета дослідження. Оцінити в порівняльному 

аспекті вплив комплексної терапії на показники бі-

офізичної активності плода у вагітних з хронічним 

мало- і багатоводдям. 

Матеріали та методи. Загальноклінічне обсте-

ження вагітних жінок проведено з дотриманням 

етичних норм згідно клінічного протоколу (Наказ 

МОЗ України №417 від 15.07.2011р.) [8]. Обсте-

жено 100 вагітних з хронічним помірним ідіопати-

чним маловоддям (ІІ група) і 100 вагітних із багато-

воддям (ІІІ група), у яких використовувалось тра-

диційна терапія [1,3,8]. Основну групу склали 100 

вагітних з маловоддям (ІV група) і 100 пацієнток із 

багатоводдям (V група), у яких здійснювався дифе-

ренційований підхід до терапії із врахуванням 

осмолярності плазми крові матері та судинної рези-

стентності в матково-плацентарно-плодовому ком-

плексі. 

У всіх вагітних як при маловодді, так у разі ба-

гатоводдя комплекс профілактично-терапевтичних 

заходів включав: актовен (200мг per os тривалістю 

4 тижні); засоби, що підвищують антиоксидантний 

захист мембран клітин і тканин та покращують мі-

кроциркуляцію – це вітаміно-оксидний комплекс 

(по 1 капсулі 2 рази на добу per os до 3 місяців), а 

також препарат, до складу якого входять омега-3 

поліненасичені жирні кислоти, вітаміни А і Д2, йо-

дид калію до 770 мкг (5 мл 3 рази на добу per os). 

Окрім того у вагітних жінок при маловодді про-

водилося стимуляція фетального діурезу (40% роз-

чин глюкози 20 мл довенно 2 рази на добу). 

У випадках підвищеної осмолярності плазми 

крові матері проводилась інфузійна терапія гіпото-

нічним розчином «Рінгер лактату», розрахунковою 

осмолярністю 276 мОсм/кг Н2О до 1000 мл (50-60 

кр./хв.) на тлі підвищеного життєвого режиму (до 

2000 мл прісної води понад норму), а також призна-

чався капіляро-стабілізуючий засіб «Аскорутин» 

(по 1т 2 рази на добу per os після їди). 

У разі підвищеної реактивності дихальної сис-

теми плода до екзо- і ендогенних стимулів викори-

стовували летючу суміш нейротропних препаратів 

(1 мл 2,5% аміназину + 1 мл 0,5% діазепаму) розве-

дених в 150 мл ізотонічного розчину NaCl при нор-

мальній осмолярності крові у матері, а у разі підви-

щеної – на 150 мл «Рінгер лактату». 

У вагітних при багатоводді корекція осмолярно-

сті і колоїдно-осмотичного тиску плазми крові ма-

тері здійснювалась шляхом довенного введення 5% 

розчину альбуміну від 50 мл до 100 мл або свіжоза-

мороженої плазми. 

З метою оцінки ефективності впливу корегую-

чої терапії було проведено поглиблене обстеження 

у чотирьох репрезентативних групах: 50 вагітних 

жінок з маловоддям (ІІ група) і 50 із багатоводдям 

(ІІІ група), у яких використана традиційна терапія 

[1,2] та 50 пацієнток із маловоддям (ІV група) і 50 

осіб з багатоводдям (V група), де використано ди-

ференційований підхід до лікувально-профілактич-

них заходів. 

Контрольну групу (І група) склали 50 вагітних 

жінок без акушерської і соматичної патології. 

В оцінці антинатального стану плода нами на-

дана перевага показникам КТГ, біофізичній актив-

ності (ГРП, ДРП), величині STV – показнику, який 

характеризує метаболічний ацидоз [5,9]. 

Реєстрація кардіотокограми (КТГ) проводилась 

монітором Sonicaid Team Care з використанням ав-

томатичного розрахунку параметрів антинатальної 

КТГ та визначення показників STV, який характе-

ризує ступінь гіпоксії плода [9]. 

Ехографічні та доплерометричні дослідження з 

оцінки антинатального стану плода виконані на 
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ультразвуковому апараті «Toshiba» (Японія) моделі 

SAL – 38АS. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Отримані результати свідчать про те, що розроб-

лені і впроваджені нами диференційовані лікува-

льно-профілактичні заходи сприяють більш ефек-

тивному забезпеченню органів і тканин киснем та 

підвищувати компенсаторні механізми у плода, про 

що свідчать основні показники КТГ, біофізичної 

активності (ГРП, ДРП) та STV (табл. 1). 

 

Таблиця 1 

 

Основні показники КТГ, біофізичної активності (ГРП, ДРП), ацидемії (STV) (М±m) 

 

 

Показники 

Групи вагітних жінок 

І група (КГ) 

(n=50) 

ІІ група 

(n=50) 

ІІІ група 

(n=50) 

ІV група 

(n=50) 

V група 

(n=50) 

БЧСС, уд.хв. 144,1±4,2 179,3±5,6х 175,8±4,9х 149,2±4,3 145,8±4,6 

Амплітуда миттєвих 

осциляцій, уд.хв. 

 

12,2±0,7 

 

4,6±0,7х 

 

5,0±0,6х 

 

11,6±0,7 

 

12,0±0,5 

Частота миттєвих ос-

циляцій, уд.хв. 

 

8,0±0,4 

 

4,2±0,3х 

 

4,5±0,6х 

 

7,9±0,8 

 

8,1±0,4 

Амплітуда спорадич-

них акцелерацій, 

уд.хв. 

 

22,6±1,5 

 

16,7±1,6х 

 

18,3±1,4х 

 

20,1±1,7 

 

21,8±1,8 

Кількість спорадич-

них акцелерацій за 

20 хв. 

 

6,1±0,4 

 

2,6±0,3х 

 

3,7±0,6х 

 

5,8±0,3 

 

5,9±0,4 

Тривалість акцелера-

цій, с. 

25,4±2,7 17,5±1,4х 18,3±1,6х 23,1±2,4 24,6±2,3 

ГРП за 30 хв. спосте-

реження 

8,1±1,2 1,5±0,4х 2,7±0,6х 7,9±1,3 8,0±1,2 

Середня тривалість 

ГРП, с. 

 

10,5±0,6 

 

7,8±0,3х 

 

8,4±0,9х 

 

9,7±0,8 

 

10,1±0,4 

Індекс ГРП, % 4,8±0,3 2,1±0,2х 2,8±0,5х 3,9±0,6 4,2±0,5 

ДРП за 30 хв. спосте-

реження 

2,7±0,6 1,2±0,1х 1,8±0,3х 2,1±0,4 2,5±0,6 

Індекс ДРП, % 10,4±0,5 3,9±0,6х 5,2±0,3х 9,6±0,7 10,1±0,5 

STV, мс. >4 від 3,5 до 4 від 3,5 до 4 >4 >4 

Примітка: хр<0,05 – відносно контрольної групи. 

 

Як видно з даних таблиці 1 використання тради-

ційної терапії не сприяло усуненню комппенсова-

ного дистресу плода, на що вказує антинатальна 

КТГ. Так, БЧСС у плода в терміні 34-35 тижнів ге-

стації в середньому при маловодді складала 

179,3±5,6 уд.хв., а у разі багатоводдя 175,8±4,9 

уд.хв., що суттєво перевищує середній показник ко-

нтролю (р<0,05). Амплітуда миттєвих осциляцій 

становила (4,6±0,7 уд.хв. і 5,0±0,6 уд. хв.), частота 

– (4,2±0,3 уд. хв. і 4,5±0,6 уд.хв) (р<0,05). 

За 20 хв. спостереження як при маловодді, так у 

разі багатоводдя реєструвалися поодинокі (2,6±0,3 

і 3,7±0,6 за 20 хв.) акцелерації помірної амплітуди 

(16,7±1,6 уд.хв. і 18,3±1,4 уд.хв.), тривалістю 

(17,5±1,4 с., 18,3±1,6), які суттєво вирізнялися за 

контрольні показники (р<0,05). На кардіотокограмі 

переважно спостерігався ундулюючий (4-6 уд.хв.) 

тип варіабельності ЧСС плода (рис. 1). 
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Рис. 1 Ундулюючий (4-6 уд.хв.) тип варіабельності ЧСС плода. 

 

У відповідь на рухову активність плода відміча-

лись поодинокі (1,2±0,1; 1,3±0,3 за 20 хв.) низько-

амплітудні децелерації. Амплітуда склала (14,8±0,5 

уд.хв. і 15,5±0,4 уд.хв.), тривалість (16,1±0,4 с. і 

16,3±0,8 с.). 

Спостерігалось зниження кількості ГРП за 30 

хв. спостереження (до 1,5±0,4; 2,7±0,6 за 30 хв., 

р<0,05). Середня тривалість ГРП склала – (7,8±0,3 

с. і 8,4±0,9 с., р<0,05). Індекс ГРП – 2,1±0,2% і 

2,8±0,5% (р<0,05). По закінченню рухової активно-

сті плід тривалий час не повертався в стан флексії. 

У цих випадках у жінок при мало- і багатоводді за 

30 хв. спостереження реєструвались 1,2±0,1 і 

1,8±0,3 епізодів ДРП тривалістю від 20 до 60 с. Ін-

декс ДРП дорівнював 3,9±0,6% і 5,2±0,3% (р<0,05). 

Величина показника STV була в межах від 3,5 

до 4,0 мс, що вказує на помірну ацидемію [10]. Про 

збереження компенсованого дистресу на тлі тради-

ційної терапії свідчить і антинатальна біофізична 

оцінка плода, яка склала 7-6 балів [7]. 

В той час, як розроблена комплексна терапія 

сприяла покращенню адаптаційних можливостей 

плода як у вагітних при маловодді, так у разі бага-

товоддя, на що вказує показник (10-8 балів) при 

комплексній оцінці антинатального стану плода [7]. 

За результатами досліджень у ІV і V групах 

БЧСС плода становила (149,2±4,3 уд.хв. і 145,8±4,6 

уд.хв, р<0,05). Амплітуда миттєвих осциляцій від-

повідно склала (11,6±0,7 уд.хв. і 12,0±0,5 уд.хв.), 

частота – (7,9±0,8 уд.хв. і 8,1±0,4 уд.хв.), які майже 

наближилися до контрольних величин (р>0,05). 

В даних випадках на кардіотокограмі реєструва-

вся хвилеподібний (>6 уд.хв.) тип варіабельності 

ЧСС плода (рис. 2). 

 

 
 

Рис. 2. Хвилеподібний (>6 уд.хв.) тип варіабельності ЧСС плода. Чутливим індикатором стану 

плода є його біофізична активність (ГРП і ДРП) [5]. 

 

На тлі розробленої нами терапії спостерігалось 

підвищення фетальної біофізичної активності 

плода, зокрема, середня тривалість ГРП за 30 хв. 

спостереження склала (9,7±0,8 с. і 10,1±0,4с.) і сут-

тєво не вирізнялась від групи контролю (р>0,05). 

Індекс ГРП відповідно дорівнював 3,9±0,6% і 

4,2±0,5% (р>0,05). 

За 30 хв. спостереження відмічались 2,1±0,4 і 

2,5±0,6 епізоди постійних ДРП тривалістю 60с. і бі-

льше з проміжком між епізодами до 6с. ДРП носили 
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регулярний характер типу вдих-видих з переважан-

ням експіраторного компоненту. Індекс ДРП склав 

9,6±0,7% і 10,1±0,5%, що наближає його до групи 

контролю (р>0,05). 

Відмічено також підвищення показника 

STV>4мс., що свідчить про відсутність метаболіч-

ного ацидозу у плода [10]. 

Аналіз антинатального стану плода та закін-

чення гестаційного процесу показав, що розроблені 

і впроваджені нами лікувально-профілактичні за-

ходи суттєво вплинули як на антинатальний стан 

плода, так на наслідки розродження, про що свід-

чать показники репродуктивних втрат, які при ма-

ловодді знизилися майже у 2,3 разу, а у разі багато-

воддя в 1,7 разу порівняно з традиційною терапією. 

Висновки. Розроблені і впроваджені нами ліку-

вально-профілактичні заходи дозволили суттєво 

покращити порівняно з традиційною терапією ада-

птаційні можливості «мати-плацента-плід», що 

сприяло зниженню показника антинатальних втрат 

при маловодді у 2,3 разу, а у разі багатоводдя в 1,7 

разу порівняно з традиційною терапією. 
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ESTIMATION OF ANTINATAL STATE OF A FETUS ON THE BACKGROUND OF COMPLEX THERAPY OF 
CHRONIC MODERATE IDIOPATHIC MALO-AND POLYHYDNA 

 In this work the effectiveness of complex therapy on the anti-natal state of the fetus is investigated. It is concluded 
that a differentiated approach to therapeutic and prophylactic measures taking into account the osmolarity of the 
blood plasma of the mother and vascular resistance of the utero-placental-fetal complex is more effective than 
traditional therapy.  
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М.О. ПАВЛОВСЬКА 
Національний медичний університет імені О.О. Богомольця, медичний факультет, кафедра 
акушерства і гінекології № 1, Київ 

ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕБІГУ КЛІМАКТЕРИЧНОГО ПЕРІОДУ У ЖІНОК З СУПУТНЬОЮ 
ПАТОЛОГІЄЮ НА ФОНІ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

Рання профілактика ускладнень клімаксу дозволяє призупинити формування стійких змін як серцево-судин-
ної, так і інших систем організму жінки. У статті дана порівняльна оцінка перебігу артеріальної гіпертензії, як 
прояву клімактеричного синдрому і предиктора формування серцево-судинних захворювань, при наявності 
супутніх захворювань у жінок. У дослідженні взяло участь 414 жінок віком від 45 до 55 років, їх поділено на 
4 групи: першу групу (контроль) склали жінки перименопаузального віку без супутньої соматичної патології; 
другу групу – жінки, в яких клімактеричний синдром перебігав на тлі цукрового діабету, що розвинувся в них 
раніше; третю групу – хворі жінки з супутнім гіпотиреозом і четверту групу – пацієнтки з соматоформними 
розладами. Встановлено, що в жінок із супутньою патологією переважали типові форми клімактеричного 
синдрому (62,3%). Встановлено, що найтяжчий перебіг клімактеричного синдрому серед пацієнток із супут-
ньою патологією був у жінок із патологією щитоподібнї залози. Результати аналізу свідчать, що всі обстежені 
пацієнтки мали два і більше чинників ризику розвитку серцево-судинних захворювань. У більшості пацієнток 
усіх груп відмічена обтяжена спадковість щодо виникнення артеріальної гіпертензії і серцево-судинних за-
хворювань, відповідно 71,3 %, 70,8 % і 70,1%. 

Ключові слова: клімактеричний період, артеріальна гіпертензія, супутня патологія, фактори ризику 

 

Вступ. Клімактеричний період у житті жінки ха-

рактеризується істотною перебудовою функціональ-

них систем організму, що часто призводить до фор-

мування і прогресування різних захворювань [4]. 

Саме в перименопаузі, що є раннім періодом кліма-

ксу, припинення функції яєчників формує характе-

рну клінічну симптоматику, при цьому спостеріга-

ється розвиток широкого кола соматичних захворю-

вань [5]: серцево-судинних, ендокринних, патології 

опорно-рухового апарату, шлунково-кишкового тра-

кту, органів дихання та психосоматичних розладів, 

шо може суттєво впливати на перебіг клімаксу [5]. У 

науковій літературі представлені численні дані про 

клінічні прояви типової форми клінічного синдрому, 

проте вкрай мало інформації щодо особливостей клі-

ніки досить поширеної сьогодні ускладненої форми 

клімактеричного синдрому, при якій симптоми осно-

вного захворювання і клімактеричні прояви обтяжу-

ють один одного. Отримання даних про соматичні 

особливості даної категорії пацієнток обумовлені не-

обхідністю виявлення і дослідження соматико-дете-

рмінованих закономірностей проявів клімактерич-

ного синдрому. 

Типові симптоми клімаксу поділяють на три ос-

новні групи [4]: 

– ранні симптоми: вазомоторні (відчуття прили-

вів, жару, пітливість, головний біль, артеріальна гі-

пертензія (АГ), тахікардія); емоційно-психічні (дра-

тівливість, сонливість, загальна слабкість, депресія, 

відчуття неповноцінності, тривожністьтощо); 

– симптоми середини менопаузи: сечово-статеві 

розлади (атрофія статевих органів, спричинена ест-

рогенодефіцитом, що проявляється диспареунією, 

нетриманням сечі тощо); 

– пізні обмінні розлади: остеопороз; серцево-су-

динні захворювання (ССЗ). 

Відомо, що поширеність цукрового діабету 

(ЦД) і гіпотиреозу зростає в старших вікових гру-

пах, при цьому обидва захворювання більш поши-

рені серед жінок. Маніфестація ЦД 2 типу часто ві-

дбувається в перименопаузальному періоді, у віці 

45–50 років, оскільки дефіцит жіночих статевих го-

рмонів сприяє формуванню абдомінального ожи-

ріння і є пусковим механізмом для посилення пору-

шень вуглеводного обміну [11]. Підвищений вміст 

нутрощевої жирової тканини пов’язаний із розвит-

ком АГ і ряду інших метаболічних факторів ризику 

серцево-судинних захворювань (ССЗ) [9]. Особли-

вий інтерес викликає дослідження взаємозв’язку 

функціонального стану щитоподібної залози (ЩЗ) 

у жінок із клімактеричними порушеннями, врахо-

вуючи вплив тиреоїдних гормонів на стан гіпота-

ламо-гіпофізарно-яєчникової активності. Захворю-

вання ЩЗ посилюють вазомоторні та емоційно-ве-

гетативні прояви гіпоестрогенемії [1]. Серед факто-

рів, що впливають на якість життя жінок у периме-

нопаузальному періоді є вегетативно-судинні пору-

шення (приливи жару, підвищена пітливості, підви-

щення або коливання артеріального тиску (АТ), 

прискорене серцебиття, симпатоадреналові кризи), 

а також психоемоційні розлади (погіршення на-

строю, загальна слабкість, швидка стомлюваність, 

сонливість, роздратованість, занепокоєння, агреси-

вність, образливість і депресії, які в ряді випадків 

мають домінуючий характер [5]. Вегетативні пору-

шення, що виникають під час клімаксу, є ранніми 

симптомами перименопаузи і відображають сту-

пінь вираженості клімактеричного синдрому [2]. 

Оскільки профілактична спрямованість сучас-

ної медицини реалізується шляхом виявлення і ко-

рекції порушень на ранніх етапах їхнього форму-

вання, стає очевидним, що рання профілактика 
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ускладнень клімаксу дозволяє призупинити форму-

вання стійких змін як серцево-судинної, так і інших 

систем організму жінки. 

У дослідженнях останніх років наголошується, 

що менопауза є самостійним фактором ризику ССЗ, 

що обґрунтовує необхідність раннього виявлення 

патологічних проявів гормональної перебудови в 

даної категорії жінок. При цьому, АГ у них є, з од-

ного боку, найбільш поширеним захворюванням, з 

іншого – єдиним фактором ризику, усунення якого 

достовірно зменшує ризик виникнення ССЗ [10, 

12]. 

Мета дослідження. Провести порівняльну оці-

нку перебігу артеріальної гіпертензії, як прояву клі-

мактеричного синдрому і предикторів формування 

серцево-судинних захворювань, при наявності су-

путніх захворюваннях у жінок. 

Матеріали і методи. У дослідженні взяло уч-

асть 414 жінок віком від 45 до 55 років, яких було 

поділено на 4 групи: першу групу (контроль) 

склали жінки перименопаузального віку без супут-

ньої соматичної патології (n=102), середній вік – 

(49,8±2,3) років; другу групу – жінки, клімактерич-

ний синдром, в яких перебігав на тлі ЦД, що розви-

нувся в них раніше (n=101), середній вік – (51,5±1,8) 

років; третя групу – хворі жінки з супутнім гіпотире-

озом (n=106), середній вік – (51,6±1,4) років і четве-

рту групу (n=105), середній вік – (48,7±2,1) років – 

пацієнтки з соматоформними розладами (СФР). Три-

валість ЦД у другій групі склала в середньому 

(4,8±1,6) років. Тривалість гіпотиреозу становила, у 

середньому (3,8±0,4) років. Обстеження включало 

збір анамнезу, загальний огляд, вимірювання АТ, ро-

зрахунок індексу маси тіла (ІМТ), а також аналіз да-

них амбулаторних і стаціонарних карт, виписок з іс-

торії хвороби, висновків фахівців. Для виявлення 

клінічних проявів клімаксу, ступеню його тяжкості і 

вираженості нейровегетативних, обмінно-ендокрин-

них і психоемоційних порушень розраховували ме-

нопаузальний індекс Куппермана за модификацією 

Є.В. Уварової – модифікований менопаузальний ін-

декс (ММІ). 

Критеріями залучення пацієнток у дослідження 

були: вік 45–55 років; наявність ознак клімактерич-

ного синдрому; період пременопаузи і перший рік 

менопаузи; АГ не вище за І–ІІ ст., ІМТ не вище 

32 кг/м2; для хворих на ЦД 2 типу – вміст глюкози 

крові натще не вище 9 ммоль/л; для хворих на гіпо-

тиреоз – вміст тиреотропного гормону (ТТГ) не 

вище за 4,0 нмоль/л. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Встановлено, що в жінок із супутньою патологією 

переважали типові форми клімактеричного синд-

рому (62,3 %). 

Клінічні прояви клімактеричного синдрому різ-

ного ступеня тяжкості відмічали всі пацієнтки дру-

гої групи. ММІ становив (54,1±2,7) бала, тобто на-

явна помірна вираженість симптомів клімактерич-

ного синдрому. При цьому, слабка вираженість 

симптомів виявлена в 11 жінок (10,9%), помірна – у 

78 хворих (77,2%), важка – у 12 (11,9%) пацієнток. 

Домінували метаболічні і психоемоційні компоне-

нти клімактеричного синдрому, при меншій значу-

щості нейровегетативних розладів. Показник ММІ 

також залежав від маси тіла і був найбільш високим 

серед жінок з ожирінням. 

У жінок третьої групи ММІ становив (58,2±4,4) 

бала. Значно частіше, ніж в осіб без ендокринної па-

тології, у групі жінок із гіпотиреозом характерними 

були такі симптоми клімактеричного синдрому: 

приливи жару, пітливість, порушення сну, депреси-

вні та тривожні стани, що істотно вплинули на ви-

значення ступеню тяжкості клімактеричного синд-

рому. Не виявлено випадків легкого перебігу кліма-

ктеричного синдрому, помірна і важка ступінь була 

в 91 (85,8%) та 15 (14,2%) пацієнток, відповідно. 

У жінок із соматоформними розладами ММІ 

становив (57,1±2,6) бала. Легкий перебіг клімакте-

ричного синдрому виявлений у 30 (28,6%) жінок, 

середня ступінь тяжкості – у 75 (71,4%) випадків. 

Тяжкого перебігу клімактеричного синдрому в жі-

нок четвертої групи не спостерігали. Розвитку пси-

хоемоційних порушень сприяли психотравми, 

стреси, особливості соціального статусу (сімейний 

стан, матеріальна забезпеченість, наявність роботи, 

взаємовідносини з дітьми, чоловіком, друзями), са-

моповага, життєва задоволеність, якість сексуаль-

них стосунків (наявність партнера, порушення в 

статевій сфері), психічні розлади в анамнезі. Синд-

ром вегетативної дисфункції (ВД) виявлений в усіх 

жінок четвертої групи. При цьому підвищений то-

нус парасимпатичної або симпатичної вегетативної 

нервової системи мали (65±7,0) % і (30±7,0) % па-

цієнток, відповідно. Підвищення симпатичної акти-

вності є загальним механізмом як для розвитку АГ, 

так і для виникнення приливів. 

Нерідко менопауза негативного не впливає на 

життєдіяльність і на функції жіночого організму, 

проте при недостатності естрогенів розвиваються 

певні відхилення у стані здоров’я жінок, у тому 

числі й клімактеричний синдром, що ускладнює 

його фізіологічний перебіг [13]. В осіб, не обтяже-

них супутньою соматичною патологією, ММІ був 

найнижчий, який становив (42,2±3,23) бала. Най-

більша тривалість клімактеричного синдрому була 

у пацієнток із ЦД – (4,7±0,3) роки. Найчастішими 

були скарги жінок на такі прояви клімактеричного 

синдрому, як приливи жару, пітливість, пору-

шення сну, сонливість, дратівливість, неврівнова-

женість і пригнічений настрій, а також стомлюва-

ність. Ці вазомоторні і психоемоційні порушення 

відмічали при опитуванні більшість пацієнток в 

усіх групах. 

Таким чином, отримані дані дозволяють ствер-

джувати, що найтяжчий перебіг клімактеричного 

синдрому серед пацієнток із супутньою патологією 

відмічено в жінок із патологією ЩЗ. Серед клініч-

ної симптоматики гіпофункції ЩЗ найчастіше мали 

місце слабкість (93,3%), сухість шкірного покриву 

(90,0%), сонливість (86,7%), уповільнена мова 
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(83,3%), набряклість повік (80,0%) і відчуття хо-

лоду (80,0%). Патологія ЩЖ у жінок цього віку 

важко розпізнається, оскільки клінічна картина 

проявляється симптомами вегетативної дисфункції, 

що часто трактується лікарем як клімактеричний 

синдром із нейровегетативним кризом. Ступінь ви-

раженості клімактеричних порушень у жінок із гі-

потиреозом має свої специфічні особливості, що 

полягають у переважанні основних клімактеричних 

симптомів – приливів жару, пітливості, порушень 

сну, депресивного настрою і слабкості. Це дозволяє 

стверджувати про несприятливий вплив недостат-

ньої функції ЩЗ на клінічний перебіг менопаузаль-

ного періоду. 

Серед пізніх ускладнень клімактеричного пері-

оду був проаналізований ризик виникнення ССЗ. 

Як відомо, із прогресуванням зниження концентра-

ції статевих гормонів навіть необтяжений клімакте-

ричний період спричинює збільшення частоти ССЗ, 

перш за все АГ [3, 7]. Отримані нами дані узгоджу-

ються з даними наукової літератури [3, 7]: у струк-

турі супутніх захворювань наявне підвищення АТ у 

62,8% випадків серед пацієнток усіх груп. Підви-

щення АТ виявлено у 67,3% пацієнток із супутнім 

ЦД, у групах жінок із гіпотиреозом і без ендокрин-

ної патології АГ виявлена в 51,9 % і 42,0% випадків, 

відповідно. Переважаюче виникнення клімактерич-

ного синдрому на тлі гіпертонічної хвороби свід-

чить про наявність його ускладненої типової фо-

рми. Тяжкий клімактеричний синдром також досто-

вірно частіше діагностували серед пацієнток з АГ. 

При АГ перименопауза перебігала у вигляді ди-

сфункціональних кровотеч (70,2%). При вивченні 

анамнезу жінок досліджуваних груп встановлена 

така залежність від наявності ендокринних захво-

рювань. Встановлено, що дисфункціональні мат-

кові кровотечі переважають у хворих із порушен-

нями функції ЩЗ і ожирінням (63,0 % і 75,7%, від-

повідно). 

Наявність ЦД 2 типу і асоційованих із ним 

клініко-метаболічних порушень істотно підви-

щувала ризик ССЗ, при цьому частота АГ, іше-

мічної хвороби серця і хронічної серцевої недо-

статності в жінок у клімактеричному періоді збі-

льшується за наявності надмірної маси тіла. 

Встановлено, що 84,2% жінок другої групи мали 

надмірну масу тіла або ожиріння, у 71,3% була 

обтяжена спадковість щодо розвитку ССЗ. Вияв-

лено, що майже у всіх пацієнток діагностовано 

гіперліпідемію (90,1%). Середні показники АТ у 

жінок із клімактеричним синдромом на тлі ЦД 2 

типу склали: систолічний АТ (САТ) – 

(156,6±8,7); діастолічний АТ (ДАТ) – (99,3±7,1) 

мм рт. ст. Характерною особливістю жінок із ЦД 

2 типу було формування ССЗ вже в дебюті за-

хворювання. 

За даними літератури, у 27–50% хворих на пер-

винний гіпотиреоз наявна супутня АГ. Водночас, 

незважаючи на увагу дослідників до проблеми АГ 

в умовах коморбідності, надалі актуальним є ви-

вчення особливостей перебігу АГ у хворих на гіпо-

тиреоз, особливо в умовах вікових змін [6, 8]. Вста-

новлено, що в пацієнток із клімактеричним синдро-

мом, АГ і гіпотиреозом, на тлі замісної терапії L-

тироксином, порівняно з хворими на АГ без ендок-

ринної патології, показники АТ істотно не відрізня-

ються від показників у хворих на АГ без патології 

ЩЗ. Так, показники САТ у жінок із гіпотиреозом 

становили (153,5±10,2) мм рт. ст. і (149,5±10,8) мм 

рт. ст. у жінок із клімактеричним синдромом без су-

путньої патології. Показники ДАТ склали 

(91,6±8,1) і (80,0±3,3) мм рт. ст., відповідно. Водно-

час, у жінок із декомпенсованим гіпотиреозом дані 

показники значно вищі. Виявлена висока частота 

«нічної гіпертензії» (тип night-peaker) як для ДАТ, 

так і для САТ – у 33,3 % і 38,1%, відповідно. 

Середні показники АТ у жінок із клімактерич-

ним синдромом на тлі СФР (четверта група) склали: 

САТ – (160,2±7,8); ДАТ – (105,4±4,9) мм рт. ст. і 

були найвищими в досліджуваних групах. Більше 

половини пацієнток даної групи скаржилися на на-

падоподібне підвищення АТ, що супроводжувалося 

різким підвищенням АТ до 180/90 мм рт. ст., від-

чуттям жару, хвилюванням, відчуттям «стиску-

вання» у животі, головним болем. Жінок часто тур-

бував біль у ділянці серця, перебої і серцебиття, за-

дишка, що є клінічними проявами вегето-гормона-

льної кардіоміопатії. Пацієнтки відмічала, що на-

пади підвищення АТ виникають після стресу, не-

значних фізичних навантажень і тривають від кі-

лькох хвилин до кількох годин. Однією з найбільш 

характерних особливостей пацієнток даної групи з 

супутньою АГ був високий рівень тривожності і 

депресії, а негативний емоційний стан позначався 

на перебігу захворювання. Клімактерична депре-

сія супроводжує соматоформні розлади і характе-

ризується пригніченим, безрадісним настроєм із 

плаксивістю, зниженням інтересу до власної 

особи і оточення, зменшенням активності, відчут-

тям вікових змін (постаріння), страхом перед май-

бутньою старістю з тривожними побоюваннями за 

своє здоров'я. Наявність тривожно-депресивного 

стану підвищує ризик розвитку ССЗ та їхніх ускла-

днень, а підвищення АТ під час психоемоційного 

стресу також більше виражено з настанням мено-

паузи. 

Результати аналізу чинників ризику розвитку 

ССЗ у жінок із клімактеричним синдромом на тлі 

супутньої патології представлені в таблиці 1.  

Отримані дані свідчать, що всі обстежені паціє-

нтки мали два і більше чинників ризику розвитку 

ССЗ. Привертає увагу той факт, що окрім гормона-

льних та метаболічних порушень, характерних для 

цього періоду життя, простежується наявність спа-

дкової схильності до розвитку ССЗ – у переважної 

більшості пацієнток усіх груп відмічена обтяжена 

спадковість з виникнення АГ і ССЗ (71,3 %; 70,8 %; 

і 70,1%, відповідно). 
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Таблиця 1 

 

Чинники ризику розвитку серцево-судинних захворювань у жінок із клімактеричним синдромом в 

умовах супутньої патології 

 

 

Фактори ризику 

Група 2 

(n=101) 

Група 3 

(n=106) 

Група 4 (n=105) 

абс. % абс. % абс. % 

Надмірна маса, ІМТ >25 кг/м2 85 84,2 81 76,4 60 57,1 

Гіперліпідемія 91 90,1 90  84,9 71 67,6 

Спадковість 72 71,3 75 70,8 74 70,1 

Артеріальна гіпертензія 68 67,3 55 51,9 66 62,8 

Цукровий діабет 101 100 – – – – 

Куріння тютюну 5 4,9 19 17,9 26 24,8 

Гіподинамія 61 60,4 62 58,5 60 57,1 

 

Висновки. Таким чином, настання менопаузи 

супроводжується фізіологічними змінами різних 

систем і органів, що обумовлено згасанням і припи-

ненням функції яєчників. Одним із наслідків цього 

процесу є розвиток захворювань серцево-судинної 

системи. На тлі ендокринних захворювань ура-

ження серцево-судинної системи жінки проявля-

ється посиленням тяжкості перебігу гіпертонічної 

хвороби або будь-якої попередньої серцево-судин-

ної патології. Зміни в нервовій системі, супутні ре-

продуктивному старінню, також можуть проявля-

тися кардіальними скаргами.  
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FEATURES THE CLIMATE PERIOD OF WOMEN WITH COPITUDE PATHOLOGY ASSOCIATED WITH 
ARTERIAL HYPERTENSION 

Functional systems of an organism of a woman essentially rebuild with an onset of climacteric period. It becomes 
apparent that the early onset of the prevention of complications of climax can stop the formation of stable changes 
in both cardiovascular and other systems of the body of a woman. The purpose of the study was a comparative 
assessment of the course of hypertension, as the manifestation of the climacteric syndrome and the predictor of 
the formation of cardiovascular diseases, in the presence of concomitant diseases in women. The study included 
414 women aged 45 to 55 years old, who were divided into 4 groups: group 1 (control) were women of the peri-
menopausal age without concomitant somatic pathology; group 2 – women with a climacteric syndrome who leaked 
on the background of the diabetes that developed in them earlier; group 3 – patients with concomitant hypothyroid-
ism and group 4 – patients with somatoform disorders. It has been established that in women with concomitant 
pathology the typical forms of the climacteric syndrome (62,3%) predominated. The obtained data suggest that the 
worst course of the climacteric syndrome among patients with concomitant pathology is observed in women with 
thyroid disease. Results of the analysis of risk factors for CVD in women with climacteric syndrome in the context 
of concomitant pathology indicate that all the examined patients had 2 or more risk factors in the overwhelming 
number of patients in all groups there was a hemorrhagic heredity in the occurrence of hypertension and cardio-
vascular disease (71,3; 70,8 and 70,1%, respectively). It was found that the onset of menopause is accompanied 
by physiological changes in various systems and organs, which is due to fading and the termination of the function 
of the ovaries. One of the consequences of this process is the development of diseases of the cardiovascular 
system 

Key words: climacteric period, hypertension, concomitant pathology, risk factors. 
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ПРАВИЛЬНО ВИБРАНИЙ МЕТОД СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ – ШЛЯХ ДО ЯКІСНОЇ 
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ ДАНИХ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Вказано типові помилки при виборі статистичних методів для аналізу медичних даних, їх проведенн і, 
шляхи вирішення проблемних питань та їх усунення. Проаналізовано більше 100 методів аналізу  
даних, проведено класифікацію критеріїв щодо статистичних задач, які вони вирішують (за  
типами даних, нормальністю розподілу, кількістю груп), створено алгоритм вибору методу у 
вигляді таблиць. Визначено нульову та альтернативну гіпотези щодо найпоширеніших методів стати-
стичного аналізу, які використовуються в медичних, біологічних та соціологічних наукових досліджен-
нях. 

Ключові слова: статистика, методи аналізу даних, статистичне дослідження, достовірність результатів до-

сліджень, статистичні гіпотези 

 

Вступ. Недосконалість або неправильність 

статистичного аналізу веде до неправильної інте-

рпретації даних наукового дослідження (особ-

ливо при замовленні статистичної обробки та не-

розуміння суті методу аналізу), помилкових ре-

зультатів та висновків, подальше використання 

яких веде до виникнення хибних тверджень в на-

уці та медицині. Такий аспект особливо важли-

вий для доказової медицини, на засадах якої 

впроваджуються нові методи діагностики, ліку-

вання та профілактики, що ґрунтуються на прин-

ципах охорони здоров'я в цілому. 

Особливу актуальність визначає перехідний пе-

ріод до ринкових відносин, де медична галузь має 

величезні проблеми тіньової економіки, яка визна-

чає специфіку надання медичних послуг. Лікарі не 

відчувають достатньої мотивації в якості надання 

медичної допомоги, причиною чого є незнання та 

нерозуміння суті статистичного аналізу, на основі 

якого визначаються показники діяльності системи 

охорони здоров'я та параметри стану здоров'я насе-

лення. 

Мета роботи. Визначити типові помилки при 

виборі та застосуванні статистичних методів ана-

лізу медичних даних, шляхи вирішення проблем-

них питань та їх усунення, з метою розробки алго-

ритму вибору доцільного методу проведення стати-

стичного дослідження. 

Матеріали та методи. Використано бібліосема-

нтичний метод та контент-аналіз літератури з пи-

тань дослідження, в яких представлено найбільш 

поширені методики статистичної обробки медич-

них даних. 

Результати досліджень та їх обговорення. Од-

нією з перших проблем, з якою стикається науко-

вець, є визначення необхідного для дослідження 

об'єму вибірки. Для цього доцільно використову-

вати спеціальні швидкі формули, формулу Лєра, 

номограму Альтмана [5]. При цьому, слід пам'я-

тати, що хоча швидкі формули є простими у вико-

нанні, вони повинні відповідати певному статисти-

чному методу (наприклад, t-критерію Стьюдента 

або критерію χ2-Пірсона). Тобто, дослідник пови-

нен наперед знати, з яким типом даних він буде пра-

цювати, яким є розподіл цих даних та який метод 

аналізу він хоче використати. Проте, на практиці, 

через певні обставини, не завжди вдається набрати 

необхідний об'єм досліджуваних одиниць. У такій 

ситуації потрібно використовувати непараметричні 

критерії, які, за певних умов, дають вищу достовір-

ність та можуть бути більш потужними, ніж пара-

метричні. Найдоступнішим та прийнятним із вказа-

них методів є номограма Альтмана. 

Другою проблемою виступає перевірка нормаль-

ності розподілу, який є необхідною умовою для вико-

ристання параметричних критеріїв. Для його визна-

чення доступним і простим є використання коефіціє-

нтів асиметрії та ексцесу [4]. Найбільш достовірним 

методом для перевірки нормальності вважається кри-

терій Шапіро-Уілка. Так, методом аналізу, який вико-

ристовується у більш ніж 50% наукових досліджень, 

є t-критерій Стьюдента (табл. 1). 
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Таблиця 1 

 

Методи аналізу кількісних даних при нормальному їх розподілі (параметричні критерії) 

 

П
о

р
ів

н
я

н
н

я
 с

е
р

ед
н

іх
 з

н
а

ч
е
н

ь
 

Одна група Одновибірковий t-кр Стьюдента 

Дві групи 

Пов'язані Парний t-кр Стьюдента 

Незалежні 
Непарний t-кр Стьюдента: а) при рівних дисперсіях; б) при нері-

вних дисперсіях; в) без припущення про дисперсії 

Більше двох 

груп 

Пов'язані 

Однофакторний дисперсійний аналіз повторних вимірювань; 

Двофакторний дисперсійний аналіз із повторними вимірюван-

нями 

Незалежні 

Одновакторний дисперсійний аналіз без повторів (однакові або 

різні розміри груп); Двофакторний дисперсійний аналіз без по-

вторів (однакові або різні розміри груп); Багатофакторний дис-

персійний аналіз; Кр Діксона; LSD-кр; Метод латинських квад-

ратів 

Множинні 

порівняння 

груп 

Між собою 
Кр Стьюдента з поправкою Бонферроні; Кр Ньюмена-Кейсла 

(параметричний); Кр Тьюкі; Кр Шеффе 

З контролем 
Кр Стьюдента з поправкою Бонферроні; Кр Даннета (парамет-

ричний) 

Порівняння дис-

персій 

Дві групи F-кр Фішера 

Більше двох груп Кр Бартлетта; Q(G)-кр Кохрена / Кочрена (при однакових розмі-

рах груп) 

Аналіз взаємозв'-

язку між яви-

щами 

Два ряди змінних Коеф кореляції r-Пірсона 

Більше двох ря-

дів змінних 

Параметричний дисперсійний аналіз (кр Фішера); Багатомірний 

параметричний дисперсійний аналіз 
Примітки: кр – критерій, коеф – коефіцієнт. 

 

Однак, t-критерій Стьюдента дуже чутливий до 

нормальності розподілу даних і має багато модифі-

кацій: одновибірковий, парний, непарний (при рів-

них або нерівних дисперсіях, без припущення про 

дисперсії) [3]. При цьому, слід пам'ятати, що просте 

усереднення результатів з використанням довірчих 

інтервалів не дає змогу стверджувати, що існує ста-

тистично значуща відмінність між двома групами 

(це не критерій Стьюдента, це його розподіл)! 

При порівнянні показників двох незалежних 

груп, які не підпорядковуються нормальному роз-

поділу, використовують критерій Манна-Уітні [6]. 

Хоча він і є непараметричним методом, але має пе-

вні вимоги – бажана рівність об'єму груп та рівність 

дисперсій (за критерієм Левене, а у випадку норма-

льного розподілу даних – за критерієм Фішера). На 

практиці цими вимогами часто нехтують, що приз-

водить до подальших помилок. 

Інколи виникає ситуація, коли потрібно не про-

сто оцінити різницю між декількома досліджува-

ними групами (за допомогою дисперсійного ана-

лізу), а виявити, де саме є різниця. Для цього вико-

ристовують методи множинних порівнянь, тобто 

попарне порівняння між групами. Типовою помил-

кою в таких випадках стає використання більшістю 

дослідників t-критерію Стьюдента. Але, якщо про-

аналізувати доцільність його використання, то ви-

являється, що при кожному попарному порівнянні 

достовірність результатів (при рівні значущості 

р<0,05) знижується на 5%. Тобто, попарно порів-

нюючи три групи, рівень достовірності досягає 

лише 85%. Для вирішення даної проблеми необхі-

дно використовувати спеціальний t-критерій 

Стьюдента з поправкою Бонферроні [1] або крите-

рій Ньюмена-Кейсла. У випадках попарного порів-

няння груп з контролем необхідно використовувати 

критерій Даннета. Останні два методи мають од-

нойменні непараметричні аналоги. 

Однофакторний дисперсійний аналіз також має 

чіткі вимоги: рівність дисперсій між всіма групами 

та нормальність розподілу в кожній з них. Непара-

метричним аналогом дисперсійного аналізу повто-

рних вимірювань є критерій рангових сум Фрід-

мана (табл. 2). 

Критерій рангових сум Фрідмана дає змогу оці-

нити достовірність різниці більше двох груп показ-

ників однієї вибірки [3]. Типовим прикладом може 

стати глюкозотолерантний тест: чи відрізняються 

рівні глюкози крові через одну та дві години після 

цукрового навантаження в досліджуваній групі па-

цієнтів? Проте, якщо завдання дослідження перед-

бачає оцінити, чи є статистично значущою тенден-

ція до зниження, підвищення або коливання рівня 

глікемії в ході експерименту, то більш доцільно ви-

користати критерій Пейджа. Він не просто вказує 

на достовірність різниці, але й дає змогу виконати 

поставлену задачу дослідження. 

При використанні критерію χ2-Пірсона (таб-

лиця 2х2) або критерію χ2 (великі таблиці спря-

ження) існує вимога, що при побудові таблиць ко-

жна клітинка повинна мати значення не менше 5 

(табл. 3). 
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Таблиця 2 

 

Методи аналізу кількісних даних при довільному їх розподілі (непараметричні критерії) 

 

П
о

р
ів

н
я

н
н

я
 с

е
р

ед
н

іх
 з

н
а

ч
е
н

ь
 

Одна група G-кр знаків; Кр Гупта; Медіанний одновибірковий кр 

Дві групи 

Пов'язані G-кр знаків; W(Т)-кр знакових рангів Вілкоксона 

Незалежні 

Двовибірковий кр Вілкоксона рангових сум; U(Т)-кр Манна-

Уітні (при рівних дисперсіях); Q-кр Розенбаума; Кр серій Ва-

льда-Вольфовіца; Двовибірковий кр Колмогорова-Смірнова 

Неоднакові роз-

міри груп 

Кр Уайта 

Більше двох 

груп 

Пов'язані Кр рангових сум Фрідмана; L-кр Пейджа; Кр Холлендера 

Незалежні H-кр Крускала-Уолліса; Кр Неменьї; Медіанний кр (тест) 

Неоднакові роз-

міри груп 

Медіанний кр (тест) 

Множинні 

порівняння 

груп 

Між собою Кр Ньюмена-Кейсла (непараметричний); Кр Данна 

З контролем Кр Даннета (непараметричний) 

Неоднакові роз-

міри груп 

Кр Данна 

Порівняння дис-

персій 

Дві групи Кр Зігеля-Тьюкі; Кр Мозеса; Левене 

Більше двох 

груп 

Кр Фрідмана; Кр Левене 

Аналіз взаємозв'-

язку між яви-

щами 

Два ряди змін-

них 

Коеф кореляції r(ρ)-Спірмена; Коеф кореляції τ-Кендалла; 

Q-коеф асоціації Юла; Со-коеф коваріації; φ-коеф спряжено-

сті, контингенції; V-коеф Крамера 

Більше двох ря-

дів змінних 

Непараметричний дисперсійний аналіз (кр Зігеля-Тьюкі); 

C-коеф взаємної спряженості Пірсона; К-коеф Чупрова 
Примітки: кр – критерій, коеф – коефіцієнт. 

 

Таблиця 3 

Методи аналізу якісних даних  

 

П
о

р
ів

н
я

н
н

я
 с

е
р

ед
н

іх
 з

н
а

-

ч
ен

ь
 

Одна група 
G-кр знаків для пропорції; z-кр однієї пропорції (з поправкою 

Йейтса) 

Дві групи 

Пов'язані Кр Мак-Немара 

Незалежні 
Кр χ2-Пірсона: таблиця 2х2 (з поправкою Йейтса); Точний кр Фі-

шера (кр Фішера-Ірвіна); z-кр двох пропорцій 

Більше 

двох груп 

Пов'язані Q(G)-кр Кохрена / Кочрена (при однакових розмірах груп) 

Незалежні 
Кр χ2-Пірсона: великі таблиці спряження; Кр χ2-Пірсона для 

впорядкованих градацій (для тренда) 

Множинні порівняння 

груп 

Процедура Мараскуіло-Ляха-Гурьянова (М-Л-Г) 

Порівняння дисперсій Дисперсійний аналіз (альтернативний комплекс) 

Аналіз взаємозв'-

язку між яви-

щами 

Два ряди 

змінних 

Кр χ2-Пірсона: таблиця 2х2 (з поправкою Йейтса); Точний кр Фі-

шера (кр Фішера-Ірвіна); Кр χ2-Пірсона: великі таблиці спря-

ження; Коеф кореляції r(ρ)-Спірмена; Коеф кореляції τ-Кен-

далла; Тетрахоричний показник зв'язку; Поліхоричний показник 

зв'язку 

Більше двох 

рядів змінних 

Коеф конкордації Кендалла; Багатомірний непараметричний ди-

сперсійний аналіз Фрідмана 
Примітки: кр – критерій, коеф – коефіцієнт. 

 

Якщо дане допущення (вимоги при побудові 

таблиць) не виконується, то потрібно використову-

вати точний критерій Фішера [1], який вирахову-

ється через факторіали. 

Щодо аналізу наявності лінійного зв'язку між 

явищами існує безліч методів (коефіцієнти кореля-

ції r-Пірсона, r(ρ)-Спірмена, τ-Кендалла, Q-коефіці-

єнт асоціації Юла, C-коефіцієнт взаємної спряже-

ності Пірсона, К-коефіцієнт Чупрова), кожен з яких 

потрібно використовувати у певному конкретному 

випадку, в залежності від очікуваних результатів 

[6]. 
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Проведений нами контент-аналіз літературних 

джерел дав змогу класифікувати методи статистич-

ного аналізу відповідно до статистичних задач, які 

вони вирішують, та розробити спеціальний алго-

ритм вибору доцільного методу дослідження 

(рис. 1). 

 

 
Рис 1. Алгоритм вибору методу статистичного аналізу даних 

 

Перед тим, як зробити вибір методу, зокрема за 

допомогою створеного алгоритму, необхідно ви-

значити тип досліджуваних даних, обчислити від-

носні та середні показники, довірчі інтервали (опи-

сова статистика) та оцінити нормальність розподілу 

даних (табл. 1, 2, 3). Та, попри те, що обчислення 

відносних та середніх величин є початковим етапом 

статистичного аналізу, важливим моментом зали-

шається визначення доцільності їх використання. 

Адже, наприклад, у лікарняній палаті, де один паці-

єнт мертвий і вже холодний, а інший живий і в ли-

хоманці, середня температура тіла пацієнтів буде 

нормальною [2]. 

Крім представлених методів статистичного ана-

лізу існує ряд спеціальних, вибір яких визначається 

метою дослідження. До спеціальних методів відно-

сять: когортні дослідження (показник відносного 

ризику); дослідження випадок-контроль (показник 

відношення шансів); оцінка згоди, порівняння двох 

методів виміру (метод Бленда-Алтмана, Каппа (κ) 

Кохена, критерій згоди χ2-Пірсона); методи класи-

фікації даних (LSD- критерій, кластерний аналіз, 

дискримінантний аналіз); регресійний аналіз (про-

ста, множинна, логістична та Пуассоновська регре-

сія); аналіз виживаності (критерій Гехана, метод 

Каплана-Мейера, модель пропорційних ризиків Ко-

кса, Лог-ранговий критерій, критерій Пето, страти-

фікований аналіз, експотенціальна регресія); аналіз 

нормальності розподілу (коефіцієнт асиметрії та 

ексцесу, критерій Шапіро-Уілка, Колмогорова-Смі-

рнова; ω2-Смірнова-Крамера-фон Мізеса, спрощені 

формули, наближені графічні методи); визначення 

необхідного об'єму вибірки (швидкі формули, фор-

мула Лєра, номограма Альтмана, спеціальні таб-

лиці); діагностичні інструменти (чутливість, специ-

фічність, валідність та ефективність тесту); гармо-

нічний аналіз, ряди Фур'є; пробіт-аналіз (визна-

чення летальної дози та коефіцієнта кумуляції); ме-

тоди послідовного аналізу; метод Байеса; аналіз ди-

намічних (часових) рядів; метод нейронних сіток; 

стандартизація даних; моделювання. 

Далі, в дужках, наведено пояснення / формулю-

вання альтернативної гіпотези H1 (достовірність 

якої намагаються довести у більшості випадків) 

щодо найпоширеніших методів статистичного ана-

лізу, які використовуються в медичних, біологіч-

них та соціологічних наукових дослідженнях [1, 5, 

6]: одновибірковий t-критерій Стьюдента (середнє 

значення в популяції не рівне константі (певному 

значенню)); парний t-критерій Стьюдента (різниця 

середніх у популяції не рівна нулю); непарний t-

критерій Стьюдента (різниця середніх у двох попу-
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ляціях не рівна нулю); однофакторний дисперсій-

ний аналіз без повторів (хоча б одне групове сере-

днє в популяції відрізняється від інших); G-

критерій знаків (медіана в популяції не рівна кон-

станті (певному значенню)); двовибірковий крите-

рій Вілкоксона рангових сум (дві групи мають рі-

зний розподіл у популяції); U(Т)-критерій Манна-

Уітні (різниця медіан у популяції не рівна нулю); 

критерій χ2-Пірсона: таблиця 2х2 (пропорції дос-

ліджуваних із певною ознакою не рівні у двох по-

пуляціях); критерій χ2-Пірсона: великі таблиці 

спряження (два фактора в популяції взаємопов'я-

зані); F-критерій Фішера (дві популяційні диспер-

сії не рівні); коефіцієнт кореляції r-Пірсона (вели-

чина коефіцієнта кореляції (наявність лінійного 

зв'язку) в популяції не рівна нулю); коефіцієнт ко-

реляції r(ρ)-Спірмена (величина коефіцієнта коре-

ляції (наявність лінійного зв'язку) в популяції не 

рівна нулю); коефіцієнти асиметрії та ексцесу (ви-

користовуються для наближеної перевірки норма-

льності розподілу даних у вибірці (при нормаль-

ному законі розподілу значення коефіцієнтів рівні 

нулю)); показник відношення шансів (спеціальний 

показник, який використовується в дослідженнях 

типу "випадок-контроль" і виражає ефект дії чин-

ника ризику). 

Таким чином, вибір методу статистичного ана-

лізу залежить від розуміння дослідником поставле-

них задач, які сприятимуть досягненню мети дослі-

дження. 

Висновок. Не обов'язково знати методику про-

ведення всіх видів статистичного аналізу (а їх є без-

ліч), потрібно зробити правильний вибір методу – 

такий принцип, на нашу думку, має стати одним із 

основних щодо наукової діяльності в медичній га-

лузі. При цьому, кожен випадок статистичного до-

слідження потребує свій, специфічний для дослі-

джуваних явищ та параметрів, метод. 
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CORRECT CHOICE OF STATISTICAL ANALYSIS METHOD IS THE KEY WAY TO HIGH-QUALITY 
INTERPRITATION OF DATA OF MEDICAL RESEARCH 

The typical errors in the choice of statistical methods for the analysis of medical data, their carrying out, ways of 
solving problematic issues and their elimination are indicated. More than 100 methods of data analysis have been 
analyzed, the classification of criteria with regard to statistical tasks that they solve (by data types, normality of 
distribution, number of groups) has been carried out, an algorithm of method selection in the form of tables has 
been created. The zero and alternative hypotheses concerning the most widely used methods of statistical analysis, 
which are used in medical, biological and sociological research, have been determined. 
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ОСОБЛИВОСТІ НАДАННЯ СТОМАТОЛОГІЧНОЇ ДОПОМОГИ В УКРАЇНІ ТА В УГОРЩИНІ 

В умовах сучасної соціально-економічної ситуації в Україні держава об'єктивно не в змозі повністю фінансу-
вати з державного бюджету усі видатки, пов'язані з діяльністю галузі, яка. складає 20-25% в структурі зага-
льних захворювань дорослого населення. Суттєве зменшення кількості стоматологічних кабінетів в медич-
них закладах комунальної власності, їх застаріле оснащення та введення платних послуг, повільний розви-
ток приватних стоматологічних кабінетів, оснащених сучасною технікою, призвело до зниження доступності 
стоматологічної допомоги для населення України, особливо у сільських місцевостях, аж до відсутності сто-
матологічної допомоги та профілактичної роботи серед соціально незахищених верств населення. Сучасні 
умови організації стоматологічної допомоги потребують створення нових форм фінансування для забезпе-
чення якості послуг. 

В Угорщині створення фонду медичного страхування сприяло покращенню показників стоматологічного здо-
ров’я як дитячого, так і дорослого населення. За 2005 – 2012 рр. кількість стоматологічних випадків на 100 
населення поступово зменшується з 93 до 72, кількість стоматологічних втручань на 100 населення у 2005 
році складало 283, а в 2015 році 212, а сума фінансування стоматологічної служби з кожним роком збіль-
шується. 

Ключові слова. Стоматологічна допомога, реформи, фінансування, Україна, Угорщина 

 

Вступ. Поліпшення стану стоматологічного 

здоров’я населення працездатного віку України у 

спектрі проблем загального здоров’я залишається 

одним із першочергових завдань, оскільки є інтег-

ральним показником соціально-економічного роз-

витку суспільства, рівня добробуту й культури на-

селення. 

Впродовж останніх десятиріч в країні виявлено 

істотне погіршення стоматологічного статусу насе-

лення. Питома вага стоматологічних захворювань 

становить 20–25% у структурі загальної захворюва-

ності дорослого населення (третє місце), а питома 

вага звернень до лікаря-стоматолога посідає друге 

місце, поступаючись лише зверненням до дільнич-

них терапевтів [1, 2], що засвідчує високу потребу 

населення в стоматологічній допомозі Значна інте-

нсивність ураження дорослого населення стомато-

логічними захворюваннями відносить збереження 

та зміцнення стоматологічного здоров’я до числа 

вагомих і актуальних медичних та соціальних про-

блем України. Погіршення стану стоматологічного 

здоров’я обумовлене як впливом соціально-еко-

номічних чинників, так і формуванням дисбалансу 

між лікувальною та профілактичною допомогою на 

користь першої, що ускладнює реалізацію стратегії 

зміцнення стоматологічного здоров’я населення. 

Суттєве зменшення кількості стоматологічних 

кабінетів в медичних закладах комунальної власно-

сті та їх застаріле оснащення, стрімкий розвиток 

приватних стоматологічних кабінетів, оснащених 

сучасною технікою, призвело до зниження доступ-

ності стоматологічної допомоги для населення Ук-

раїни. Сучасні умови організації стоматологічної 

допомоги потребують принципово нових підходів 

до забезпечення якості послуг [5, 6]. 

На основі аналізу звітів Міністерства охорони 

здоров’я України виявлені основні тенденції розви-

тку стану стоматологічного здоров’я населення Ук-

раїни: а) зменшення кількості відвідувань стомато-

логів та зубних лікарів населенням; б) зменшення 

кількості оглянутих в порядку планової санації; в) 

зменшення кількості виготовлених зубних проте-

зів; г) зменшення кількості пролікованих зубів з 

приводу карієсу. 

Результати аналізу сучасного стану стоматоло-

гічної галузі в Україні та перспектив ії розвидку сві-

дчать про потребу підвищення ефективності функ-

ціонування стоматологічної служби як складової 

національної системи охорони здоров’я, прова-

дження державних заходів подальшого реформу-

вання законодавчої бази, створення сучасної сис-

теми охорони здоров’я для поліпшення рівня та 

якості стоматологічних послуг та покращення сто-

матологічного здоров’я населення [7]. 

Аналіз сучасного стану стоматологічної галузі в 

Україні та перспектив розвитку в України свідчить 

про необхідність реорганізації стоматологічної 

служби. В умовах сучасної соціально-економічної 

ситуації в Україні держава об'єктивно не в змозі по-

вністю фінансувати з державного бюджету усі ви-

датки, пов'язані з діяльністю галузі. 

Саме профілактика, що реалізується в межах на-

ціональних стратегій, є реальним механізмом вирі-

шення глобальних проблем, пов’язаних із стомато-

логічними захворюваннями і чинниками їх ризику. 

Населення не відносить до пріоритетних питань 

необхідність регулярного відвідування лікаря-сто-

матолога з подальшим лікуванням, залишаючи 

його за залишковим принципом, у зв'язку з дефіци-

том сімейного бюджету [1]. 
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Європейський і світовий досвід показує, що, 

перш за все, необхідно перебудувати санітарно-

просвітницьку діяльність на зразок економічно ро-

звинутих країн. 

Мета роботи. Вивчити та порівняти підходи до 

організації стоматологічної допомоги в Україні та в 

Угорщині, розглянути особливості реформування 

стоматологічної допомоги в Угорщині та розробити 

рекомендації щодо можливості використання де-

яких його аспектів в умовах нашої держави. 

Матеріали та методи. При виконанні даної ро-

боти при застосуванні статистичного, бібліосеман-

тичного методів та методу структурно-логічного 

аналізу було використані дані статистичної галузе-

вої звітності України, Угорщини та дані Європей-

ської бази «Здоров’я для всіх». 

Результати дослідження та їх обговорення. В 

Україні функціонує потужна мережа медичних сто-

матологічних закладів, до яких належать 270 само-

стійних стоматологічних поліклінік та 4 336 стома-

тологічних відділень (кабінетів) у багатопрофіль-

них медичних закладах. У комунальних та держав-

них медичних закладах працює 21 680 лікарів сто-

матологічного профілю всіх спеціальностей, у при-

ватних – 6 518. За кількістю лікарів та відвідувань 

пацієнтів стоматологія займає друге місце серед 

усіх медичних спеціальностей після терапевтичних 

[3]. 

Комунальні та державні медичні стоматологічні 

заклади надають стоматологічну допомогу пере-

важно соціально незахищеним верствам населення, 

дітям, проводять планову профілактичну роботу. 

Існує цілий ряд регіонів, де мало розвинута при-

ватна стоматологія, наприклад у сільській місце-

вості, а в багатьох аграрних районах її взагалі 

немає. Обсяг стоматологічної допомоги пільговим 

категоріям населення (діти, пенсіонери, ветерани, 

інваліди, учасники лік відації аварії на ЧАЕС тощо) 

у комунальних та державних медичних закладах 

становить близько 60 % від загального обсягу допо-

моги. Пільгове зубне протезування та зубне про-

тезування соціально незахищеним верствам насе-

лення надається виключно у комунальних та дер-

жавних закладах. Окремо стоїть питання надання 

стоматологічної допомоги дітям до 18 років, яка, 

відповідно до чинного законодавства, повинна бути 

безоплатною. Планова профілактична робота, що 

має проводитись, передусім, у організованих дитя-

чих колективах, виконується силами виключно ко-

мунальних та державних медичних закладів [4]. 

Мета реформування: проведення організаційно-

економічної перебудови в підгалузі системи охо-

рони здоров’я – стоматології з метою наближення 

організаційних принципів 

роботи до таких, що існують в провідних євро-

пейських країнах, що дасть можливість покращити 

показники стоматологічної захворюваності, поси-

лити профілактичну спрямованість при збереженні 

принципу доступності населення до основних видів 

стоматологічної допомоги. 

Забезпечення доступної та якісної стоматологі-

чної допомоги для населення була і залишилася од-

нією з найважливіших проблем і в Угорщині, де з 

90-х років ХХ століття проводится реформування 

медичної служби. 

Втілення у практику урядових рішень та ство-

рення фонду медичного страхування в Угорщині 

сприяло покращенню показників стоматологічного 

здоров’я як дитячого, так і дорослого населення. 

Основними результатами реформи стоматологічної 

допомоги є наступні: 

- Більшість стоматологічних послуг надається 

населенню безкоштовно службою первинної меди-

чної стоматологічної допомоги і фінансується фон-

дом медичного страхування на основі принципу 

дільничності за місцем проживання, однак існують 

частково фінансовані послуги і платні. 

- Медичне страхування фінансує наступні сто-

матологічні послуги: невідкладну стоматологічну 

допомогу, профілактичний стоматологічний огляд 

для дорослих 1 раз в рік, хірургічні процедури, лі-

кування захворювань ясен, виявлення джерел інфе-

кції у ротовій порожнині за направленням спеціалі-

стів, видалення зубного каменю. 

- Привілегія фінансування послуг залежить від 

віку пацієнтів: дітям до 6 років ортодонтичне ліку-

вання, від 6 до 18 років ортодентичне лікування та 

періодичні стоматологічні огляди, дорослим (18 і 

більше років) профілактичний стоматологічний 

огляд 1 раз у рік фінансується фондом медичного 

страхування. 

- Вагітним від дня виявлення вагітності до 90 

днів після пологів та людям похилого віку (за 62 ро-

ків) безкоштовно надається як первинна, так і спе-

ціалізована стоматологічна допомога. Протезу-

вання для населення віком від 18 до 62 років є пла-

тною послугою, до 18 років і після 62 років та вагі-

тним частково платною. 

- Стоматологічна допомога надається у терито-

ріальних стоматологічних закладах (стоматологіч-

них поліклініках та спеціалізованих стоматологіч-

них відділеннях лікарень), або в приватних стома-

тологічних кабінетах, в університетських клініках. 

- Стоматологічна допомога в приватних закла-

дах платна, однак приватний стоматолог має право 

надавати безкоштовну (фінансовану фондом меди-

чної допомоги) допомогу у наявності відповідного 

договору з територіальним самоврядуванням. 

- Стоматологічна допомога дітям і дорослим ін-

валідам з порушенням психіки надається під нарко-

зом у шести спеціальних центрах Угорщини. 

Аналізуючи показники діяльності стоматологіч-

ної служби Угорщини за 2005 – 2012 рр. слід відмі-

тити, що кількість стоматологічних випадків на 100 

населення поступово зменшується з 93 до 72, кіль-

кість стоматологічних втручань на 100 населення у 

2005 році складало 283, а в 2015 році 212. Сума фі-

нансування з кожним роком збільшується, також 

збільшується кількість стоматологічних служб, які 
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надають первинну стоматологічну допомогу і фі-

нансуються, однак, зменшується кількість фінансо-

ваних стоматологічних послуг при первинної меди-

чної стоматологічної допомозі. 

Основними пропозиціями покращення стомато-

логічної допомоги в Угорщині на теперішній час є 

введення бонусної системи для зацікавленості паці-

єнтів у проходженні профілактичних стоматологіч-

них оглядів, введення карткової системи, підви-

щення кваліфікації стоматологів. 

Для досягнення міжнародних цілей по забезпе-

ченню стоматологічного здоров’я на період до 2025 

року ВООЗ вказує на необхідність збільшення рі-

вня забезпеченості населення лікарями – стомато-

логами і працівниками з профілактики хвороб рото-

вої порожнини. В зв’язку з цим, нами вивчено рі-

вень забезпеченості населення лікарями – стомато-

логами. 

Встановлено, що рівень забезпеченості ліка-

рями-стоматологами із розрахунку на 10 тис насе-

лення в Україні становить 4,56 з достовірною різ-

ницею показника в розрізі регіонів країни. Недо-

статня кількість стоматологів виявлено і в Угор-

щині, що пов’язано з еміграцією спеціалістів в ме-

жах ЕС. 

Висновки. Порівняння окремих організаційних 

підходів до надання стоматологічної допомоги в 

Україні та в Угорщині дозволило виявити певні ві-

дмінності в рівнях організації ПМСД та профілак-

тичної роботи. В обох країнах проводиться робота 

з досягнення міжнародних цілей по забезпеченню 

стоматологічного здоров’я на період до 2025 року. 

Тому, обмін позитивним досвідом, який набутий в 

Україні та в Угорщині з організації стоматологічної 

допомоги сприятиме покращенню результатів дія-

льності стоматологічних служб обох країн з досяг-

нення зазначених цілей. Проведення реформи сто-

матологічної служби в Україні є необхідним, але на 

основі створення фонду медичного страхування, як 

це відбулося в Угорщині. 
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FEATURES OF DENTAL ASSISTANCE IN UKRAINE AND IN HUNGARY 

Under conditions of the current socio-economic situation in Ukraine, the state is objectively unable to fully finance 
from the state budget all expenditures related to the industry, which is. is 20-25% in the structure of general diseases 
of the adult population. A significant reduction in the number of dental offices in communal facilities, their outdated 
equipment and the introduction of paid services, the slow development of private dental offices equipped with mod-
ern technology has reduced the availability of dental care for the population of Ukraine, especially in rural areas, up 
to the absence of dental care and preventive work among the socially unprotected sections of the population. Mod-
ern conditions for the organization of dental care require the creation of new forms of financing to ensure the quality 
of services. 

In Hungary, the establishment of a health insurance fund contributed to the improvement of dental health indicators 
for both children and adults. In 2005 – 2012, the number of cases per 100 population gradually decreases from 93 
to 72, the number of dental interventions per 100 population in 2005 was 283, and in 2015, 212, and the amount of 
funding increases year by year. 

Key words. Dental care, reforms, financing, Ukraine, Hungary 
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РЕТРОСПЕКТИВНИЙ АНАЛІЗ УСПІШНОСТІ РІЗНИХ ВИДІВ РЕСТАВРАЦІЙ ПЕРЕДНІХ ЗУБІВ 

В результаті проведеного ретроспективного аналізу вдалось встановити, що використання суцільнокерамі-
чних коронок з опорою на власні зуби та імплантати характеризуються найвищими показниками успішності 
серед усіх інших видів естетичних реставрацій у 5-річній та 10-річній перспективі (95–98,9 %), особливо якщо 
вони були виготовлені із IPS Empress (лейцит-вмісної склокераміки). Дещо нижчі показники успішності мають 
одиночні коронки з інших видів кераміки, на основі цирконію та літій-дисилікату. Проте, різниця між ними не 
була статистично значимою і всі вище перелічені види реставрацій можна категоризувати як такі, що забез-
печують високі рівні клінічної прогнозованості у 10 річній перспективі. Відмінними були результати аналізу 
використання суцільнокерамічних, з цирконієвою основою чи літій-силікатних протезів передніх зубів – від 
67,3 % до 94,5 %, при цьому на показник успішності значно впливав фактор наявної кількості одиниць у 
складі протезу. Ще нижчими показниками характеризувались гібридні композитні протези – до 45 %, які не 
можна вважати прогнозованим методом лікування для забезпечення довгострокової естетично-функціона-
льної реабілітації пацієнта. Рівень успішності одиночних коронок з опорою на зуби та дентальні імплантати 
практично не відрізнявся, і показники обох дозволяли категоризувати їх як такі, що забезпечували високий 
рівень ефективності та прогнозованості при 5-річному функціонуванні, а переважаюча кількість ускладнень 
була асоційована саме із технічними видами порушень, а не із специфікою впливу біологічно-значимих фа-
кторів. 

Ключові слова: протези, передні зуби, реставрація, імплантат 

 

Вступ. Використання різних видів естетичних 

реставрацій передніх зубів характеризується варіа-

цією показників їхньої клінічної ефективності та 

прогнозованості [2, 3]. Однак, сукупність проведе-

них раніше досліджень вказує на відсутність уніфі-

кованого підходу до ідентифікації та оцінки конк-

ретних параметрів функціонування вінірів, цільно-

керамічних конструкцій та реставрацій з опорою на 

імплантати, а також прямих композитних реставра-

цій у безпосередній та віддалений терміни спосте-

реження [1]. Відомо, що серед факторів, які визна-

чають успішність функціонування естетичних кон-

струкцій та найбільше впливають на динамічну 

зміну даного параметру протягом часу, провідне мі-

сце займають тип прикусу, топографія реставрації, 

розмір реставрації, причини для проведення реста-

врації, карієсологічний статус пацієнта, вік, стать та 

соціо-економічні параметри пацієнта, показник 

стану гігієни порожнини рота, вік лікаря та наяв-

ність достатнього клінічного досвіду, частота зміни 

лікуючого стоматолога [4, 5, 7, 8, 9].  

З точки зору статистичного підходу для забезпе-

чення відповідної категоризації результатів оцінки 

виживання та успішності протетичних конструкцій, 

що застосовуються у ділянці передніх зубів з метою 

функціонально-естетичної реабілітації пацієнтів, мо-

жуть бути використані критерії, описані Anusavice 

K.J. у дослідженні присвяченому стандартизації пока-

зників використання керамічних та металокерамічних 

незнімних протезів [4]. Дана система передбачає оці-

нку за чотирма категоріями: 1) переважаючий рівень 

успішності функціонування – рівень виживання 100 

% на протязі як мінімум 5 років спостереження, а рі-

вень успішності 95–100 %; 2) відмінний рівень функ-

ціонування – рівень виживання 95–100 % протягом, 

як мінімум, 5 років спостереження, а рівень успішно-

сті – 90–95 %; 3) хороший рівень функціонування – 

рівень виживання 90–95 % протягом, як мінімум, 5 ро-

ків спостереження, а рівень успішності – 90–95 %; 4) 

низький рівень функціонування – рівень виживання 

менше 90 % або рівень успішності менше 90 %. 

Враховуючи роль окремих факторів впливу та 

можливість чисельного представлення кумулятив-

ного рівня успішності різнив видів естетичних рес-

таврацій, доцільним є проведення ретроспектив-

ного аналізу попередньо опублікованих системних 

оглядів та мета-досліджень з метою аргументації 

доцільності вибору відповідних протетичних конс-

трукцій, як найбільш прогнозованих та ефективних 

у довгостроковій перспективі. 
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Мета дослідження. Провести ретроспективний 

аналіз попередньо опублікованих серій клінічних 

випадків, системних оглядів та мета-досліджень з 

метою аргументації доцільності вибору відповід-

них протетичних конструкцій, як найбільш прогно-

зованих та ефективних у довгостроковій перспек-

тиві функціонально-естетичної реабілітації паціє-

нта з дефектами у ділянці передніх зубів. 

Матеріали та методи. Для проведення пошуку 

використовувалась форма запиту Google Академії 

(http://scholar.google.com) із застосування функції 

розширеного пошуку. В ході пошуку застосовували 

такі специфічні види операторів як «+» – з метою 

надання загальних вказаних назв теми пошуку 

(«success rate», «dental restorations»), «пошук за фра-

зою» («success rate of anterior restorations») та «в за-

головку» («success rate» та «all-ceramic crowns», 

«success rate» та «metall-ceramic crowns», «success 

rate» та «ceramic veneers», «success rate» та 

«composite restoration», «success rate» та 

«lithium disilicate crowns», «success rate» та «post-

core restorations», «success rate» та «FPD», «success 

rate» та «implant restorations»). Вищезгаданий алго-

ритм пошуку за допомогою вказаних операторів до-

зволив автоматично систематизувати статті та кате-

горизувати їх за конкретною тематикою щодо вико-

ристання різних видів реставрацій у ділянці перед-

ніх зубів, забезпечивши також послідовне сорту-

вання результатів пошуку з формуванням групи ви-

бірки публікацій, які найбільше відповідали поста-

вленій меті дослідження [6, 13, 14]. При цьому ко-

жний результат являв собою сукупність академіч-

них робіт, що включав одну або більше релевант-

них статей або навіть декілька версій однієї статті. 

Групування чисельних показників успішності різ-

них видів реставрацій проводилася із використан-

ням табличного редактору Microsoft Excel 

(Microsoft Office 2013), в клітинках якого спочатку 

вписували бібліографічні дані публікації, загальну 

кількість проаналізованих у ній реставрацій, рівень 

успішності їх функціонування та дані щодо специ-

фіки проведення статистичного опрацювання та до-

стовірності отриманих результатів. Таким чином 

забезпечували кластеризацію результатів пошуку, 

яка полягала у виділенні компактних одиниць ана-

лізу з подібними властивостями. Вищеописаний 

підхід дозволяє оптимізувати процес формулю-

вання висновків при реферуванні великих масивів 

документів, та забезпечує визначення взаємопов'я-

заних груп дослідження, спрощення процесу пере-

гляду при пошуку необхідної інформації, знахо-

дження унікальних документів із колекції, вияв-

лення аналогічних чи дуже близьких по змісту ре-

зультатів. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Проблемою уніфікації підходу до реєстрації успіш-

ності різних видів реставрацій передніх зубів зали-

шається вибір відповідних стандартизованих кри-

теріїв оцінки, які б вдалось адаптувати до специ-

фіки виготовлення та функціонування тих чи інших 

конструкцій [9]. Крім того, важливим є вибір відпо-

відного методу статистичного опрацювання отри-

маних результатів, оскільки в проаналізованих нау-

кових публікаціях використовувалися абсолютно 

різні статистичні підходи [4]. Попри те наявні на 

сьогодні результати системних оглядів та мета-ана-

лізів дозволяють зробити відповідні висновки щодо 

успішності різних видів конструкцій, що забезпечу-

ють функціонально-естетичну реабілітацію пацієн-

тів із дефектами передніх зубів, або ж при наявності 

уражень твердих тканин передніх зубів, які в пода-

льшому можуть використовуватися в якості аргу-

ментації при виборі тих чи інших реставрацій в ході 

планування лікування. В ході реалізації відповід-

ного пошукового алгоритму та здійснення подаль-

шого групування даних, було відібрано ряд публі-

кацій, що найбільш відповідали критеріям пошуку, 

а відповідно і меті дослідження, короткий аналіз 

яких наведений нижче. 

Клінічна успішність використання цільнокера-

мічних реставрацій за даними системного літерату-

рного огляду варіює в залежності від виду викори-

стовуваних високоестетичних конструкцій. Так, 

показник успішності використання вінірів в діапа-

зоні спостереження від 5 до 12 років складав 91–

98,8 % [7]. Поширеність відповідних ускладнень 

зростає із часом функціонування вінірів та зазвичай 

є асоційованою із супровідними естетичними пору-

шеннями (в 31 % зареєстрованих випадків), меха-

нічними ускладненнями (в 31 % зареєстрованих 

ускладнень), порушеннями пародонтального прик-

ріплення в області опорних зубів (12,5 %), втратою 

ретенції (12,5 %), розвитком каріозного процесу (6 

%) та переломом зуба (6 %). При цьому автори від-

мічають, що у випадках використання вінірів роз-

виток таких ускладнень як порушення пародонта-

льного прикріплення та вторинного каріозного про-

цесу більше пов'язаний саме із специфікою біологі-

чної відповіді, ніж з особливостями використання 

тих чи інших матеріалів в ході відповідного алгори-

тму естетичної реабілітації [10]. 

Використання естетичних видів вкладок, виго-

товлення яких проводиться із застосуванням відпо-

відних фрезерувальних CAD/CAM систем, характе-

ризувалося варіацією показників успішності 77–97 

% в ході моніторингу їх функціонування на протязі 

7–10 років. При цьому авторами було відмічено 

найнижчі показники успішності таких конструкцій 

в умовах їх фіксації за допомогою композитного це-

менту із хімічним механізмом полімеризації, в той 

час як використання аналогового матеріалу із по-

двійним механізмом полімеризації сприяло зрос-

танню показників успішності у 1,5 разу. Втрата 

inlay та onlay керамічних вкладок у ділянці перед-

ніх зубів у більшості випадків була спровокована 

сколами керамічного матеріалу (53 %), ендодонти-

чними ускладненнями (7 %) та переломами струк-

тури зуба (20 %). 

Щодо одиночних коронок, то найвищі показ-

ники успішності даного виду цільнокерамічних 

http://scholar.google.com/
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конструкцій були зареєстровані саме при викорис-

танні IPS Empress (98,9 % успішності протягом 11-

річного функціонування у ділянці передніх зубів). 

Цікаво, що коронки із IPS Empress 2 характеризува-

лись дещо нижчими показниками успішності, що 

не перевищували 95 % в ході п’ятирічного моніто-

рингу. У ході проведення аналогічних досліджень 

було встановлено, що відсоток успішності цільно-

керамічних коронок, виготовлених із інших видів 

кераміки становить 98–99,1 % в ході спостереження 

на протязі від трьох до шести років. Використання 

з метою естетичної та функціональної реабілітації 

трьох одиночних цільнокерамічних протезів харак-

теризувалось варіацією успішності у діапазоні 

67,3–94,5 % на протязі періоду спостереження від 

трьох до п’яти років [7, 15]. Вдалось встановити, що 

успішність таких протезів, що складаються із трьох 

одиниць в 1,24 разу менше, ніж їхніх аналогів із 

двох складових одиниць (73,9 % та 92,3 % відпо-

відно).  

Pieger S. та колеги провівши системний аналіз 

використання одиночних коронок та часткових не-

знімних протезів, виготовлених із літій дисилікату 

та фіксованих на власних зубах пацієнтів, дійшли 

до висновку, що використання одиночних коронок 

у короткостроковій перспективі характеризується 

достатньо успішними показниками функціону-

вання (до 100 %), в той час, як проаналізовані кон-

струкції протезів не змогли забезпечити достатньо 

прогнозованого результату успішності – лише 78,1 

% у п’ятирічній перспективі та до 70,9 % у десяти-

річній [18]. Рівень успішності одиночних літій-ди-

силікатних коронок також знижувався із часом до 

97,8 % у п’ятирічній перспективі та до 96,7 % у де-

сятирічній, однак залишався комперативно перева-

жаючим відносно аналогічних показників протезів, 

виготовлених із цього ж матеріалу. 

Дослідження Sulaiman допомогли встановити 

факт кращої клінічної ефективності використання 

монолітних літій-дисилікатних реставрацій у порі-

внянні із виготовленими шляхом пошарового нане-

сення. У вибірці одиночних коронок дослідники ви-

явили, що протягом 45 місяців спостереження рі-

вень успішності складав 99,09 % для монолітних 

реставрацій і 98,17 % для пошарових, а у структурі 

вінірів – 98,7 % та 98,47 % відповідно [19]. В ре-

зультаті аналізу також вдалось встановити, що най-

кращі показники успішності були зареєстровані 

саме при використанні одиночних коронок (рівень 

клінічних невдач – 0,91 %), а найвищі при викорис-

танні протезних конструкцій (рівень клінічних нев-

дач – 4,55 %). Статистично значимої різниці між по-

казниками клінічної неуспішності при аналізі ре-

зультатів застосування одиночних коронок, вінірів 

та вкладок з літій-дисиліткату у 45-місяінй ретро-

спективі виявити не вдалось, а показники таких 

складали 0,91 %, 1,3 % та 1,01 % відповідно. 

Larsson C. провівши системний огляд клінічної 

успішності використання коронок на основі цирко-

нію, дійшов до висновку що дані показники прак-

тично не відрізняються для конструкцій з опорою 

на імплантати та власні зуби, та становлять відпо-

відно 97,1 % та 95,9 % відповідно [15]. Причини 

клінічної неуспішності даних видів реставрацій від-

різнялися в залежності від опори конструкцій: при 

опорі на власний зуб ускладнення найчастіше були 

пов’язаними із повним переломом коронки, перело-

мом покривного матеріалу, втратою ретенції, ендо-

донтичними та пародонтальними порушеннями, 

виникненням перелому кореня та розвиток каріоз-

ного процесу; при опорі на імплантат – із пробле-

мами маргінальної адаптації та розвитком відповід-

них навколоімплантатних ускладнень, які вклю-

чали запалення оточуючої слизової оболонки, мар-

гінальну рецесію, кровоточивість та гноєвиділення 

при зондуванні, поглиблення кишені, формування 

маргінальних та апікальних свищевих ходів. В зага-

льному автори відмітили, що успішність таких кон-

струкцій може прирівнюватись до успішності зви-

чайних метало-керамічних коронок, однак даний 

висновок випливає з умов недостатності відповід-

ної кількості проведених досліджень, які не носять 

рандомізованого контрольованого характеру. 

Le M. та колеги провели аналогічний аналіз ус-

пішності функціонування цирконієвих реставрацій, 

але присвячений питанням ефективності викорис-

тання саме протезних конструкцій. За результатами 

проведеного огляду кумулятивний рівень 5-річного 

виживання цирконієвих протезів з опорою на ім-

плантатах становив 100 %, в той час як аналогічний 

показник конструкцій з опорою на власні зуби – не 

перевищував 93,3 % [16]. При цьому кумулятивний 

показник виникнення ускладнень при використанні 

цирконієвих конструкцій з опорою на імплантати 

становив 30,5 % у п’ятирічній ретроспективі, а ана-

логічний показник конструкцій з опорою на власні 

зуби не перевищував – 27,6 %, при цьому для обох 

типів конструкцій функціональні невдачі були ви-

кликані переважно технічними факторами. Рівень 

ускладнень протетичних конструкцій у значній мірі 

залежить від вибору фіксаційного матеріалу і вико-

ристання з цією метою композитних цементів до-

зволяє мінімізувати значення даного показника. 

Furze D. та колеги в свою чергу провели аналіз 

клінічної ефективності використання цільнокера-

мічних конструкцій з опорою на імплантати у ді-

лянці передніх зубів та виявили, що при 1-річ-

ному спостереженні показники успішності таких 

реставрацій становлять 100 % [5]. Однак, окрім 

клінічної успішності дослідниками також вда-

лось довести, що такий підхід до естетично-фун-

кціональної реабілітації забезпечує досягнення 

адекватних параметрів білої та рожевої естетики 

з відповідним діапазоном показників РES – 7,9 ± 

1,7 та WES – 7,0 ± 1,5. 

Автори відмітили, що існує дефіцит даних щодо 

використання саме протезних естетичних констру-

кцій передніх зубів, що обґрунтовує потребу прове-
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дення більшої кількості рандомізованих контрольо-

ваних досліджень для отримання достатньо обґрун-

тованих кінцевих результатів [20].  

Heitze S.D. провівши мета-аналіз успішності ви-

користання прямих реставрацій з метою функціона-

льно-естетичної реабілітації пацієнтів з дефектами 

твердих тканин зубів у ділянці передніх зубів ви-

явив, що медіана показників успішності (за крите-

рієм відсутності потреби заміни реставрації) коли-

вається в межах 90–95 % в залежності від класу ре-

ставрації у 10 річній ретроспективі [11, 12]. При 

цьому авторами було відмічено специфічні законо-

мірності: реставрації 4 класу демонстрували вищу 

поширеність сколів, ніж реставрації 3 класу; успі-

шність реставрацій із гібридних композитів була 

вищою, ніж із мікронаповнених; незалежно від 

типу обраного матеріалу з часом спостерігався 

ефект дисколорації реставрацій та розвиток пато-

логії вторинного карієсу, що найчастіше був асо-

ційований з недостатністю ізоляції робочого поля. 

На відміну від прямих реставрацій, гібридні част-

кові незнімні протези, вироблені із волоконно-змі-

цненого композиту при 5-річному моніторингу ха-

рактеризувалися клінічною успішністю не вище 

45 %, при рівні виживання – не вище 64 %. При 

цьому автор відмітив, що класичні метало-керамі-

чні аналоги таких протезів характеризувалися ви-

щою успішністю, ніж конструкції виготовлені із 

даного виду композиту. 

На відміну від композитних протезів, віднов-

лення коронок за допомогою цільнокерамічних ко-

ронок з опорою на змодельовану композитом 

культю характеризується рівнем успішності 96,8–

98,5 % при періоді моніторингу у 5,3 роки [17]. При 

цьому важливу роль у забезпеченні ефективного фу-

нкціонування реставрації грав фактор збереження 

трьох або чотирьох стінок зуба, при відсутності такої 

кількості обмежуючих структурних елементів спос-

терігалось значне зниження прогнозу успішності ви-

користання будь-яких типів реставрацій. 

В ході аналізу вищенаведених досліджень можна 

підсумувати, що практично всі види цільнокераміч-

них реставрацій характеризуються прийнятним рів-

нем клінічної успішності при їх застосуванні з ме-

тою комплексної реабілітації пацієнтів з дефектами 

твердих тканин зубів чи зубного ряду у ділянці пе-

редніх зубів, проте забезпечення аналогічно високих 

результатів цих же конструкцій на дистальних учас-

тках щелепи залишається питанням майбутніх дослі-

джень. Специфіка проведення процесів препару-

вання та фіксації у певних випадках відіграє більш 

важливу роль у досягненні кінцевого успішного ре-

зультату, ніж вибір реставраційного матеріалу в ці-

лому, тому оцінка результатів комплексної естети-

чно-функціональної реабілітації повинна проводи-

тися із врахуванням впливу вищезгаданих факторів 

як окремих складових критеріїв аналізу.  

Висновки. В результаті проведеного ретроспе-

ктивного аналізу вдалось встановити, що викорис-

тання цільнокерамічних коронок з опорою на вла-

сні зуби та імплантати характеризується найви-

щими показниками успішності серед усіх інших ви-

дів естетичних реставрацій у 5-річній та 10 річній 

перспективі, особливо якщо такі було виготовлено 

із IPS Empress (лейцит-вмісної склокераміки). 

Дещо нижчі показники успішності демонстрували 

одиночні коронки із інших видів кераміки, на ос-

нові цирконію та літій-дисилікату, хоча різниця 

між такими не була статистично значимою, і всі ви-

щеперелічені види реставрацій можна категоризу-

вати як такі, що забезпечують високі рівні клінічної 

прогнозованості у 10 річній перспективі. Відмін-

ними були результати аналізу використання ціль-

нокерамічних, з цирконієвою основою чи літій-си-

лікатних протезів у фронтальній ділянці – від 67,3 

% до 94,5 %, при цьому на показник успішності зна-

чно впливав фактор наявної кількості одиниць у 

складі протезу. Ще нижчими показниками характе-

ризувались гібридні композитні протези – до 45 %, 

які не можна вважати прогнозованим методом ліку-

вання для забезпечення довгострокової естетично-

функціональної реабілітації пацієнта. Рівень успіш-

ності одиночних прямих композитних реставрацій 

був значно вищим та сягав 90-95 % у 10-річній рет-

роспективі, однак прогнозованість таких залежить 

від класу відновлювального дефекту та методологі-

чного обґрунтування щодо застосування прямої 

композитної реставрації як методу лікування з то-

чки зору біологічної та біомеханічної доцільності і 

перспективи. Рівень успішності одиночних коро-

нок з опорою на зуби та дентальні імплантати прак-

тично не відрізнявся, і показники обох дозволяли 

категоризувати їх як такі, що забезпечували висо-

кий рівень ефективності та прогнозованості при 5-

річному функціонуванні, а переважаюча кількість 

ускладнень була асоційована саме із технічними 

видами порушень, а не із специфікою впливу біоло-

гічно-значимих факторів. 
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RETROSPECTIVE ANALYSIS OF DIFFERENT TYPES OF RESTORATIONS SUCCESS OF THE ANTERIOR TEETH  

As a result of the retrospective analysis, it was found that the use of single crowns based on own teeth and implants 
has the highest rates of success among all other types of aesthetic restoration in the 5 and 10-years prospective 
(95–98,9 %), especially if they were made from IPS Empress (leucid-containing glass ceramic). Lower success 
rates were demonstrated by single crowns manufactured from other ceramic types like zirconium and lithium disili-
cate, although the difference between them was not statistically significant, and all of the above-mentioned types 
of restorations can be categorized as those providing high levels of clinical predictability in the 10-years perspective. 
The results of the success among all-ceramic, zirconium-based or lithium-silicate prosthetics were in the range from 
67,3 % to 94,5 %, while the factor of the existing number of units in the prosthesis significantly influenced the 
success rate parameter. Even lower success rates were found to be among hybrid composite prostheses – up to 
45 %, which can’t be considered as prognostic method of treatment for long-term aesthetic-functional rehabilitation 
of the patient. The success rate of single direct composite restorations was significantly higher and reached 90–95 
% in the 10-years retrospective analysis, but the predictability of these restorations depends on the recovery defect 
class and the methodological justification for their use as a treatment method in terms of biological and biomechan-
ical feasibility. The success level of single crowns based on teeth and dental implants practically did not differ, and 
the indicators of both allowed to categorize them as providing a high level of efficiency and predictability at 5 years 
of functioning, and the prevailing number of complications was associated with the technical types of violations, and 
not with the specifics of the biologically significant factors influence. 

Key words: prostheses, anterior teeth, restoration, implant 
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Т.В. ГАРАПКО 

Ужгородський національний університет, медичний факультет, кафедра анатомії людини 
та гістології, Ужгород 

ЗМІНИ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ТКАНИН І ОРГАНІВ ВНАСЛІДОК ОЖИРІННЯ  

В статті проаналізована сучасна наукова література щодо структурних змін в органах і тканинах при ожирінні, 
а також при його корекції. Ожиріння належить до найпоширеніших метаболічних захворювань у світі, яке 
зростає зі швидкістю епідемії. Зі зростанням індексу маси тіла пацієнта збільшується систолічний і діастолі-
чний артеріальні тиски та частота серцевих скорочень. У паренхімі тимуса тварин при експериментальному 
ожирінні виявлено збільшення кількості лімфоцитів, повнокров’я судин, набряк паренхіми. В селезінці щурів 
зменшується об’ємна частка білої пульпи, кількість клітин в ній також зменшується, маса селезінки збільшу-
ється. 

Ключові слова: ожиріння, експеримент, міокард, тимус, селезінка 

 

Вступ. Однією із найактуальніших проблем сучас-

ного суспільства є надлишкова маса тіла [15, 18, 27, 

31]. Ожиріння – це хронічне рецидивуюче захворю-

вання, що проявляється надлишковим накопиченням 

жирової тканини і є наслідком дисбалансу спожи-

вання і витрат енергії в осіб зі спадковою схильністю 

або за її відсутності [21]. Встановлено, що на сьогодні 

кожен третій мешканець Землі має надлишкову масу 

тіла, а кожен десятий – ожиріння [23]. 

Ожиріння є хронічним гетерогенним захворю-

ванням, яке має тенденцію до рецидивного проті-

кання. Близько 55 % населення України у 2013 р. 

мали надлишкову масу тіла [23]. За даними дослі-

дження NHANES (National Health and Nutrition 

Examination Survey), проведеного упродовж 2011–

2012 років, частка осіб з ожирінням віком від 20 до 

39 років становила 31 % (індекс маси тіла (ІМТ)  

30 кг/м2); найбільша поширеність була серед афро-

американок (56,6 %) [20]. 

Надлишкова маса тіла та ожиріння є визнаним 

фактором ризику розвитку метаболічних захворю-

вань, включаючи резистентність до інсуліну, цук-

ровий діабет 2 типу, гіпертонічну хворобу (ГХ), не-

алкогольну жирову хворобу печінки (НАЖХП), по-

лікістоз яєчників та деякі види раку [7, 16, 19, 25, 

26, 36, 37]. 

Ожиріння належить до найпоширеніших мета-

болічних захворювань у світі, яке зростає зі швид-

кістю епідемії. Проблема сприймається як естети-

чна. Проте, це серйозна загроза здоров’ю, яку вва-

жають хронічним неінфікованим захворювання 

(ХНЗ) – визначає стійку втрату працездатності й 

попереджену смертність [8, 10, 13]. 

Аналітичний огляд літератури. За сучасною 

класифікацією, наведеною у протоколі МОЗ Укра-

їни з дитячої ендокринології [21], ожиріння поділя-

ється на:  

1. первинне, аліментарно-конституційне; 

2. діенцефальне: а) гіпоталамічне, б) церебра-

льне, в) змішане; 

3. Вторинне: а) надлишкове (синдром або хво-

роба Іценко–Кушинка),  

б) панкреатичне (гіперінсулінізм), в) гіпотирео-

їдне, г) гіпогонадне; 

4. спадкові синдроми, що супроводжуються 

ожирінням (Прадера–Віллі, Лоуренса–Муна–Ба-

рде– Бідля, Фреліха, Морган'ї–Стюарта–Мореля, 

Бер'єсона–Форсмана–Лемана, Альстрема, глікоге-

ном 1-го типу тощо); 

5. змішане. 

Масу тіла дитини вважають нормальною, якщо 

ІМТ є в межах 5-ї та 85-ї центилі, надлишковою 

(overweight) – між 85-ю та 95-ю центиллю. Ожи-

ріння діагностують при перевищенні ІМТ 95-ї цен-

тилі для відповідного віку, зросту та статі. 

У дорослих ожиріння: І ступеня (ІМТ = 30–35 

кг/м2), ІІ ступеня (ІМТ = 35–40 кг/м2), ІІІ ступеня 

(ІМТ = вище 40 кг/м2). 

Виділяють два основні типи розподілу жирової 

тканини в організмі при ожирінні: гіноїдний та ан-

дроїдний. Гіноїдний тип характеризується перева-

жним відкладанням жирової тканини на стегнах, 

андроїдний тип – в ділянці живота, переважно віс-

церально (абдомінальне ожиріння). Для його діаг-

ностики слід розраховувати співвідношення обводу 

талії до обводу стегон, яке становитиме при цій па-

тології у хлопців >0,9, а у дівчат >0,8. Абдоміна-

льне ожиріння є основною клінічною складовою 

МС і причиною розвитку супутніх метаболічних і 

гемодинамічних змін [1, 3, 4, 6, 8, 9]. 

Ожиріння перебігає в особливо важкій формі з 

дитячого віку. Надлишкова маса тіла у дитячому 

віці часто трансформується в ожиріння у дорослих, 

яке, в свою чергу, являє собою серйозну загрозу для 

здоров'я. Воно призводить до важких соматичних 

захворювань: артеріальна гіпертензія, цукровий ді-

абет 2 типу, ішемічна хвороба серця, атеросклероз 

тощо [4, 6, 11, 12, 38, 39]. 

Ожиріння є частиною метаболічного синдрому, 

як комплекс гуморальних та метаболічних пору-

шень в організмі, призводить до затримки води і на-

трію, що веде до гіперволемії, збільшеної кількості 

натрію в стінці судин. Це має вазоконстрикторний 

вплив. Збільшення об’єму циркулюючої крові та 
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периферійного опору судин згубно впливає на рі-

вень артеріального тиску (АТ), що є фактором ри-

зику виникнення серцево-судинних захворювань 

[5, 28, 29, 32, 33, 35]. Це прозапальний стан, при 

якому гіпертрофовані адипоцити та резистентні 

імунні клітини (насамперед лімфоцити та макро-

фаги) сприяють збільшенню рівня циркулюючих 

прозапальних цитокінів. Асоційований з ожирін-

ням стан хронічного системного запалення, який 

називають «метаболічним запаленням», є відправ-

ним пунктом у патогенезі резистентності до інсу-

ліну та ЦД 2 типу в експериментах, проведених на 

тваринах [24, 34, 36, 37]. 

Дослідження останніх років показали, що над-

лишкова маса тіла супроводжується збільшенням 

рівня загального холестерину й ліпопротеїдів низь-

кої та дуже низької щільності в плазмі. Надлишкова 

маса тіла сприяє розвитку інсулінорезистентності й 

компенсаторної гіперінсулінемії, що створює труд-

нощі в лікуванні ЦД [22]. На тлі комплексного лі-

кування (цукрознижувальна терапія, низькокало-

рійне харчування, відвідування школи «цукрового 

діабету») у хворих виявлена тенденція до зниження 

маси тіла і ІМТ [10]. 

Досліджено вплив ожиріння, як супутнього 

захворювання, на структуру міокарда у пацієн-

тів з гіпертонічною хворобою. Виявлено, що зі 

зростанням індексу маси тіла пацієнта (ІМТ) 

зростає систолічний артеріальний тиск (САТ), 

діастолічний артеріальний тиск (ДАТ), частота 

серцевих скорочень (ЧСС), абсолютне значення 

товщини стінок лівого шлуночка (ЛШ), а також 

відносна товщина стінок. Середнє значення 

маси міокарда лівого шлуночка (ЛШ) досягало 

найвищих показників серед пацієнтів із ожирін-

ням 2–3 ст. [13]. 

Проаналізовано вплив ожиріння на структуру 

нирок у хворих із гіпотиреозом. Виявлено змен-

шення швидкості клубочкової фільтрації. Негатив-

ний вплив ожиріння на структуру нирок поясню-

ють впливом гіперлептинемії, гіперінсулінемії та 

гемодинамічними факторами. До гемодинамічних 

факторів відносять компресію жировою тканиною, 

невідповідність кількості нефронів розмірам тіла, 

констрикцію виносної артеріоли, гіпер- та гіпофіль-

трацію, внутрішньоклубочкову гіпертензію [17, 30, 

40]. 

При експериментальному ожирінні, виклика-

ному висококалорійною дієтою, у щурів виявлено 

збільшення кількості лімфоцитів у паренхімі ти-

муса. Спостерігається повнокрів’я судин, набряк 

паренхіми. В селезінці щурів зменшується об’ємна 

частка білої пульпи, кількість клітин в ній також 

зменшується, маса селезінки збільшується воче-

видь через набряк паренхіми, з боку судин вияв-

лено їхнє повнокров’я [14]. Вищенаведені зміни ав-

тор пояснює як прояв загальної адаптаційно-прис-

тосувальної реакції організму. 

Дослідження хворих на гіпертонічну хворобу 

(ГХ) з ожирінням виявило високий рівень САТ і 

ДАТ протягом доби, порушення добового ритму 

АТ із відсутністю достатнього зниження вночі. Такі 

хворі є групою підвищеного ризику виникнення се-

рцево-судинних ускладнень [2]. Збільшення маси 

на 1 кг підвищує ризик розвитку кардіоваскулярної 

патології на 3,1%.  

В експериментальних тварин, які разом з висо-

кокалорійною дієтою споживали 2 % дрібнодиспе-

рсного порошку фенугрека, не виявлено настільки 

глибоких структурних змін тимуса та селезінки, як 

у випадку без корекції. Тимус мав типову будову, 

збільшувалася маса органа та відносна кількість ти-

моцитів. Маса селезінки зменшувалася, але кіль-

кість клітин збільшувалася [14]. 

Надмірна маса тіла та ожиріння під час вагітно-

сті асоціюються з частим перинатальним та матери-

нським ризиком. Ожиріння у жінок репродуктив-

ного віку призводить до численних загальносома-

тичних і репродуктивних проблем, які, в свою 

чергу, призводять до зниження фертильності. Це 

може бути пов’язано з тим, що жирова тканина є мі-

сцем периферійного синтезу багатьох гормонів. 

Вона активно бере участь у роботі судинної сис-

теми і формуванні імунної відповіді. Її надмірний 

вміст супроводжується метаболічними, гормональ-

ними, судинними і прозапальними порушеннями. 

За допомогою систематичного огляду і метааналізу 

виявлено [20], що у жінок з ожирінням, порівняно з 

жінками з нормальною масою тіла, знижена як час-

тота настання спонтанних вагітностей, так і ефек-

тивність лікування безпліддя різними методами 

(стимуляція овуляції та ін.). Також, після настання 

вагітності в жінок з ожирінням підвищені ризики 

виникнення природжених аномалій плода, макро-

сомії, мертвонародження, гестаційної гіпертензії, 

гестаційного цукрового діабету, передчасних поло-

гів і багатьох інших ускладнень. Цей автор описує, 

що зниження маси тіла позитивно впливає на менс-

труальну функцію, підвищує ймовірність зачаття і 

народження здорової дитини, зменшує ризик не-

сприятливих результатів вагітності [20]. 

Таким чином, ожиріння є серйозним фактором 

ризику виникнення глибоких змін структурної ор-

ганізації життєво важливих органів. Дослідження 

динаміки розвитку патологічних процесів в органі-

змі внаслідок ожиріння, пошук ефективних методів 

їх корекції залишаються важливими напрямками 

морфологічного дослідження. 
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CHANGES IN STRUCTURAL ORGANIZATION OF TISSUES AND ORGANS IN OBESITY 

The article analysis modern scientific literature on structural changes in organs and tissues in obesity, as well as in 
its correction. Obesity is one of the most common metabolic diseases in the world, which is growing at an epidemic. 
As the body mass index increases, the patient increases systolic blood pressure, diastolic blood pressure, and heart 
rate. In the parenchyma of thymus of animals in the experimental obesity, an increase in the number of lymphocytes, 
elevated blood vessels, and parenchymal edema was found. In the spleen of the rats the volume fraction of white 
pulp decreases, the number of cells in it also decreases, the mass of the spleen increases. 
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РОЛЬ СТОВБУРОВИХ КЛІТИН У РЕМІЄЛІНІЗАЦІЇ ГОЛОВНОГО І СПИННОГО МОЗКУ 

У статті надано огляд літератури, в якому висвітлюється роль стовбурових клітин у процесах ремієлінізації 
нервових волокон головного і спинного мозку в нормальних і патологічних умовах. 

Ключові слова: ремієлінізація, нервові волокна, головний мозок, спинний мозок 

 

Хвороби головного і спинного мозку, особливо 

демієлінізуючі, є серйозними проблемами в невро-

логії. Мієлінізація має вирішальне значення для но-

рмального функціонування нервової системи в хре-

бетних. У ЦНС мієлін продукується олігодендроци-

тами і втрата мієліну призводить до важких наслід-

ків. 

При розсіяному склерозі відбувається демієлі-

нізація, яка тісно пов'язана з пошкодженням іму-

нної системи. Стан олігодендроцитів і можливо-

сті ними мієлінізації аксонів можуть указати на 

те, чому демієлінізовані аксони дегенерують 

швидше, особливо при розсіяному склерозі. В 

експерименті показано, що ремієлінізація опосе-

редковується попередниками олігодендроцитів, 

які мігрують у місце пошкодження завдяки хемо-

таксису, проліферують і диференціюються в зрілі 

олігодендроцити і виконують ремієлінізацію ак-

сонів. При хронічних процесах це відбувається 

повільно, що, ймовірно, пов 'язано зі станом нер-

вових клітин. Терапевтичні стратегії включають 

трансплантацію клітин-попередників екзогенних 

і активацію мієлінізації ендогенними клітинами-

попередниками. Це не впливає на перебіг нерво-

вих процесів [13]. 

Мезенхімнi стовбурові клітини можуть сприяти 

ендогенному «ремонту» мієліну і модуляції імунної 

відповіді. За цих умов стратегічно важливою є за-

міна пошкоджених клітин або доставка до них фак-

торів росту, імуномодуляторів або метаболічних 

ферментів [12]. 

R.J. Franklin, W.F. Blakemore [7] одними з пер-

ших показали, що шванноцити здатні мігрувати в 

ЦНС і мієлінізувати аксони при патологічних ста-

нах. Існують тонкощі взаємодії шванноцитів і аст-

роцитів, що потребує їхніх подальших досліджень. 

Автори в експерименті in vitro представили дані 

про те, що для міграції шванноцитів й утворення мі-

єліну значення має позаклітинний матрикс. Несумі-

сність шванноцитів та астроцитів є важливим аспе-

ктом біології гліальних клітин, які будуть мати ви-

рішальне значення при ремієлінізації демієлінізова-

них аксонів при трансплантації шванноцитів у 

ЦНС. 

Дослідники вказують на можливість віднов-

лення мієліну при ураженнях ЦНС олігодендроци-

тами і шванноцитами, але за відсутності маркерів 

цих клітин такі висновки є передчасними для їхньої 

трансплантації в демієлінізовані ділянки спинного 

мозку дорослих мишей і щурів [1]. 

В експерименті на гризунах показано, що шван-

ноцити, включаючи клітини диферону шванноци-

тів, які були пересаджені в спинний мозок, можуть 

конкурувати з місцевими олігодендроцитами в ре-

мієлінізації денудованих центральних аксонів ней-

ронів спинного мозку. Мієлін, який вони утворю-

ють, структурно нормальний і безпечний для нер-

вової провідності. За сприятливих умов шванно-

цити мігрують на значну відстань (кілька мілімет-

рів) і частково відновлюють пошкодження. Таким 

чином, шванноцити можуть підтримувати ріст ак-

сона і відіграють важливу роль у відновленні нер-

вових волокон. Можливість отримання великої кі-

лькості таких клітин дозволяє розглядати автологі-

чні шванноцити як джерела трансплантації і ліку-

вання наслідків демієлінізуючих і травматичних 

хвороб [18]. 

Процеси ремієлінізації і регенерації аксонів пе-

реважно вивчаються на тваринах. Ці процеси забез-

печуються периферійними мієліноутворюваль-

ними клітинами. Водночас зроблені спроби транс-

плантації гризунам стовбурових клітин червоного 

кісткового мозку, що буде мати значення для май-

бутніх клінічних досліджень [3]. 

У дослідах із перерізкою спинного мозку було 

показано, що шванноцити сприяли аксональній ре-

генерації та відновленню провідності. Автори обго-

ворюють питання підготовки потенціальних стов-

бурових клітин для клінічної терапії демієлінізую-

чих хвороб людини [11]. 

Раніше H.S. Keirsted, W.F. Blakemore [10] пока-

зали, що ремієлінізація дозволяє відновлювати са-

льтаторну провідність і повернення нормальної фу-

нкції нерва. Недостатність або порушення ремієлі-

нізації є основою демієлінізуючих захворювань не-

рвової системи. Із літератури відомо, що при реміє-

лінізації олігодендроцити виникають у результаті 

дедиференціації та/або проліферації зрілих олігоде-
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ндроцтів, або створюються виключно при проліфе-

рації і диференціації попередників гліальних клі-

тин. Експерименти з перерізкою спинного мозку в 

щурів показали, що: 1) олігодендроцити, які вижи-

вають у ділянці демієлінізації не сприяють ремієлі-

нізації, 2) ремієлінізація здійснюється з попередни-

ків гліоцитів, 3) збільшення кількості попередників 

гліоцитів є місцевою реакцією, 4) поділ попередни-

ків олігодендроцитів – симетричний, що викликає 

виснаження їхнього пулу в білій речовині. 

Часто це проявляється порушенням утворення 

мієліну і є наслідком того, що олігодендроцити ста-

ють конкретними і єдиними жертвами хвороб (су-

динні захворювання, травми, запальна демієлініза-

ція). Саме ці хвороби стають привабливими для клі-

тинної терапії [8]. 

Мультипотентні нервові стовбурові клітини 

здатні породжувати як нейрони, так і гліоцити як у 

тварин, так і в людини. Тому в лікувальній стратегії 

їх можна використати для лікування втрати нейро-

нів при хворобі Паркінсона, при розладах в утво-

ренні мієліну, при травмах спинного мозку, для від-

новлення нейронів при нейродегенеративних за-

хворюваннях [9]. 

Розсіяний склероз – це запальні демієлінізуючі 

розлади в ЦНС. В останні десятиліття вказують на 

те, що при цій хворобі під впливом стресових фак-

торів пошкоджуються клітини, які генерують і під-

тримують стан мієліну в ЦНС, а реaкція ендоплаз-

матичної сітки клітини дозволяє оговтатися і ви-

жити після цих стресових подій [6]. 

Ремієлінізація – це формування нових мієліно-

вих оболонок навколо аксонів ЦНС дорослих. Ремі-

єлінізація може відновити властивості провідності 

аксонів (тим самим відновити неврологічні функ-

ції) і все частіше говорять про її нейропротекторне 

значення для аксонів. Особливо ці питання стосу-

ються ремієлінізуючих процесів при розсіяному 

склерозі. 

Експериментальне вивчення ремієлінізації по-

казало, що вона відбувається в 2 фази. Перша 

складається з колонізації пошкоджень поперед-

никами олігодендроцитів, друга – з їхньої дифе-

ренціації в мієліноутворювальні олігодендро-

цити, що контактують із демієлінізованими аксо-

нами для створення функціонально активних мі-

єлінових оболонок. При цьому можна ідентифі-

кувати кілька інтра- та екстрацелюлярних моле-

кул, які є маркерами цих етапів відновлення. Те-

оретично "ремонт" демієлінізуючих пошкоджень 

може відбутися при підвищенні внутрішніх від-

новних процесів, за допомогою введення факто-

рів ремієлінізації або за допомогою терапії з іму-

ноглобуліном. Альтернативно, ендогенне віднов-

лення можна викликати введенням мієліногене-

тичних клітин, які визначені кандидатами для 

відновлення, у ділянки демієлінізації [4]. 

M. Stangel [20] запропонував пересадку олігоде-

ндроцитів при розсіяному склерозі. Це доведено в 

експериментах і почалися клінічні випробування. 

Найбільш перспективними для цієї мети автор вва-

жає шванноцити з литкових нервів пацієнта, отри-

маних у результаті біопсії. Але сам автор вислов-

лює сумнів, що трансплантація клітин стане клініч-

ною практикою в найближчому майбутньому. При 

лікуванні демієлінізуючих хвороб виникають труд-

нощі трансплантації та існуюють етичні проблеми 

[19]. 

Завжди вважалося, що шванноцити є прерогати-

вою периферійної нервової системи. Але є дані, що 

існують їхні попередники в ЦНС, які дають початок 

шванноцитам. Їх отримали і помістили in vitro з на-

ступною трансплантацією у вільні від астроцитів 

ділянки демієлінізації in vivo. Отримано дані, що ці 

шванноцити можуть ремієлінізувати аксони в ЦНС 

[2]. 

Водночас A. Woodhoo et al. [17] указують на те, 

що гліальні клітини ЦНС і шванноцити несумісні. 

Тобто шванноцити не можуть мієлінізувати аксони 

в ЦНС. Цього можна уникнути, якщо отримати ці 

клітини від новонароджених або ембріонів щурів в 

експерименті. Через 1-2 міс такі шванноцити, пере-

саджені в ЦНС, стають ультраструктурно подіб-

ними до шванноцитів периферійних нервів і добре 

мігрують у тканинах ЦНС. Висновок: шванноцити 

є ідеальними кандидатами для трансплантації при 

розсіяному склерозі. 

Таким чином, терапія стовбуровими клітинами 

є перспективним підходом до стратегії ремієлініза-

ції при демієлінізуючих і травматичних пошко-

дженнях спинного мозку. У дорослих ссавців у го-

ловному і спинному мозку існують самовідновлю-

ючі нейронні стовбурові клітини / клітини-попере-

дниці. Автори трансплантували ці клітини транс-

генним мишам у 2 ділянки фокальної і вродженої 

демієлінізації. При наступному рентгенівському 

опроміненні трансплантовані клітини диференцію-

валися в межах олігодендроцитів і тільки поодинокі 

брали участь у ремієлінізації аксонів. Без рентгенів-

ського пошкодження ці клітини диференціювалися 

в клітини, подібні до шванноцитів (за ультраструк-

турою, експресією маркерів шванноцитів, утворен-

ням периферійного мієліну). Після пересадки в 

спинний мозок, навпаки, фенотипово олігодендри-

тні клітини формують компактний мієлін, а шван-

ноцитоподібні – ні. Це демонструє високу пластич-

ність даних клітин [14]. 

До теперішнього часу немає способів стимуля-

ції ремієлінізації в ЦНС дорослих. Дослідження он-

тогенезу олігодендроцитів на клітинному та моле-

кулярному рівнях може надати сигнали для ро-

зробки такого лікування, яке буде ефективним для 

ремієлінізації пацієнтів після рецидиву розсіяного 

склерозу. Нейротрансмітери, що діють через іоно-

тропні рецептори попередників олігодендроцитів 

та деякими членами сімейства факторів росту ней-

регулінів, можуть модулювати їхню проліферацію 

та диференціювання [16]. 

Застосування гормонів щитоподібної залози в 

гризунів у моделях гострих та хронічних 
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демієлінізуючих захворювань покращує їхній 

клінічний перебіг, патологію та ремієлінізацію. Ко-

роткі протоколи лікування трийодтиронином 

змінюють баланс демієлінізації / ремієлінізації до 

ремієлінізації. Виявили, що у важкохворих тварин 

виявляється гіпотиреоз та серйозні зміни експресії 

дейодінази та рецепторів тиреоїдних гормонів 

мРНК в спинному мозку, які повністю виправля-

лися за допомогою лікування гормонів щитоподіб-

ної залози [22]. Підтверджено, що в ембріональ-

ному розвитку та дослідженнях in vitro гормони 

щитоподібної залози відіграють основну роль при 

дозріванні олігодендроцитів [23] і регулюють екс-

пресію генів білка мієліну [5]. 

Важливу роль у вирощуванні нейрита, синапто-

генезі та нейрональній диференціації відіграють 

молекула адгезії нервових клітин (NCAM) і NCPM-

міметичний пептид FG Loop (FGL), який сприяє ви-

живанню нейронів in vitro. Під час диференціації 

NCAM сприяє нейрогенезу, тоді як FGL індукує 

олігодендрогліальний фенотип і не торкається аст-

роцитарної диференціації. Ці диференційні ефекти 

від NCAM та FGL опосередковуються через різні 

рецептори [21]. 

Так, нейротрофічні фактори, що виділяють із 

стовбурових клітин жирової тканини людини, на 

думку Razavi S. et al. [15], можуть бути чудовим 

джерелом клітин для клітинної терапії при нейро-

дегенеративних захворюваннях. Ці клітини здатні 

виділяти деякі нейротрофічні речовини, такі як 

фактор росту нервів та нейротрофний фактор, які, 

зазвичай, одержуть із гліоцитів. В експериментах 

результати дослідження впливу жирових стовбуро-

вих клітин показали, що за умов їхньої трансплан-

тації в процесі ремієлінізації середня товщина обо-

лонки мієліну, а також діаметрів аксонів були зна-

чно більші, ніж в інших групах. Імуногістохімічний 

аналіз показав, що в цій групі понад 10 % переса-

джених клітин були позитивними для специфічних 

маркерів олігодендроцитів. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Baron-Van Evercooren A. Future prospects in transplantation / A. Baron-Van Evercooren // Ann. Neurol. — 

1994. — Vol. 36 (Suppl.). — P. 151—156. 

2. Blakemore W.F. The case for a central nervous system (CNS) origin for the Schwann cells that remyelinate 

CNS axons following concurent loss of oligodendrocytes and astrocytes / W.F. Blakemore // Neuropathol. Appl. 

Neurobiol. — 2005. — Vol. 31 (1). — P. 1—10. 

3. Cell transplantation of peripheral-myelin-forming cells to repair the injured spinal cord / J.D. Koscis, Y. Aki-

yama, K.L. Landlford [et al.] // J. Rehabil. Res. Dev. — 2002. — Vol. 39 (2). — P. 287—298. 

4. Chari D.M. Remyelination in multiple sclerosis / D.M. Chari // Int. Rev. Neurobiol. — 2007. — Vol. 79. — 

P. 589—620. 

5. Endogenous stem and precursor cells for demyelinating diseases: an alternative for transplantation? / 

G. D'Intino, G. Perretta, A. Taglioni [et al.] // Neurol. Res. — 2006. — Vol. 28 (5). — P. 513—517. 

6. Endoplasmic reticulum stress response as a potential therapeutic target in multiple sclerosis / M.T. Getts, 

R.R. Getts, A.P. Kohm [et al.] // Therapy. — 2008. — Vol. 5 (5). — P. 631— 634. 

7. Franklin R.J. Requirements for Scwann cell migration within CNS environments: a viewpoint // R.J. Franklin, 

W.F. Blakemore // Int. J. Dev. Neurosci. — 1993. — Vol. 11 (5). — P. 641—649. 

8. Goldman S.A. Cell replacement therapy in neurological disease / S.A. Goldman, M.S. Windrem // Philos. 

Trans. R. Soc. Lond. B. Biol. Sci. — 2006. — Vol. 361. — P. 1463— 1475. 

9. Goldman S. Stem and progenitor cell-based of the human central nervous system / S. Goldman // Nat. Biotech-

nol. — 2005. — Vol. 23 (7). — P. 862—871. 

10. Keirsted H.S. The role of oligodendrocytes and oligodendrocyte progenitors in CNS remyelination / 

H.S. Keirsted, W.F. Blakemore // Adv. Exp. Med. Biol. — 1999. — Vol. 468. — P. 183—197. 

11. Koscis J.D. Neuroprecursors as a cell to repair the demyelinated spinal cord / J.D. Koscis, Y. Akiyama, 

C. Radtke // J. Neurotrauma. — 2004. — Vol. 21 (4). — P. 441—449. 

12. Miller R.H. Cellular approaches for stimulating CNS remyelination / R.H. Miller, L. Bai // Regen Med. — 

2007. — Vol. 2 (5). — P. 817—829. 

13. Miron V.E. Cells of the oligodendroglial lineage, myelination, and remyelination / V.E. Miron, T. Kuhlmann, 

J.P. Antel // Biochim. Biophys. Acta. — 2011. — Vol. 1812 (2). — P. 184—193. 

14. Mothe A.J. Transplanted neural stem/progenitor cells generate myelinating oligodendrocytes and Scwann cells in 

spinal cord demyelination and dysmielination / A.J. Mothe // Exp. Neurol. — 2008. — Vol. 213 (1). — P. 176—190. 

15. Remyelination improvement after neurotrophic factors secreting cells transplantation in rat spinal cord injury 

/ S. Razavi, N. Ghasemi, M. Mardani [et al.] // Iran. J. Basic. Med. Sci. — 2017. — Vol. 20 (4). — P. 392—398. 

16. Rogister B. What are the realistic hopes for remyelinization in the central nervous system? / В. Rogister // Bull. 

Mem. Acad. R. Med. Belg. — 2003. — Vol. 158 (5—6). — P. 269—276. 

17. Schwann cell precursors: a favourable cell for myelin repair in the Central Nervous System / A. Woodhoo, 

V. Sahni, J. Glison [et al.] // Brain. — 2007. — Vol. 130 (Pt8). — P. 2175—2184. 

18. Scwann cell transplantation and myelin repair of the CNS / A. Baron-Van Evercooren, V. Avellana-Adalid, 

F. Lachapelle [et al.] // Mult. Scler. — 1997. — Vol. 3 (2). — P. 157—161. 

19. Stangel M. Remyelinating strategies for the treatment of multiple sclerosis / M. Stangel, H.P. Hartung // Prog. 

Neurobiol. — 2002. — Vol. 68 (5). — P. 361—376. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Razavi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28804608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Intino%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16808881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Perretta%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16808881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Taglioni%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16808881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16808881
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Razavi%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28804608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ghasemi%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28804608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Mardani%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=28804608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28804608
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogister%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15025267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Rogister%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15025267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15025267
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15025267


НАУКОВІ ОГЛЯДИ 

Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 113 

20. Stangel M. Transplantation of myelinating cells as regenerative therapy for multiple sclerosis-clinical studies 

/ M. Stangel // Nervenazzt. — 2002. Vol. 73 (10). — P. 937—945. 

21. The synthetic NCAM mimetic peptide FGL mobilizes neural stem cells in vitro and in vivo / R. Klein, 

S. Blaschke, B. Neumaier [et al.] // Stem Cell Rev. — 2014. — Vol. 10 (4). P. 539—547. 

22. Thyroid hormone and remyelination in adult central nervous system: a lesson from an inflammatory-demye-

linating disease / L. Calzà, M. Fernandez, A. Giuliani [et al.] // Brain Res. Brain Res. Rev. — 2005. — Vol. 48 

(2). — P. 339—346.  

23. Triiodothyronine administration ameliorates the demyelination/remyelination ratio in a non-human primate 

model of multiple sclerosis by correcting tissue hypothyroidism / G. D'Intino, L. Lorenzini, M. Fernandez [et al.] 

// J. Neuroendocrinol. — 2011. — Vol. 23 (9). — P. 778—790. 

 
O.I. DELTSOVA1, S.B. GERASHCHENKO1, YU.B. CHAIKOVSKYI2 

1Ivano-Frankivsk National Medical University, Medical Faculty, Department of Histology, Cytology and Embryology, 

Ivano-Frankivsk  
2National Medical University name after O.O. Bogomoletz, Department of Histology and Embryology, Kyiv 

ROLE OF STEM CELLS IN REMYELINATION OF BRAIN AND SPINAL CORD 

The article presents a literature review in which highlighted the role of stem cells in processes of remyelination of 
nerve fibres of brain and spinal cord in normal and pathological conditions. 

Key words: remyelination, nerve fibres, brain, spinal cord 

 

Стаття надійшла до редакції: 5.09.2017 р. 

  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Klein%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blaschke%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neumaier%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Neumaier%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24817672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Calz%C3%A0%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15850672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15850672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giuliani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15850672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Giuliani%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15850672
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=D%27Intino%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707794
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lorenzini%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707794
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707794
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fernandez%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21707794
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21707794


НАУКОВІ ОГЛЯДИ 

114  Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 

© С.Б. Костенко, Ю.М. Бунь, А.І. Форос, М.Ю. Гончарук-Хомин, 2017 
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С.Б. КОСТЕНКО, Ю.М. БУНЬ, А.І. ФОРОС, М.Ю. ГОНЧАРУК-ХОМИН 

Ужгородський національний університет, стоматологічний факультет, кафедра ортопедич-
ної стоматології, Ужгород 

МОЖЛИВОСТІ ВИКОРИСТАННЯ КЛІНІЧНИХ СИМТПОМІВ УРАЖЕННЯ РОТОВОЇ 
ПОРОЖНИНИ ТА МЕТОДІВ ЛАБОРАТОРНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗУБІВ З МЕТОЮ 
ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ НАРКОТИЧНОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 

У практиці судово-медичної експертизи встановлення факту наркотичної залежності особи в умовах до-
слідження після смерті або прижиттєво може відбуватися саме за параметрами змін стоматологічного ста-
тусу – як у формі специфічних симптомів у наркозалежних пацієнтів, так і у формі особливостей хімічної 
структури емалі та дентину під час складання біологічного профілю особи посмертно. В ході проведеного 
системного огляду наукової літератури згруповано найхарактерніші порушення зубо-щелепового апарату, 
що виникають в процесі наркотичної залежності від кокаїну, канабіоїдів, опіатів та галюциногенів. Врахову-
ючу зростаючу поширеність кокаїну у наркозалежних осіб в Україні, були виокремленні специфічні симптоми 
ураження твердих тканин зубів та слизової оболонки, що характерні для даної конкретної форми залежності, 
та проаналізовані патофізіологічні механізми їх розвитку. На основі попередньо проведених досліджень до-
ведено можливість використання твердих тканин зубів як матеріалу для аналізу вмісту різних наркотичних 
речовин із врахування їх метаболічних властивостей та часового вікна, а досвід отриманих даних може бути 
ефективно використаний в ході проведення комплексних судово-медичних експертиз осіб з підозрою на на-
явну наркотичну залежність. 

Ключові слова: стоматологічний статус, наркотична залежність, дентин 

 

Вступ. У практиці судово-медичної експертизи 

встановлення факту наркотичної залежності особи 

в умовах дослідження після смерті або прижиттєво 

може відбуватися саме за параметрами змін стома-

тологічного статусу – як у формі специфічних сим-

птомів у наркозалежних пацієнтів, так і у формі 

особливостей хімічної структури емалі та дентину 

зубів під час складання біологічного профілю особи 

посмертно [2, 7, 11, 13, 15, 16]. Дослідження прове-

дені в 2003 році Cattaneo C. та співавторами [16] 

свідчать про те, що тверді тканини зубів є своєрід-

ним резервуаром для депонування продуктів роз-

паду наркотичних речовин із специфічним часом 

ретенції відповідних метаболітів. Численні клінічні 

дослідження проведені за участі наркозалежних па-

цієнтів вказують не тільки на більшу поширеність 

стоматологічних захворювань серед даного конти-

нгенту, а й на можливість діагностики у них специ-

фічних порушень, по типу «метафметамінового 

роту», «множинного карієсу наркоманів» або щі-

чно-язикової дискінезії, які вказують на залежність 

особи від прийому певних хімічно-модифікованих 

субстанцій [3, 5, 6, 10, 13]. Деякі маніфестації при-

йому наркотиків характеризуються цілісним симп-

томокомплексом, що уже на клінічному огляді у 

комбінації із даними отриманими при зборі анам-

незу дозволяють з великою достовірністю запідо-

зрити той чи інший вид залежності [9, 12]. Відсут-

ність у вітчизняній науковій літературі даних щодо 

специфіки змін зубо-щелепового апарату при різ-

них типах зловживання наркотиками, а також рід-

кісний характер публікацій, присвячених питанням 

використання даних стоматологічного статусу з ме-

тою ідентифікації наркозалежних осіб, обґрунтову-

ють необхідність проведення систематизованого 

аналізу даних щодо можливостей використання ди-

ференційних клінічних симптомів та змін хімічної 

структури зубів у якості досліджуваного матеріалу 

під час проведення комплексних судово-стомато-

логічних експертиз специфічного контингенту па-

цієнтів. 

Мета дослідження. Проаналізувати дані літера-

тури щодо можливої верифікації факту наркотичної 

залежності серед стоматологічних пацієнтів за кон-

кретними клінічними симптомами та можливість 

використання структур зубів як досліджуваного ма-

теріалу у практиці судово-стоматологічної експер-

тизи за даними попередньо проведених досліджень. 

Матеріали та методи. Ретроспективний аналіз 

зарубіжних публікацій наявних у базах даних 

Research Gate і PubMed був реалізований за прин-

ципом ключових слів згідно дескрипторів Medical 

Subject Headings (MeSH). Для конкретного пошуку 

інформації була використана програма Text Mining, 

яка забезпечує отримання інформації з масиву уже 

відібраних текстових документів, ґрунтуючись на 

застосуванні ефективних у практичному плані ме-

тодів машинного навчання і обробки природної 

мови. Даний підхід смислового аналізу забезпечив 

реалізацію навігації та пошуку необхідних фактів у 

неструктурованих текстах, що стосувалися тема-

тики можливостей використання специфічних клі-

нічних симптомів ураження ротової порожнини та 

лабораторних даних структурного аналізу емалі та 

дентину зубів з метою ідентифікації факту наркоти-

чної залежності від конкретної хімічної субстанції. 

Систематизацію інформації проводили шляхом ти-

пологічного, структурного та аналітичного групу-

вання до категорій пошуку (клінічні симптоми, ме-

ханізми розвитку порушень ротової порожнини, 
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специфічні наркотичні речовини, лабораторні ме-

тоди дослідження) з виокремленням найбільш важ-

ливих фактів та значущих числових даних у кліти-

нках табличного редактора Microsoft Excel 2016 

(Microsoft Office, 2016). З відібраної за ключовими 

словами вибірки публікацій проводили аналіз поси-

лань в уже попередньо проведених системних огля-

дах, що стосувалися мети даного дослідження, та 

інших оглядових публікаціях, суміжних із ними. 

Таким чином вдалось мінімізувати кількість втра-

чених з поза аналізу статей, або ж таких, що були 

упущені в ході контент-аналізу даних заголовків, 

анотацій, чи попередньо непроіндексованих у від-

повідних системах. 

Результати досліджень та їх обговорення. 

Особливості біологічної дії різних наркотичних су-

бстанцій провокують виникнення специфічних 

проявів ураження ротової порожнини, що відрізня-

ються в залежності від виду основної діючої речо-

вини. Клінічний огляд Solomons Y.F та Moipolai 

P.D. дозволив виокремити деякі орофаціальні про-

яви зловживання наркотичними речовинами [13], 

які при відповідному аналізі вдалось систематизу-

вати у відповідності до конкретно діючих активних 

субстанцій: 

 – кокаїн: транзиторна хорея (нерегулярні, неко-

ординовані рухи обличчя), щічно-язикова дискіне-

зія (crack dancing), перфорація носової перегородки 

і/або піднебіння, бруксизм, рецесія ясен (переважно 

в ділянці передніх зубів верхньощелепної зубної 

дуги), пришийкові ураження зубів; 

 – опіати (морфін, діаморфін, метадон): ксерос-

томія, зниження рівня гігієни ротової порожнини, 

значне підвищення показника КПВ (індекс КПВ зу-

бів: К– карієс; П – пломба; В – видалений), підви-

щений ризик пародонтальних ускладнень; 

 – канабіоїди: кислотна ерозія емалі, стоматит з 

лейкоедемою, лейкоплакія, карцинома язика, 

втрата рівня міжзубного сосочка, ксеростомія, под-

разнення слизової оболонки, втрата періодонталь-

ного прикріплення, запалення піднебінного язичка, 

гіперплазія ясен, гіперкератоз; 

– галюциногени (метамфетамін, 3,4-метилендіо-

ксі-N-метамфетамін, диетиламід лізергінової кис-

лоти) – ксеростомія, щічний карієс із гладкими по-

верхнями, дисколорації зубів, переломи зубів, мно-

жинний карієс (rampant caries), патологічна стер-

тість зубів, ерозія емалі, ураження скронево-ниж-

ньощелепного суглоба, галітом, кровоточивість 

ясен, травматичні ураження ротової порожнини, 

остеопороз, кератоз, ангулярний хейліт, глосит, ка-

ндидоз порожнини рота. 

Враховуючи, що в Україні за даними Міністер-

ства охорони здоров'я за 2012 рік зростає спожи-

вання наркотиків-стимуляторів, зокрема кокаїну, 

які заміщають споживання опіатів, доцільно розг-

лянути специфічний характер змін стоматологіч-

ного статусу саме при хронічному вживанні даної 

субстанції з аналізом патофізіологічних механізмів 

відповідних порушень. За даними Blanksma C.J. та 

Brand H.S. [2] вживання кокаїну у різних формах 

прийому протягом тривалого часу сприяє розвитку 

специфічних орофаціальних маніфестацій та ускла-

днює процес лікування таких хворих. Достовірним 

методом верифікації факту зловживання наркотич-

ною речовиною є визначення її концентрації у зра-

зках слини, при цьому чутливість такого методу ся-

гає 100 %, а специфічність – 99 % [14]. Цікавим є 

той факт, що концентрація кокаїну після його вну-

трішньовенного введення є вищою у порції слини, 

що виділялась без стимуляції, ніж у такій, яка була 

отримана шляхом стимуляції слинних залоз. Врахо-

вуючи, що окрім внутрішньовенного введення, мо-

жливий прийом кокаїну через втягування носом, 

приблизно у 5% даного типу наркоманів реєстру-

ється перфорація носової перегородки та твердого 

піднебіння [9]. Очевидно, що розвиток даного сим-

птому пов'язаний із судинозвужуючою дією кока-

їну, яка провокує розвиток місцевої ішемії, і як на-

слідок – некроз оточуючих тканин. Якщо прийом 

кокаїну відбувається в якості суміші із місцевими 

анестетиками – одночасно можливий прогресую-

чий розвиток оніміння частини обличчя. Внаслідок 

перфорації носової перегородки у хворих розвива-

ються так звані сідлоподібні дефекти носа. Дефект 

же твердого піднебіння у кокаїн-залежних пацієн-

тів може змінюватися за розмірами, коливаючись 

від точкового до 15 мм у діаметрі. При цьому у жі-

нок некроз горизонтальної пластинки піднебінної 

кістки виникає у чотирьох з п’яти випадків, хоча 

переважаюча наркозалежність від кокаїну зареєст-

рована саме серед чоловіків. 

Подібний зворотний зв'язок може бути обґрун-

тованим тим, що сполучна тканина у жінок є чутли-

вішою до подібного ускладнення від вживання да-

ної наркотичної речовини, хоча для формулювання 

однозначних висновків щодо цього питання необхі-

дно провести ряд додаткових досліджень із залу-

ченням хворих відповідної групи вибірки. Врахову-

ючи, що кокаїн провокує гіперактивацію допаміне-

ргічної системи, у хворих часто спостерігаються 

симптоми патологічної стертості зубів. Попередньо 

проведені дослідження засвідчують факт розвитку 

аттриційних змін в ділянці усіх ікол, перших малих 

кутніх зубів та верхніх бічних різців у пацієнтів із 

дворічним анамнезом прийому кокаїну незалежно 

від методу введення. Взагалі топографічний тип па-

тологічної стертості зубів може бути однією із ди-

ференційних ознак для ідентифікації пацієнтів із рі-

зним типом наркотичної залежності за стоматологі-

чним статусом. Так, наприклад, вживання 3,4-мети-

лендіоксі-N-метамфетамін є асоційованим з пере-

важним стиранням змикальних поверхонь жуваль-

ної групи зубів, але причина подібної топографіч-

ної залежності із видом наркотичної речовини поки 

що не встановлена. В зв’язку з тим, що прийом ко-

каїн-вмісних сумішей часто передбачає наявність 

долі 3,4-метилендіоксі-N-метамфетаміну, досі не 

встановлено, яка з діючих речовин є первинною у 

патогенезі розвитку бруксизму. 
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Амфетаміноподібні речовини характеризуються 

можливістю провокувати хореєподібну моторну 

активність, яка може спостерігатися в області жува-

льних м’язів та м’язів обличчя, таким чином прово-

куючи аттриційний механізм патологічної стерто-

сті, однак дослідження проведене McGarth та Chan 

дозволило встановити [10], що у 75 % досліджува-

них хворих після прийому наркотичних речовин 

виникало відчуття пережовування чогось, внаслі-

док якого розвивалися симптоми бруксизму, а 52 % 

респондентів повідомили, що у них попередньо уже 

спостерігалися симптоми кленчінгу та скреготу зу-

бами. 

Лабораторні дослідження проведені на щурах 

також підтвердили факт підвищення м’язової акти-

вності в щелепно-лицевій ділянці підвищенням сту-

пеня розвитку патологічної стертості зубів у формі 

аттриції, однак вивчення топографічної специфіки 

даних змін у дослідженнях на тваринах не проводи-

лось [2, 4]. Додатковим фактором розвитку патоло-

гічної стертості у кокаїн-залежних пацієнтів крім 

впливу гіперфункції жувальних м’язів може бути 

розчинна дія кокаїну гідрохлориту, який значно 

знижує кислотно-лужний баланс ротової порож-

нини у бік ацидозу, тим самим провокуючи розчи-

нення відповідних кальцій-вмісних сполук із стру-

ктури емалі та дентину [5]. Зміни слизової оболо-

нки при вживанні кокаїну не можна характеризу-

вати як специфічні: у хворих можливе виявлення 

нальоту в ділянці ясен, після зняття якого видно ви-

разки та еритеми. Цервікальна абразія ясен у ко-

каїн-залежних стоматологічних пацієнтів виникає 

внаслідок надто ретельного чищення зубів щіткою, 

хоча за іншими даними рівень догляду за ротовою 

порожниною у всіх наркозалежних пацієнтів зна-

чно знижується у період активного прийому нарко-

тичних субстанцій, як і рівень звернень до лікаря-

стоматолога. Останній факт значно утруднює про-

цес діагностики специфічних змін стоматологіч-

ного статусу у даного контингенту пацієнтів. В 

умовах не надто тривалого прийому кокаїну (до 12–

16 місяців) зміни ясен при утриманні від наркотику 

мають переважно зворотній характер, і стан м’яких 

тканин нормалізується в межах 1–18 місяців [4]. Ча-

стим стоматологічним симптомом серед наркозале-

жних пацієнтів залишається ксеростомія. Її виник-

нення може бути пов’язано із активацією альфа-ад-

ренергічних рецепторів та вазоконстрикцією, що 

провокує зниження слиновиділення. Такий меха-

нізм дії проявляє також метамфетамін, хоча існує 

теорія, що метамфетамінова ксеростомія викликана 

саме стимуляцією інгібіторів альфа-2 адренорецеп-

торів, що також може впливати на зниження слино-

виділення. Інші наркотичні речовини можуть без-

посередньо впливати на склад слини, або ж прово-

кувати загальну дегідратацію, які також можуть 

провокувати симптоми ксеростомії. 

Andra S.S. [1] звернув увагу на те, що зубна ма-

триця є достатньо достовірним джерелом для про-

ведення біомоніторингу за контактом організму 

людини із різними видами субстанцій, в тому числі 

і наркотичних речовин. Проблема точної верифіка-

ції складу діючої речовини, на думку авторів, поля-

гає у недотриманні чи неможливості адекватної ме-

тодологічної реалізації низки етапів підготовки зу-

бних тканин для дослідження. В свою чергу час вза-

ємодії діючої речовини з організмом, високі показ-

ники метаболічної стабільності та рівень достатньої 

депозиції у тканинах зуба підвищують шанс іденти-

фікації впливу конкретної речовини на організм 

людини шляхом лабораторного дослідження зраз-

ків зубів, а специфічні зміни ротової порожнини 

можуть виступати своєрідними маркерами зловжи-

вання певним типом діючих хімічних речовин. 

Одні з перших результатів використання зубів лю-

дини з метою детекції у їх вмісті залишків морфіну 

та кодеїну були описані Cattaneo C. та співавторами 

у 2003 році [16]. Дослідники проводили аналіз ске-

летних решток трьох груп дослідження, одну з яких 

представляли фрагменти щелеп прижиттєво діагно-

стованих наркозалежних осіб. Вдалось встановити 

факт ретенції метаболітів морфіну та кодеїну у 

структурі зубів ще на протязі певного часу після 

смерті, але питання верифікації таких через цирку-

ляцію у судинах пульпи чи в результаті фізичного 

депонування в дентині залишилось без однозначної 

відповіді. 

Klima M. [7] також відмітив значимість дослі-

дження твердих тканин зубів з метою посмертного 

токсикологічного дослідження осіб з підозрою на 

наркотичну залежність. За даними дослідників у 

структурі твердих тканин зубів методом рідинної 

хроматографії з тандемною мас-спектрометрією 

можна ідентифікувати такі 11 наркотичних речо-

вин, як амфетамін, МДМА, морфін, кодеїн, норко-

деїн, метадон, ЕДДП, фентаніл, трамадол, діазепам, 

ордазепам та прометазиин, при цьому можлива 

концентрація таких в досліджуваному матеріалі 

може варіювати від 0,13 пг/мг до 2400 пг/мг. Най-

вищу концентрацію наркотичних речовин можна 

ідентифікувати в ділянці каріозних уражень, дещо 

нижчу – в структурі кореня та коронки зуба.  

При дослідженні ендодонтично пролікованих 

зубів концентрація наркотичних субстанцій була 

вищою у коронці, ніж у корені зуба, що очевидно 

пов’язано із відсутністю у структурі таких елемен-

тів судинної сітки як системи транспортування на-

ркотичних субстанцій. У трьох проаналізованих ви-

падках виявлено, що кокаїн та бензоїлекгонін були 

ідентифіковані лише у структурі волосся, однак не 

в твердих тканинах зубів, що може вказувати на 

факт більш вужчого вікна верифікації цих конкрет-

них речовин у структурі зубів, у порівнянні з біоло-

гічним матеріалом волосся [7]. Такі речовини як ам-

фетамін, МДМА, метадон та ЕДДП, які під час по-

смертного дослідження були відсутні у рідинах ор-

ганізму, навпаки, вдалось виявили у матеріалі во-

лосся та тканинах зубів, що підвищує їхню верифі-

каційну значимість в ході комплексної судово-ме-

дичної експертизи після смерті. Вища достовірність 
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результатів, отриманих при дослідженні зубних 

тканин, у порівнянні із матеріалом волосся також 

обґрунтована фактом можливості зовнішньої кон-

тамінації волосяного покриву різними речовинами, 

які за аналогічних умов не депонуються в структурі 

дентину. Використовуючи аналогічний до вищезга-

даного метод дослідження, Spinner J. та співавтори 

[6] довели значимість верифікації наркотичних ре-

човин у структурі дентину при використанні лише 

50 мг досліджуваного матеріалу. Дослідникам у ла-

бораторних умовах вдалось встановити концентра-

цію штучно депонованих амфетаміну, метамфета-

міну, МДМА, МДЕА, кокаїну, бензоїлекгоніну, 

морфіну та кодеїну. Нижні границі ідентифікова-

них концентрацій сягали 10–20 пк/мг, а рекомендо-

ваний час дослідження після екстракції зубів стано-

вив 9 годин. Можливість ідентифікації кокаїну у 

дослідженні Spinner J., на відміну від дослідження, 

проведеного Klima M., може бути пояснена лабора-

торними умовами проведення першого експериме-

нту та конкретними часовими рамками, в діапазоні 

яких проводилося дослідження зубів після їх екст-

ракції [6, 7]. Однак, навіть Spinner J. та колеги [6] 

відмітили, що концентрація кокаїну та бензоїлекго-

ніну, у порівнянні із амфетамінами, була значно ни-

жчою у структурі досліджуваного дентину, що 

може бути пояснено специфічними фізико-хіміч-

ними характеристиками наркотичних субстанцій. З 

іншої сторони, отримані результати можуть бути 

аргументовані висновком Klima M. [6] щодо вуж-

чого часового вікна для ідентифікації кокаїну та бе-

нзоїлекгоніну, а також особливостями прийому да-

них препаратів. 

Висновки. В ході проведеного системного 

огляду наукової літератури вдалось згрупувати 

найхарактерніші порушення зубо-щелепного апа-

рату, що виникають в процесі наркотичної залеж-

ності від кокаїну, канабіоїдів, опіатів та галюцино-

генів. Дані клінічні ознаки відіграють важливу 

роль у можливості запідозрення факту наркотич-

ної залежності пацієнтів під час стоматологічного 

прийому, що може дозволити лікарю модифіку-

вати алгоритм ятрогенних втручань з метою про-

філактики потенційних ускладнень та забезпе-

чення відповідних умов біологічної безпеки. Вра-

ховуючу зростаючу поширеність кокаїну на тери-

торії України були виокремлені специфічні симп-

томи ураження твердих тканин зубів та слизової 

оболонки ротової порожнини, характерні для да-

ної конкретної форми залежності, а також проана-

лізовані патофізіологічні механізми їхнього роз-

витку. На основі попередньо проведених дослі-

джень доведено можливість використання твер-

дих тканин зубів як матеріалу для аналізу вмісту в 

них різних наркотичних речовин із врахуванням 

їхніх метаболічних властивостей та часового ві-

кна, а досвід отриманих даних може бути ефекти-

вно використаний в ході проведення комплексних 

судово-медичних експертиз осіб з підозрою на на-

явну наркотичну залежність. 
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POSSIBILITIES OF USE CLINICAL SYMPTOMS OF ORAL CAVITY LESIONS AND LABORATORY 
DIAGNOSTICS METHODS FOR IDENTITIFACTION OF DRUG ADDICTION FACTS 

In forensic practice, identification of person’s drug addiction during post-mortem or ante-mortem examinations may 
be provided precisely in terms of in dental status changes represented in the form of specific symptoms among 
such patients, and in the form of specific features in enamel and dentin chemical structure, when such investigation 
is done for creating biological profile of a person posthumously. During the systematic review, we managed to group 
the most characteristic violations of the teeth and jaw system, which arise during the drug addiction to cocaine, 
cannabinoids, opiates and hallucinogens. Taking into account the increasing prevalence of cocaine on the territory 
of Ukraine, specific symptoms of teeth hard tissues and mucous membrane lesions were analyzed during such 
form of addiction, also we identified the pathophysiological mechanisms of development such lesions among dental 
patients. Based on preliminary studies, the potential use of dental tissues as a material for the analysis of possible 
content in them of various narcotic substances due to their metabolic properties and time window has been proved, 
and the experience gained before can be effectively used in the course of complex forensic examinations of persons 
suspected of being present with drug addiction. 

Key words: dental status, drug addiction, dentine 
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Івано-Франківський національний медичний університет, інститут післядипломної освіти, 
кафедра акушерства та гінекології, Івано-Франківськ 

ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ НА КАФЕДРІ АКУШЕРСТВА 
І ГІНЕКОЛОГІЇ ІСТИТУТУ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

У статті наведені дані стосовно циклу дистанційного навчання з тематичного удосконалення «Антенаталь-
ний супровід вагітності» для лікарів за спеціальністю «Загальна практика – сімейна медицина», терапія, пе-
діатрія.  

Сімейний лікар має використовувати раціональну як з медичної, так і з економічної точки зору кількість ла-
бораторних та інструментальних методів дослідження і застосовувати спеціалізоване лікування при антена-
тальному супроводі вагітності – все це відображено в тематиці занять циклу.  

Запропонована тематика занять під час дистанційного навчання циклу тематичного удосконалення «Анте-
натальний супровід вагітності» охоплює окремі важливі питання даного розділу медицини. Для виявлення 
та належної оцінки знань лікарів-курсантів передбачені такі види контролю: етапний тестовий контроль під 
час навчання та заключний контроль знань. 

Ключові слова: сімейний лікар, дистанційне навчання, антенатальний супровід вагітності 

 

Вступ. В Україні на сьогодні сформувалося 

соціальне замовлення суспільства на створення в 

структурі первинної ланки охорони здоров'я лі-

каря особливої категорії, який би міг відігравати 

роль авторитетного професіонала на первинному 

рівні та який би задовольняв медичні потреби 

широкого діапазону [2]. У зв'язку з цим виникла 

необхідність у формуванні якісно нової схеми на-

дання первинної медико-санітарної допомоги на-

селенню та якісно нового спеціаліста – лікаря за-

гальної практики, або сімейного лікаря, повнова-

женнями якого було б вирішення більшості меди-

чних питань одночасно із наданням кваліфікова-

них рекомендацій з питань ведення фізіологічної 

вагітності та надання первинної допомоги при 

ургентних ситуаціях [1]. 

Сьогодні дистанційне навчання розглядається 

як нова універсальна гуманістична форма освіти на 

базі інформаційно-телекомунікаційних технологій 

та шлях до демократизації, гуманізації та варіатив-

ності освіти, оскільки дозволяє лікарям-курсантам 

використовувати весь об'єм навчального матеріалу, 

сприяє організації самоосвіти з одночасною можли-

вістю отримання консультацій викладача і конт-

ролю результатів роботи [3, 4, 5]. 

Мета дослідження. Висвітити досвід застосу-

вання дистанційної технології з метою поглиблення 

професійних знань сімейного лікаря та розробка 

циклу дистанційного тематичного удосконалення 

«Антенатальний супровід вагітності» на кафедрі 

акушерства та гінекології інституту післядиплом-

ної освіти Івано-Франківського національного ме-

дичного університету. 

Матеріали та методи. Розроблено навчальний 

план та програма навчального процесу з метою по-

глиблення та удосконалення теоретичної і практич-

ної підготовки лікарів-курсантів згідно з вимогами 

до надання антенатального супроводу вагітності 

населенню України з застосуванням дистанційних 

технології. 

Результати дослідження та їх обговорення. 

Навчальний план та програма циклу дистанційного 

тематичного удосконалення «Антенатальний су-

провід вагітності» розроблені в зв'язку з необхідні-

стю поглиблення знань лікарів за спеціальністю 

«загальна практика – сімейна медицина», терапія, 

педіатрія щодо особливостей антенатального су-

проводу вагітності.  

Ефективна робота антенатальної служби сприяє 

вирішенню завдань, спрямованих на збереження ре-

продуктивного здоров'я, забезпечення планування сі-

м'ї, зниження материнської та перинатальної смертно-

сті. Це означає актуальність впровадження нових під-

ходів допологового спостереження та консульту-

вання, забезпечення нормального розвитку плода від 

зачаття до народження, найбільш інформативних неі-

нвазивних методів раннього виявлення та своєчас-

ного лікування соматичних захворювань і ускладнень 
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вагітності, своєчасного виявлення та корекції акушер-

ської патології та порушень розвитку плода. 

Викладений матеріал відповідає вимогам чин-

них наказів МОЗ України від 15 липня 2011 року № 

417 "Про організацію амбулаторної акушерсько-гі-

некологічної допомоги в Україні", якими керується 

практична медицина в галузі акушерства та гінеко-

логії та від 09 січня 2014 № 7 "Про внесення змін до 

наказу МОЗ України від 15 липня 2011 року № 417 

"Про організацію амбулаторної акушерсько-гінеко-

логічної допомоги в Україні"". 

Робоча навчальна програма циклу дистанцій-

ного тематичного удосконалення на тему «Антена-

тальний супровід вагітності» складається із розді-

лів, в яких висвітлені особливості перебігу та ве-

дення фізіологічної вагітності, лікувальна тактика 

при виявленні ускладнень під час вагітності та ве-

дення післяпологового періоду. Лекції висвітлю-

ють необхідну для лікарів загальної практики та сі-

мейної медицини інформацію про принципи консу-

льтування та доказової медицини, зміни у організмі 

вагітної жінки, скринінги та комплекси діагностич-

них заходів під час вагітності, деякі патологічні та 

критичні стани при вагітності, особливості післяпо-

логового періоду. Лекції супроводжуються малюн-

ками, схемами й таблицями, що є важливим для ро-

зуміння теоретичного матеріалу. Для виявлення рі-

вня знань курсантів робочою програмою і планом 

передбачені такі види контролю: етапний контроль 

під час навчання та заключний контроль знань. Те-

стові завдання у повному обсязі охоплюють викла-

дений лекційний матеріал та можуть адекватно оці-

нити рівень засвоєння знань після проходження да-

ного курсу дистанційного тематичного удоскона-

лення. Запропонована у робочій навчальній про-

грамі циклу тематичного удосконалення “Антена-

тальний супровід вагітності” тематика занять вклю-

чає 25 годин лекційного курсу, 8 годин практичних 

занять, 40 годин самостійної роботи та 6 годин за-

ліку (разом 78 годин). 

Враховуючі зміни, які відбуваються в організа-

ції первинної медико-санітарної допомоги, станов-

ленню її на засади сімейної медицини, по особли-

вому формулюються і завдання для лікарів загаль-

ної практики, адже вагітна чи гінекологічна хвора 

спочатку звертатиметься до сімейного лікаря. 

Виходячи з цього, ми сформували наше бачення 

ролі лікарів первинної медичної допомоги, у першу 

чергу лікарів загальної практики – сімейної меди-

цини, у наданні допомоги фізіологічно вагітним з 

метою профілактики ускладнень та наданні первин-

ної допомоги вагітним з патологією на догоспіталь-

ному етапі. Основний зміст цього процесу – це ви-

роблення тактики сімейного лікаря при вже встано-

вленому нозологічному діагнозі чи при його вста-

новленні. Сам процес встановлення діагнозу є над-

звичайно відповідальним.  

Сімейний лікар при веденні фізіологічної вагіт-

ності повинен вміти: 

 збирати анамнез і складати план обстеження 

на етапі преконцепційної підготовки жінки та парт-

нера; 

 оцінити результати обстеження та поставити 

попередній діагноз для визначення тактики ве-

дення; 

 при наявності соматичної патології проводити 

профілактичні заходи, реалізовані до зачаття, що 

допоможуть уникнути відхилень від нормального 

перебігу вагітності і розвитку плода; 

 діагностувати вагітність і визначити її термін, 

оцінити результати скринінгових обстеження вагіт-

ної та поставити попередній діагноз для визначення 

подальшої тактики;  

 інтерпретувати результати загального аналізу 

крові, загального аналізу сечі та посіву сечі; 

 провести вимірювання висоти стояння дна ма-

тки та обводу живота вагітної; 

 оцінювати рухову активність плода та ауску-

льтацію його серцебиття з 20 тижнів вагітності; 

 заповнити гравідограму, диференційовано 

обирати комбінацію методів оцінки стану плода 

для отримання найбільш повноцінної інформації; 

 виявляти групи підвищеного ризику виник-

нення аборту та позаматкової вагітності та прове-

сти швидкий тест на вагітність; 

 оцінювати ступені ризику кровотечі під час ва-

гітності, володіти методами оцінки крововтрати та 

тактикою сімейного лікаря на догоспітальному 

етапі; 

 володіти принципами діагностики інфекцій 

під час вагітності та їх вплив на плід/новонародже-

ного; 

 визначати терміни проведення й обсяги стан-

дартних та скринінгових обстежень вагітних на ін-

фекції, які негативно впливають на плід або перебіг 

вагітності; 

 інтерпретувати результати аналізу крові на 

вміст рівня глюкози та подвійного тесту толерант-

ності до глюкози і визначати індекс маси тіла; 

 оцінювати фактори ризику прееклампсії та ді-

агностувати гіпертензивні розлади під час вагітно-

сті і визначити лікувальну тактику з профілактикою 

судом за їх наявності; 

 оцінити прояви ізоантигенної несумісності ма-

тері і плода за даними титру антитіл і визначити по-

казання до госпіталізації;  

 провести заходи, які спрямовані на зменшення 

неонатальної захворюваності та смертності у разі 

передчасних пологів на первинному рівні; 

 провести консультування вагітних та членів 

їхніх сімей з питань методів до пологової підгото-

вки, вміти використовувати їх у роботі, оцінити ре-

зультати обстеження та поставити попередній діаг-

ноз для визначення тактики ведення; 

 провести оцінку правильності прикладання до 

грудей, виявлення помилок та надання практичних 

рекомендацій щодо їхнього усунення;  
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 надання допомоги жінкам з післяпологовою 

депресією та навичками надання інформації щодо 

профілактики синдрому раптової смерті дитини.  

Висновки. Саме ці вміння і навички сімейні лі-

карі повинні набувати під час проходження циклу 

дистанційного тематичного удосконалення «Анте-

натальний супровід вагітності». Після завершення 

виконання програми проводиться залік у вигляді 

співбесіди по контрольним питанням та вирішення 

ситуаційних задач. Це дає можливість проаналізу-

вати ефективність роботи циклу та внести корек-

тиви для покращення подальшої роботи з підви-

щення кваліфікації лікарів. Внесення змін і допов-

нень до навчальних планів і програм підготовки лі-

карів загальної практики/сімейної медицини є ве-

лінням часу. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ 

1. Ефективний антенатальний догляд : навчальний посібник / С.Б. Арбузова, Ю.В. Бенедичук, О.В. Голя-

новський [та ін.]. — К.: Швейцарський інститут охорони здоров’я та тропічної медицини, 2012. — 509 с. 

2. Опанасюк Ю. Дистанційне навчання як наслідок еволюції традиційної системи освіти / Ю. Опанасюк. 

// Вища освіта України: теорет. та наук.-метод. часопис. — 2016. — №1. — С. 49—53. 

3. Мельничук І.М. Реальність та перспективи впровадження на сучасному етапі дистанційного навчання 

у сферу охорони здоров’я / І.М. Мельничук, С.О. Ястремська // Медична освіта. — 2016. — № 3. — 

С. 17—20. 

4. Кравчук І.В. Впровадження дистанційних технологій навчання в медицину та систему медичної освіти 

/ І.В. Кравчук// Збірник наукових праць співробітників НМАПО ім. П.Л. Шупика. — 2015. — Вип. 24 (1). 

— С. 615—627. 

5. Distance learning approach to train health sciences students at the University of Nairobi / [L W. Nyaga, 

O.W. Gachuno, R.W. Nduati, [et al.]. // East African Medical Journal. — 2017. — Vol. 94, №2. — Р. 101—105. 

 
I.P. POLISHCHUK 

Ivano-Frankivsk National Medical University, Postdegree Institute, Department of Obstetrics and Gynaecology, 
Ivano-Frankivsk  

EXPERIENCE OF IMPLEMENTATION OF DISTANCE LEARNING AT THE DEPARTMENT OF OBSTETRICS 
AND GYNAECOLOGY OF THE POSTDEGREE INSTITUTE 

The article provides data on the distance learning cycle of thematic improvement "Antenatal Support for Pregnancy" 
for doctors in the specialty "General practice – family medicine", therapy, paediatrics. 

The family doctor should use a rational number of laboratory and instrumental methods of medical examination 
from a medical and economical point of view, and use specialized treatment for antenatal care of pregnancy. All 
this is reflected in the subject of the cycle. The cycle of thematic improvement "Antenatal Support for Pregnancy" 
covers important issues in this section of medicine. The identification and proper assessment of the knowledge of 
medical doctors are provided in following types of control: intermediate test control during training and final 
knowledge control. 
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Стаття надійшла до редакції: 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=A=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9C%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D1%87%D1%83%D0%BA%20%D0%86$
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9616740
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9670307


МЕТОДИКА ВИКЛАДННЯ 

122  Науковий вісник Ужгородського університету, серія «Медицина», випуск 2 (56), 2017 р. 

ЮВІЛЕЇ 

 

 

 
ДОКТОРУ МЕДИЧНИХ НАУК КИРТИЧ ЛЮДМИЛІ ПРОКОПІВНІ – 75 

25 липня 
2017 року від-
значає свій юві-
лейний день на-
родження Люд-
мила Прокопі-
вна Киртич, ві-
домий вчений-
курортолог, до-
ктор медичних 
наук, одна із за-
сновників закар-
патської школи 
курортології.  

Киртич Л.П. 
народилась 25.07.1942 р. в м.Кам’янець-Подільськ 
Хмельницької області. В 1965 році закінчила 
медичний факультет Ужгородського державного 
(нині національного) університету. Практично од-
разу після закінчення університету, з 1967 року 
працювала в Ужгородському філіалі Одеського 
НДІ курортології (нині – ДУ «Науково-практичний 
медичний центр «Реабілітація» МОЗ України»). 
Пройшовши шлях від лікаря-гастроентеролога са-
наторію до відомого вченого, в період 1993-2006 
рр. обіймала посаду завідувача відділення гастро-
ентерології і бальнеології.  

Основний напрямок наукових досліджень 
Л.П.Киртич в галузі гастроентерологічної курорто-
логії узагальнений у вигляді кандидатської дисер-
тації "Обґрунтування диференційованого застосу-
вання вуглекислих гідрокарбонатних натрієвих, гі-
дрокарбонатно-хлоридних натрієвих мінеральних 
вод (Поляна-Купіль і Сойми) в курортному ліку-
ванні хронічних ентероколітів", яку Людмила Про-
копівна успішно захистила у 1981 році в спеціалі-
зованій вченій раді Одеського НДІ курортології. 
Продовженням цього напрямку досліджень став за-
хист у 1998 р докторської дисертації “Принципи ді-
агностики та бальнеотерапії захворювань кишеч-
ника при хронічному дуоденіті”. В 1992 р. отримала 
вчене звання старшого наукового співробітника за 
спеціальністю “Внутрішні хвороби”.  

Надзвичайно обдарована і високоосвічена лю-
дина, талановитий лікар, активний і невтомний до-
слідник, Людмила Прокопівна започаткувала і очо-
лила цілий ряд нових оригінальних наукових на-

прямків і підняла на новий рівень сучасну закарпат-
ську школу курортології у відповідності із тенден-
ціями розвитку і вимогами сучасної медицини. За 
ініціативи Л.П.Киртич значно розширився спектр 
застосування природних мінеральних вод – від тра-
диційної гастроентерологічної патології до захво-
рювань сечовидільної системи, порушень обміну 
речовин, серцево-судинної патології та ін. Ці на-
прямки досліджень узагальнені у вигляді кандидат-
ських дисертацій, які успішно захищені учнями 
Людмили Прокопівни.  

Одним із найбільш оригінальних напрямків 
стала серія досліджень біологічної доступності біо-
елементів із природних мінеральних вод при їх пи-
тному вживанні, в тому числі тривалому, із засто-
суванням сучасних методів спектрального аналізу. 
Під керівництвом Л.П.Киртич проведена система-
тизація лікувальних та лікувально-столових міне-
ральних вод Закарпаття, їх типізація за найбільш ві-
домими світовими аналогами, проведено регіона-
льне медичне зонування Закарпаття з огляду на по-
ширеність мінеральних вод різних бальнеологічних 
груп та можливість їх застосування з метою ліку-
вання і профілактики найбільш поширених терапе-
втичних захворювань. Цілим напрямком наукового 
пошуку стали розпочаті ще у 90-і роки дослідження 
із застосування природних лікувальних факторів у 
технологіях лікувального туризму. Більшість запо-
чаткованих напрямків досліджень активно реалізу-
ються і продовжують розвиватись. 

Високий рівень ерудиції, надзвичайна творча 
активність, вміння побачити вирішення найсклад-
ніших завдань, оптимізм і неповторна харизма є пі-
дґрунтям великої поваги і симпатії всіх, хто працює 
та спілкується з Людмилою Прокопівною. Член ре-
дакційної колегії фахового наукового журналу 
„Медична гідрологія та реабілітація”, автор понад 
200 наукових публікацій, в тому числі є співавто-
ром і ініціатором видання 6 монографій, 14 інфор-
маційно-методичних видань. Сьогодні, в складний 
для української науки час, ми, як ніколи, розуміємо 
всю глибину і масштабність розпочатих Людмилою 
Прокопівною наукових пошуків. 

Співробітники, колеги, друзі, вітаючи Людмилу 
Прокопівну, бажають міцного здоров’я, радості від 
кожного дня, любові і достатку, втілення у життя 
всіх починань, людської поваги і визнання.  

 
Колектив Державної установи 

“Науково-практичний медичний центр “Реабілітація” 
МОЗ України» м.Ужгород” 
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НА ПЕРЕХРЕСТЯХ ДОЛІ 

З відстані прожитих років намагаєшся згадати хвилини свого життя і ту мить, коли Всевишній послав 

тобі зустріч з людиною, яка на все життя залишила глибокий слід у твоєму житті і ти шкодуєш, що уже немає 

її серед живих і більше ніколи її не побачиш. Такою людиною для мене був 

Дмитро Олександрович Снігурський. 

Дмитра Олександровича я зустрічав декілька разів до того часу, коли 

ми познайомились. Він приїжджав на ургентні виклики у Хустську районну 

лікарню, де я у той час працював завідувачем терапевтичного відділення. 

Ближче познайомився з Дмитром Олександровичем, коли переїхав 

працювати в Ужгородський університет, на кафедру госпітальної терапії, 
яка знаходилася в обласній лікарні. У відповідності до вимог того часу 
працівники клінічних кафедр медичного факультету Ужгородського дер-

жавного університету (УжДУ) включалися у графік чергувань для надання 

ургентної медичної допомоги по області. При ургентних викликах до хво-
рих у близькі райони області спеціалістів відправляли санітарними маши-

нами, у далекі (Рахівський, Міжгірський) – гелікоптером (це були 70-ті роки 

минулого століття). 
На один із таких викликів у Рахівський район ми полетіли з Дмитром 

Олександровичем. Був вересень, чудова сонячна погода, прекрасний 

краєвид Карпат, золота осінь.  

Гелікоптер приземлився у Рахові на стадіоні, тут же збіглися діти і 

дорослі. Тоді приліт гелікоптера у таку глибинку цікавив усіх. Санітарною 

машиною нас відвезли у лікарню. Виклик був до хворого, який тривалий час хворів на гіпертонічну хворобу, 
два дні перед тим у хворого стався гіпертонічний криз і розвилася клінічна 

картина, схожа на інфаркт міокарда і гостре порушення мозкового крово-
обігу. Виклик спеціалістів із області по санітарній авіації був обґрунтований. 

На жаль, запідозрені у хворого інфаркт міокарда та гостре порушення 

мозкового кровообігу підтвердилися, мала місце комбінована патологія. 
Хворий був у важкому стані і транспортувати його в обласну лікарню було 

ризиковано.  
На місці разом з лікуючим лікарем та завідувачем відділення було 

погоджено лікування, і хворий залишився на подальше лікування у район-
ній лікарні.  

Зазвичай, коли із Ужгорода у райони області викликалися 

спеціалісти, місцеві лікарі просили проконсультувати й інших хворих. Так 

було і в даній ситуації. Ми з Дмитром Олександровичем подивилися хворих 

в інших палатах і з відчуттям виконаної роботи полетіли в Ужгород. Але…  

Пройшло близько двох тижнів, і з деканату медичного факультету 

подзвонила секретарка і повідомила, що мене на 15-ту годину викликають 

у партком університету. З якої причини, секретарка не знала.  
Партком університету тоді знаходився на третьому поверсі хімічного 

факультету УжДУ. Я за півгодини до зазначеного часу був уже в коридорі хімічного факультету. І яке було моє 

здивування, коли десь хвилин через десять підійшов Дмитро Олександрович. Він також не знав, з якої причини 

його запросили у партком. 

Коли ми зайшли у кімнату, там уже були секретар парткому, а також і ректор університету Дмитро 

Венедиктович Чепур. Вони про щось тихо розмовляли.  

Секретар парткому почав розпитувати, яке у нас педагогічне навантаження, як часто бувають виклики 

у райони по санітарній авіації, чи не страждає від цього педагогічний процес тощо. Розмова протікала спокійно, 

 
Заслужений лікар 

Д.О. Снігурський 

 
Проф. Д.В. Чепур 

http://www.biblioteka.uz.ua/zak/foto/105_big1.j
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і я подумав, що, мабуть, готується наказ про зниження педагогічного навантаження тим викладачам, яких 

часто викликають у райони області для надання хворим ургентної медичної допомоги. Коли розмова майже 

закінчилася, секретар парткому взяв зі столу аркуші паперу і передав Дмитру Олександровичу: 

— Читайте! 

Дмитро Олександрович почав читати. Читав повільно, часто повертався до прочитаного і знову продо-

вжував читати. Коли дочитав, знизав плечами і передав аркуші мені. Я читав і не міг повірити – це провокація 

чи дійсно хтось написав цього листа в обком партії. У листі йшла мова про те, що з Ужгорода спеціально 

прилетіли лікарі, далі називалися наші прізвища, подивилися у палаті священика і для виду ще двох хворих та 

полетіли. Далі йшли різні звинувачення і підпис: інвалід війни і праці такий-то. На першій сторінці стояла ре-
золюція: Неподобство! Викликати (далі вказані наші прізвища), розібратись, покарати і доповісти. Підпис. 

Ми з Дмитром Олександровичем переглянулись. Ні він, ні я не могли пригадати, щоб ми дивилися тоді 

у Рахові священика.  

Коли ми це розказали, нас попросили вийти із кімнати у коридор. Хвилин через 15 нас запросили у 

кімнату і секретар парткому виніс вердикт: ми уважно розглянули цю скаргу, вислухали ваше пояснення і 
вказали вам, що до хворих завжди потрібно бути уважним, та провели з вами профілактичну бесіду. Тут рап-
том подав голос Дмитро Венедиктович: 

— І крапка! 

Коли ми уже встали і хотіли виходити з кімнати, Дмитро Венедиктович раптом запитав: 

— Скажіть, якщо б ви знали, що перед вами хворий священик, ви б його як лікарі проконсультували? 

Чесно кажучи, я розгубився і не знав, що відразу сказати. Дмитро Олександрович спокійно відповів: 

—  Звичайно, проконсультували б. 

Тут встає з крісла Дмитро Венедиктович і каже: 

— І правильно! Ми всі перед хворобою рівні.  
Ось так і стоїть переді мною уже багато років кремезна постать Дмитра Венедиктовича Чепура з 

його запитанням: а ви б проконсультували священика ?  

Яка подальша доля цієї скарги, мені невідомо. 

А священика у Рахові ми дійсно консультували, тільки не знали, що це священик, оскільки рахівські 
колеги нам про це тоді не сказали. 

* * * 

 

Пригадую останню нашу зустріч із Дмитром Олександровичем, вона для нас обох була важкою і сум-
ною. 

Дмитро Олександрович черговий раз ліг на стаціонарне лікування до Олександра Анатолійовича 

Сабініна у кардіореанімацію Ужгородської міської клінічної лікарні. 
Вітчизняна війна, яку Дмитро Олександрович пройшов від початку до кінця, важкий післявоєнний час, 

колосальне фізичне та психологічне перевантаження через організацію ним обласного неврологічного відді-

лення та неврологічних відділень у районах області, інші життєві негаразди – все це лягло на його плечі … і 
серце почало здавати: появилась задишка та набряки ніг, турбували перебої у роботі серця. Олександру Сабі-
ніну тривалий час вдавалося підтримувати роботу серця і Дмитро Олександрович продовжував працювати до 

наступного погіршення здоров’я. Але на цей час, мабуть, ресурс серцевого м’яза вичерпувався. Дмитро Олек-
сандрович був сумний, поруч лежала відкрита книжка.  

— Ось принесли книгу, – каже Дмитро Олександрович,– вперше дізнався про смерть батька.  

Це була книга Миколи Роженка ”Сосни Біківні свідчать: злочин проти людства“, у якій писалося, зо-

крема, і про розстріл батька Дмитра Олександровича.  

Через деякий час Дмитра Олександровича не стало. 

…Інколи заходжу у кабінет завідувача кардіореанімаційного відділення Ужгородської міської клінічної 
лікарні Олександра Анатолійовича Сабініна. Там на полиці стоїть фотографія Дмитра Олександровича. Він жва-
вий, ще повний енергії і життєдайної радості.  

Але людина живе, доки про неї пам’ятають. 

У цих словах вміщена життєва мудрість наших предків, суть якої починаєш розуміти гостріше, коли світ 

покидають Великі Люди. Великі своїми вчинками, ставленням до життя, рідних, друзів, до навколишнього 

середовища. 
Михайло Фатула, 

доктор медичних наук,  
професор кафедри факультетської терапії 

Ужгородського національного університету 
18 серпня 2017 р.  
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