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Цукровий діабет (ЦД) є од-
ним із найрозповсюдженіших
захворювань людини і характе-
ризується зростанням захворю-
ваності в усьому світі. За дани-
ми ВООЗ, нині нараховується
130 млн хворих на ЦД, а за роз-
рахунками експертів ВООЗ, їх
кількість у 2025 р. становитиме
300 млн осіб [8; 9; 17]. Слід вра-
ховувати, що ЦД супрово-
джується не лише мікро- та мак-
роангіопатіями, але й нерідко
трапляється його поєднання з
ураженням інших органів і сис-
тем [6]. Проте в літературі від-
сутня вичерпна інформація, яка
стосується даної проблеми, зо-
крема недостатньо вивчені па-
тогенетичні зміни з боку шлун-
ка та дванадцятипалої кишки
при ЦД. Незважаючи на понад
65-річний досвід вивчення по-
єднаного перебігу ЦД і пептич-
ної виразки (ПВ), відсутні чіткі
уявлення щодо причинно-на-
слідкових взаємозв’язків, особ-
ливостей патогенезу та перебігу
поєднаних захворювань, що не-
обхідно враховувати з метою об-
грунтування нових шляхів роз-
в’язання проблеми ефективного
лікування та профілактики.

Метою даного дослідження
є вивчення патогенетичних ме-
ханізмів розвитку ерозивно-ви-

разкових уражень слизової обо-
лонки шлунка та дванадцяти-
палої кишки у щурів за моде-
лювання експериментальної
виразки в поєднанні з ЦД.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження виконані на
статевозрілих щурах-самцях
лінії Wistar (41 особина) масою
180–220 г. Проведений кількіс-
ний розподіл експерименталь-
них тварин за групами: I група
(n = 8) — інтактні тварини (кон-
троль), II група (n = 12) — екс-
периментальна виразка шлун-
ка, III група (n = 10) — ЦД,
IV група (n = 11) — експеримен-
тальна виразка шлунка + ЦД.

При виконанні експеримен-
тального фрагмента роботи до-
тримувалися рекомендацій що-
до проведення медико-біоло-
гічних досліджень з викорис-
танням тварин згідно з Євро-
пейською конвенцією [11]. Тва-
рин утримували на звичайному
раціоні в стандартних умовах
віварію.

В експерименті на щурах ПВ
у поєднанні з ЦД відтворюва-
ли за власними розробленими
способами моделювання [12]
таким чином. Перед початком
відтворення експерименталь-

ної виразки всі тварини голоду-
вали протягом 24 год без об-
меження пиття. Тваринам що-
дня протягом 12 діб перораль-
но через зонд уводили 10%-й
розчин консервованої бичачої
жовчі (1 мл/100 г маси тіла) на
фоні дозованого голодування
(зменшення стандартного ра-
ціону на третину). Через 1 год
після перорального введення
розчину жовчі, що відтворює
цитотоксичну та детергентну
дію на слизову оболонку шлун-
ка (СОШ), тварин піддавали
впливу хронічного іммобілізацій-
ного стресу за К. Kurijama et al.
(1984) зі зростаючою експози-
цією: 1-й день — 15 хв, 2-й день
— 30 хв, 3-й день — 45 хв, з
4-го по 12-й дні — 60 хв, іммо-
білізуючи щурів у спеціальних
посудинах із зануренням їх у
воду при температурі +22 °С.
Після закінчення дії стресорних
подразників тварин поміщали
на 2 год у звичайні клітки.

На шостий день з метою від-
творення ЦД щурам одноразо-
во внутрішньочеревно вводили
алоксан дозою 100 мг/кг.

Розроблена експеримен-
тальна модель ПВ у поєднанні
з ЦД створювалася з метою
максимального наближення її
за провідними патогенетични-
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ми механізмами до розвитку за-
хворювання у людини.

Евтаназію тварин проводили
під гексеналовим наркозом (50
мг/кг маси тіла внутрішньочере-
винно) шляхом кровопускання.
Після евтаназії шлунок розтина-
ли за великою кривизною та
промивали ізотонічним розчи-
ном натрію хлориду (t = 37 °C).
За допомогою лупи проводили
макроскопічну оцінку препарату
шлунка, враховуючи частоту,
множинність і тяжкість виразок.

Тяжкість виразкових уражень
шлунка оцінювали у балах за
кількістю виразок: 1–5 виразок
— 1–5 балів, 6–10 — 6 балів,
10–15 — 7 балів, 16–20 —
8 балів, 21–30 — 9 балів. Мно-
жинність виразкових уражень
шлунка розраховували за від-
ношенням кількості виразок у
всіх щурів до кількості тварин у
групі [5]. Планіметричним мето-
дом розраховували також площу
виразкових уражень СОШ [13].

Стан сполучнотканинних
структур у щурів у експерименті
оцінювали на підставі визначен-
ня вмісту N-ацетилнейрамінової
кислоти (NANA) за методом Гес-
са [7] і гексуронових кислот (глю-
куронової та ідуронової) карба-
золовим методом [2] у сироватці
крові та гомогенаті СОШ. Шлун-
ковий слиз для біохімічного дос-
лідження відокремлювали шля-
хом зішкрібання.

У сироватці крові та гомоге-
наті тканин щурів визначали
загальну протеолітичну актив-
ність за методом Мура і Стей-
на [16] і активність α1-протеї-
назного інгібітора (α1-ПІ) мето-
дом К. Н. Веремєєнка [4]. Про-
водили визначення концентра-
ції глюкози в крові [7].

Отримані результати клініко-
експериментальних досліджень
проаналізовані з використан-
ням методів варіаційної стати-
стики. Вірогідність різниці при
порівнянні середньоарифме-
тичних величин визначали за
допомогою t-критерію Стью-
дента. Всі обчислення виконані
за допомогою статистичного па-
кета прикладних програм
“Statistica 5.3” (версія 3.6) на

персональному комп’ютері IBM
PC/AT.

Результати дослідження
та їх обговорення

За експериментальної ПВ і
за умов моделювання ПВ у по-
єднанні з ЦД у 100 % щурів ІІ і
IV груп встановлено наявність
ульцерацій СОШ. Так, у тварин
IV групи з поєднанням ПВ із ЦД
множинність виразок (кількість
виразок на 1 щура) становить
13,13±2,76, а тяжкість — (6,80±
±0,75) бала (табл. 1), що відпо-
відно в 3,7 і 2,7 разу вище за-
значених показників ІІ групи, яка
зазнала моделювання ПВ. При
цьому у тварин IV групи загаль-
на площа виразок шлунка була
вищою в 4,6 разу порівняно з
ІІ групою (див. табл. 1).

Слід зазначити, що на 6-й
день після введення алоксану

з метою моделювання ЦД рі-
вень глікемії становив (11,04±
±0,57) ммоль/л у щурів IV гру-
пи, (10,50±0,44) ммоль/л у щу-
рів ІІІ групи порівняно з (6,00±
±0,91) ммоль/л у щурів ІІ групи
(Р<0,05).

Біополімери шлункового сли-
зу, утворюючи водонерозчин-
ний гель, забезпечують ціліс-
ність і резистентність слизово-
го бар’єра, здатного затримува-
ти високомолекулярні речови-
ни, зокрема пепсин [3].

За ПВ і ПВ у поєднанні з ЦД
відбувається зростання вмісту
NANA в гомогенаті СОШ в 1,7 і
2,1 разу відповідно порівняно з
інтактними тваринами (табл. 2),
що свідчить про підсилення де-
полімеризації сіалопротеїнів,
яке призводить до зниження ре-
зистентності слизового бар’єра
шлунка до протеолітичних фер-

Примітка. * — вірогідні відмінності (P<0,05).

Таблиця 1
Показники виразкоутворення у щурів

за умов експериментальної виразки шлунка
у поєднанні з цукровим діабетом, М±m

Експериментальна
Експериментальна

           
Показники виразка шлунка,

виразка шлунка +

n = 12
цукровий діабет,

n = 11

Частота виразок, % 100 100
Множинність виразок, 3,51±1,24 13,13±2,76*
кількість на 1 щура
Тяжкість виразкового 2,50±0,45 6,80±0,75*
процесу, бали
Загальна площа виразок, 4,45±1,56 20,56±4,46*
мм2 на 1 тварину

Примітка. У табл. 2 і 3: * — вірогідні відмінності показників між групою
інтактних щурів і дослідними групами; ** — між показниками ІІ та IV груп.

Таблиця 2
Біохімічні показники шлункового слизу та сироватки крові

щурів за умов експериментальної виразки
з супровідним цукровим діабетом, M±m

Показники
Інтактні
щури,
n = 8

Експери-
ментальна
виразка,

n = 12

Цукровий
діабет,
n = 10

Експеримен-
тальна ви-
разка + цук-
ровий діабет,

n = 11
N-ацетилнейрамінова кислота

Кров, ммоль/л 1,94±0,18 2,34±0,14* 2,18±0,10 3,17±0,22*, **
слиз, мкмоль/г 3,55±0,36 5,94±0,27* 4,08±0,20 7,36±0,21*, **

Гексуронові кислоти
Кров, ммоль/л 0,74±0,10 0,41±0,11* 0,69±0,15 0,38±0,12*, **
Шлунок, мкмоль/г 6,98±0,77 5,24±1,14 5,68±1,01 4,18±0,94*
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ментів і зменшення його захис-
них властивостей [10; 15].

Водночас у щурів ІІ і IV груп
збільшується вміст NANA в 1,2
і 1,6 разу в сироватці крові (див.
табл. 2), що відображає систем-
ний характер реакцій сполуч-
нотканинних структур і сприяє
підвищеному надходженню олі-
гополімеризованих сіалових кис-
лот у сироватку крові.

Конформаційні зміни струк-
тури глікопротеїнів і підвищен-
ня у складі шлункового слизу
питомої ваги їх низькомолеку-
лярних фракцій призводить до
зниження в’язкості та гелеутво-
рення слизового бар’єра [3; 14].

У щурів за ПВ відсутні віро-
гідні зміни вмісту гексуронових
кислот, які є складовою части-
ною протеогліканів, у гомоге-
наті СОШ, а у щурів за ПВ у
поєднанні з ЦД спостерігаєть-
ся зниження їх вмісту в 1,7 разу
порівняно з інтактними (див.
табл. 2).

Зниження концентрації гек-
суронових кислот у сироватці
крові в 1,8 і 1,9 разу у щурів ІІ і
ІV груп (див. табл. 2), порівня-
но з інтактними, не узгоджуєть-
ся з характером змін NANA і
свідчить про пригнічення син-
тезу глікозаміногліканів, якщо
враховувати, що джерелом син-
тезу гексуронових кислот є глю-
коза і за ПВ активація симпати-
ко-адреналової системи сприяє
мобілізації та перерозподілу
енергетичних ресурсів у ткани-
нах [10]. Отже, зниження рівня
гексуронових кислот у сиро-
ватці крові за ПВ і ПВ у поєд-
нанні з ЦД може бути наслідком
інгібування біосинтезу глікоза-
міногліканів.

Надзвичайно важливе ви-
вчення стану протеїназно-інгі-
біторного балансу в тканинах
СОШ і крові з метою розкриття
провідних механізмів патогене-
зу ПВ у поєднанні з ЦД.

Встановлено зростання за-
гальної протеолітичної актив-
ності в гомогенаті СОШ у щурів
за ПВ і ПВ у поєднанні з ЦД в
1,4 і 1,8 разу на фоні одночас-
ної активації протеолітичної ак-
тивності сироватки крові, про що

свідчить підвищення активності
протеїназ у крові в 1,4 і 1,9 разу
порівняно з інтактними твари-
нами (табл. 3). Надмірна акти-
вація протеїназ є патогенетич-
ним фактором розвитку ПВ за
рахунок порушення резистент-
ності СОШ і слизової оболонки
дванадцятипалої кишки (СОДК)
[1].

За умов системної та місце-
вої активації протеолізу від-
бувається інгібування актив-
ності α1-протеїназного інгібіто-
ра в гомогенаті СОШ щурів ІІ і
ІV груп відповідно в 1,3 і 2,1 ра-
зу, порівняно з інтактними (див.
табл. 3), за рахунок його спожи-
вання для зв’язування з актив-
ними протеїназами. Однотипний
характер змін встановлений у
сироватці крові — зменшення
активності α1-протеїназного ін-
гібітора в 1,5 і 1,7 разу у щурів ІІ
і ІV груп порівняно з інтактними.

Таким чином, одним із про-
відних механізмів розвитку ПВ,
особливо ПВ у поєднанні з ЦД,
є активація протеолітичних про-
цесів у СОШ за одночасного
зниження активності α1-протеї-
назного інгібітора на фоні сис-
темної активації протеолізу.

Отже, провідні патогенетич-
ні механізми ушкодження сли-
зового бар’єра шлунка за ПВ у
поєднанні з ЦД — це підвищен-
ня катаболізму захисних білків
шлункового слизу за одночас-

ного протеїназно-інгібіторного
дисбалансу. Максимально ви-
ражений ступінь порушення ме-
таболічних процесів спостері-
гається за умов поєднання ПВ
і ЦД, порівняно з групою щурів
із модельованою ПВ, що необ-
хідно враховувати при виборі
методів лікування поєднаної
патології.
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Дифеніл за хімічною будо-
вою є здвоєним фенольним ра-
дикалом, малорозчинним у воді.
Він належить до речовин, які
мають середню токсичність, і
розпадається біологічним шля-
хом до малотоксичних мета-
болітів.

Сполука набула широкого
розповсюдження у фармацев-
тичній хімії як синтон для син-
тезу таких лікарських засобів, як
лозартан, вальсартан (блокато-
ри рецепторів ангіотензину ІІ
НТ1-рецепторів) і флурбінофен
(нестероїдний протизапальний
препарат). Можна припустити,
що дифеніл як основоположний
фрагмент молекул зазначених
препаратів буде відігравати ви-

рішальну роль у виявленні їх
біофармацевтичних і фізико-
хімічних властивостей.

Мета даної роботи полягає
у зіставленні біофармацевтич-
них і фізико-хімічних парамет-
рів дифенілу з аналогічними
показниками молекул лозарта-
ну, вальсартану та флурбіно-
фену методами комп’ютерного
моделювання з подальшим ек-
спериментальним доведенням
зазначених закономірностей.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі було використано
4-3Н-дифеніл з питомою радіо-
активністю 252,6 Кі/моль. До-
слідження були проведені на

нелінійних мишах-самцях ма-
сою 20–25 г, яких утримували
на повноцінній лабораторній
дієті при природному світлово-
му циклі. Для вивчення процесу
транзиту дифенілу вздовж шлун-
ково-кишкового тракту (ШКТ) тва-
ринам одноразово перорально
вводили 4-3Н-дифеніл дозою
100 мг/кг (0,65 мМоль/кг у тві-
новій емульсії).

Через 0,25; 0,5; 1; 2; 4; 6 та
8 год тварин піддавали хлоро-
формному наркозу, декапітува-
ли, відбирали відділи кишечни-
ку та плазму крові. Визначення
вмісту радіоактивного матеріа-
лу в плазмі крові (4 тис. об./хв,
15 хв) проводили, відбираючи
аліквоту (0,2 см3) плазми крові
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у сцинтиляційні флакони та
додаючи 0,5–1 см3 Тритону Х–
100 і 10 см3 толуольно-спирто-
вого сцинтилятора. Вміст радіо-
активного матеріалу у відділах
ШКТ (шлунок, тонка, товста і пря-
ма кишки) проводили після по-
переднього розчинення в 1 см3

мурашиної кислоти на водяній
бані (об’єм відібраної аліквоти
0,2 см3). Кількість радіоактивно-
го матеріалу в пробах визначали
на рідинному сцинтиляційному
фотометрі Canberra PACKARD
TRI CARB 2700. Дані оброблено
за допомогою статистичного па-
кета програм MS Excel.

Дослідження біофармацев-
тичних і фізико-хімічних особ-
ливостей дифенілу, порівняно
з лозартаном, вальсартаном і
флурбінофеном, проводили ме-
тодом моделювання процесів з
використанням офіційної версії
програми ADMET Predictor™.
Зазначимо, що всі препарати
мають у своїй молекулі фраг-
мент дифенілу (який обведено
пунктиром, рис. 1).

Дана модель прогнозу вклю-
чає такі фізико-хімічні та фар-
мацевтичні модулі:

1. Коефіцієнт розподілу ок-
танол/вода, log P.

Є дві моделі log P в ADMET
Predictor™: S + log P і M·log P.
S + log P модель базується на
штучних нейронних мережах
(АNNE), побудованих за моде-
лями ADMET Modeler™. Май-
же з 13 000 прикладів сполук
обрано “StarList” іонно-корект-
них експериментальних значень
logP [1]. M log P модель грун-
тується на опублікованих робо-
тах Moriguchi і співавторів [2],
раніше вона була єдиною, що
прогнозувала log P в ранніх вер-
сіях ADMET, її зберігають для
порівняння.

2. Коефіцієнт розподілу ок-
танол/вода, log D (тобто оцінка
коефіцієнта розподілу октанол/
вода при певному рН).

Коефіцієнт розподілу окта-
нол/вода визначається зістав-
ленням аналітичних концент-
рацій в октанолі та водній фазі
відповідно [3], тому що вклю-
чає всі протоновані стани да-

ної сполуки і не залежить від
рН. Отже, модель log D наба-
гато складніша, ніж log P. Пов-
ний рН профіль може бути от-
риманий від рН-залежного роз-
поділу протонованих станів у
двох розчинниках.

Дана S + log D модель є уні-
кальною, тому що всі дифузійні
фактори, які залежать від струк-
тури, розраховуються за допо-
могою штучної нейронної ме-
режі (АNNE) з використанням
молекулярних дескрипторів.
Наша рКа модель прогнозує
необхідні рКа для розрахунку
іонізованих фракцій і S + log P,
забезпечуючи значення log P.
Таким чином, структурно-за-
лежна S + log D модель значно
перевершує попередні версії з
постійними дифузійними фак-
торами.

3. рКа — точна термодина-
мічна багатоосновна модель для
декількох станів іонізації, що ба-
зується на атомних дескрипторах
і нейронних мережах.

4. Розчинність у воді перед-
бачає три моделі для кожної
властивості: одна модель штуч-
ної нейронної мережі та дві мо-
делі Meylan-Howard, що від-
різняються показниками точок
плавлення [4].

5. Ефективна проникність —
Peff тонкої кишки у людей [5].

6. Проникність MDCK — Papp
in vitro, що грунтується на ве-

ликій базі даних вимірювання
проникності, опублікованій
Boehringer і Affymax [6].

7. Коефіцієнт дифузії.
ADMET Predictor™ викорис-

товує підхід Hayduk-Laudie [7]
для оцінки коефіцієнтів дифузії
розведених у воді неелектро-
літів:

D = 13,26h - 1,4V - 0,589,

де H — в’язкість води (сР) при
37 °С; V — молярний об’єм роз-
чинення при нормальній тем-
пературі кипіння (cм3/(г⋅моль));
D — бінарний коефіцієнт ди-
фузії при нескінченному розве-
денні (cм2/с⋅105).

8. Зв’язування з плазмою кро-
ві людини.

ADMET Predictor™ прогнозує
процентний вміст лікарських за-
собів, які знаходяться у вільно-
му стані в плазмі крові людини,
це 2D модель — S+PrUnbnd. Ця
модель є штучною нейронною
мережею, що пройшла навчан-
ня за отриманими з літератури
експериментальними даними
для 331 препарату. Була пере-
вірена на наборі, що складав-
ся з 55 ліків, які не застосову-
валися в процесі навчання.

9. Об’єм розподілу у людей.
Прогноз фармакокінетично-

го об’єму розподілу з логариф-
мічними S+Vd моделями, які
беруть участь у 2D і 3D версі-
ях. Ці моделі штучної нейрон-
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Рис. 1. Структурні формули дифенілу
та препаратів, що містять дифеніл
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ної мережі, які пройшли навчан-
ня, використовуючи експери-
ментальні дані про 740 добре
вивчених препаратів, отримані
з літератури. Модель була про-
тестована на 111 препаратах,
які не застосовувалися в про-
цесі навчання.

Прогнозування кількості пре-
парату, що знаходять у відпо-
відний час у деяких зонах ШКТ
людини, здійснювали за допо-
могою ліцензованої комп’ютер-
ної програми GastroPlusTM [8].
При цьому було зроблено при-
пущення, що відповідна доза
препаратів (таблетки) розчи-
няється у 250 мл (під час при-
йому). Необхідні показники
(усереднені), що використову-
валися для розрахунків, наве-
дено в табл. 1.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати дослідження біо-
фармацевтичних і фізико-хіміч-
них властивостей дифенілу, ло-
зартану, вальсартану та флур-
біпрофену з використанням
комп’ютерної програми ADMET
Predictor™ наведено в табл. 2.

Усі зазначені сполуки ма-
ють досить схожі показники. На
нашу думку, можна поділити
препарати на дві групи за фі-
зико-хімічними характеристика-
ми:

1) дифеніл і флурбіпрофен;
2) лозартан і вальсартан.
Останні мають більш об’ємні

замісники, ніж флурбіпрофен,
тому показники проникнення че-
рез кишечник (Peff, Pарр Сасо-2)
значно нижчі. Процент зв’язу-
вання з плазмою крові є при-
близно однаковим у всіх пред-
ставників, однак об’єм розпо-
ділу значно вищий у дифенілу
(1,52 л/кг), що також пов’язано
з можливістю утворювати
більш міцні зв’язки з білками
крові, ніж дифеніл.

Визначення особливостей
транзиту препаратів уздовж ШКТ
в організмі людей було здійсне-
но методом комп’ютерного мо-
делювання за допомогою про-
грами GastroPlusTM; створеної
на базі моделі АСАТ [9].

Транзит між камерами опи-
сується константою швидкості,
яка є усередненим показником
для кожної камери та має пев-
ний середній час транзиту, pH,
і об’ємом для розчинення. Мо-
дель містить одну (часова мо-

дель транзиту у людей) або дві
(фізіологічна модель у людей)
камери товстої кишки, де наявні
великі об’єми рідини для роз-
чинення ліків і довготривалість
транзиту, що необхідно для
всмоктування. Оскільки фізіо-

Шлунок 1,3 0,25 46,56 28,29 9,67 1,0
Дванадцятипала кишка 6,0 0,26 41,56 14,13 1,53 4,23
Порожня кишка*

1 6,2 0,93 154,2 58,4 1,45 3,95
2 6,4 0,74 122,3 58,4 1,29 3,49

Клубова кишка*
1 6,6 0,58 94,3 58,4 1,13 3,02
2 6,9 0,42 70,5 58,4 0,48 2,6
3 7,4 0,29 49,8 58,4 0,82 2,1

Сліпа кишка 6,4 4,19 47,49 13,2 3,39 1,79
Товста кишка 6,8 12,57 50,3 27,6 2,41 2,48

Примітка. * — порожня та клубова кишки розділені на відповідні сегменти
(1–3).
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Таблиця 1
Фізіологічні параметри

шлунково-кишкового тракту людини (натще)

Примітка. Прочерк (—) означає, що на даний момент відсутні дані щодо
цього показника.

Таблиця 2
Біофармацевтичні та фізико-хімічні властивості

дифенілу та лікарських засобів,
які містять аналогічний фрагмент

        Сполука Дифеніл Лозартан Вальсартан Флурбіпрофен

log P 4,01 6,1 5,8 3,8
log D 4,01 2,11 0,75 0,87
pKa 1,2-3,0 6,06 3,73; 6,61 4,29
M. м. 154,21 422,9 435,5 244,3
Розчинність 0,82 — 8,0
(експер.), мг/мл
Peff (порожня кишка), 12 0,92 0,42 12
⋅10-4 см/с
Peff 12 3 1,54 9,01
(кишечник людини)
Pарр Сасо-2, 605 62,58 25,39 140,5
⋅10-6 см/с
Зв’язування 91,7 99,5 97,1 98,7
з плазмою крові, %
Vd, л/кг 1,52 0,42 0,2 0,2
t1/2, год — 2,0 6,0 4,7–5,7
Cmax, мг — 1,67 1,83 3,49
Tmax, год — 18,2 24,0 8,4
Fпрогноз, % — 99,7 96,6 99,7
Fексперт., % — 33 — 96
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логія (pH, об’єм рідини тощо)
змінюється від проксимальної
до дистальної частини товстої
кишки, використання тільки
однієї або двох камер товстої
кишки обмежує моделювання
всмоктування з неї. Ця модель
забезпечує можливість прогно-
зування всмоктування з керо-
ваним вивільненням препара-
ту чи погано розчинних, нада-
них у високій дозі.

Фізіологічна відповідність на-
бору штучних відсіків ШКТ вима-
гає наших знань про час транзи-
ту через кишечник. Модель пе-
редбачає наявність таких ка-
мер: шлунок, дванадцятипала
кишка, два відсіки порожньої
кишки, три клубової та по од-
ному сліпої та товстої. Наво-
дяться також дані про загаль-
ний вміст препарату в усіх за-
значених зонах ШКТ. У разі від-
сутності всмоктування або ме-
таболізму (припущення) розпо-
діл препаратів у ШКТ при вста-
новленому часі транзиту може
подаватися як відсоток дози,
що потрапляє в товстий кишеч-
ник, залежно від часу (рис. 2).

Модель виключає наявність
речовини у шлунку, припуска-
ючи швидку її евакуацію. Роз-
рахунки показали, що більший
вміст сполуки наявний у тонкій
кишці (дванадцятипала та по-
рожня). На проксимальний
відділ клубової кишки також
припадає частина препарату.

Отримані результати свід-
чать про швидкий транзит да-
них препаратів уздовж ШКТ,
тому постає питання механізму
їх всмоктування, з цією метою
нами було використано як мар-
кер 4-3Н-дифеніл (основний
фрагмент кожного ЛЗ), транс-
порт і всмоктування якого нами
досліджено на експеримен-
тальних тваринах.

Як видно з отриманих даних
(рис. 3), найбільша концентра-
ція була зареєстрована в шлун-
ку тварин, де протягом дослі-
ду відбувалася елімінація та
транспорт у відповідні відділи
кишечнику. Відмітимо, що 4-3Н-

дифеніл майже повністю всмок-
тується з верхніх відділів ШКТ,
тимчасом як у товстій і прямій
кишках вміст радіоактивної ре-
човини є досить низьким і прак-
тично незмінним. Така картина
розподілу дифенілу по відді-
лах ШКТ є відображенням про-
цесу його всмоктування у тон-
кому кишечнику як ліпофільної
речовини, що надходить до лім-
фатичної системи.

Евакуація дифенілу зі шлун-
ку є двофазним процесом
(рис. 4). Перша фаза триває
приблизно до 1 год і має екс-
поненційну залежність (з показ-
ником експоненти 1,08, що вка-
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зує на достатньо швидкий тран-
зит до тонкої кишки), тимчасом
як друга фаза, в якій практич-
но закінчується виведення ди-
фенілу зі шлунка, є повільні-
шою (з показником експоненти
0,21). Зниження концентрації
у шлунку призводить до її збіль-
шення у тонкій кишці (див.
рис. 3): від 1 год до закінчення
часу досліду. Незначне підви-
щення вмісту радіоактивної ре-
човини у цьому відділі ШКТ мож-
ливо, відбувається за рахунок
насичення процесів пасивної
дифузії дифенілу через слизо-
ву оболонку кишки. Разом із
цим, транзит 4-3Н-дифенілу до
тонкої кишки не призводить до
нагромадження радіоактивного
матеріалу, тому що спостері-
гається повне та швидке всмок-
тування дифенілу в цьому
відділі ШКТ, що є природним

для ліпофільних сполук. Рівно-
мірність концентрацій у товстій
і прямій кишках свідчить про
постійну швидкість надходжен-
ня метаболітів дифенілу та їх
виведення з цих відділів кишеч-
нику. Отже, тонку кишку можна
зарахувати до альтернативного
«вікна всмоктування» [10].

Отже, лозартан, вальсартан
і флурбінофен з достатньою
швидкістю евакуюють зі шлунка
до альтернативного «вікна всмок-
тування» — тонкої кишки і шля-
хом пасивної дифузії всмокту-
ються через слизову оболонку.
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У науковому світі інтенсивно
досліджуються біологічно ак-
тивні сполуки, що містять фраг-
мент молекули насиченого або
ненасиченого циклічного іміду

і можуть стати основою нових
лікарських засобів (рис. 1).

Дані вітчизняних і зарубіжних
науковців свідчать про за-
лежність і спрямованість фізіо-

логічної дії речовини від будо-
ви введеного замісника в моле-
кулу малеїніміду [1; 2]. Було син-
тезовано похідні малеїніміду з
анксіолітичним типом дії (рис. 2,
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а; б), що впливають на пост-
синаптичні рецептори (рис. 2, в);
психотропні агенти (рис. 2, г) та
з іншими типами дії.

Зацікавленість цим класом
сполук як потенційним джере-
лом протиепілептичних препа-
ратів виникла після експери-
ментальних досліджень [3]. N-
вмісні гетероциклічні сполуки
менш нуклеофільні, порівняно
з аліфатичними й ароматични-
ми амінами, але їх нуклеофіль-
ність достатня для здійснення
реакції Міхаеля [4].

При взаємодії малеїнімідів із
заміщеним бензолом за наяв-
ності сірчаної кислоти або сірча-
ної та фосфорної кислот мож-
ливе отримання N-арилмале-
їнімідів зі збереженням або
розкриттям циклу малеїніміду
(рис. 3) [5].

Огляд літературних даних
дає можливість прогнозувати,
що в результаті нуклеофільно-
го приєднання молекул арома-
тичних сполук з активною мер-
каптогрупою до N-заміщеного
малеїніміду можливе утворен-
ня нових сполук з потенційною
біологічною активністю: проти-
пухлинною, протисудомною, а
також антимікробною дією [1; 8;
9].

Раніше авторами були син-
тезовані нові гетероциклічні
похідні сукцинімідів шляхом
нуклеофільного приєднання по
подвійному зв’язку молекули
малеїніміду амінотіоурацилів
[6; 7].

Даний метод синтезу нових
сукцинімідів перенесено нами
на ароматичні сполуки з мер-
каптогрупою, а саме 2-меркап-
тобензойну кислоту.

На відміну від імідів насиче-
них дикарбонових кислот, іміди
ненасичених дикарбонових кис-
лот мають у складі молекули
активований двома карбоніль-

ними групами подвійний зв’я-
зок, який здатен за певних умов
приєднувати нуклеофільні ре-
агенти з утворенням похідних
сукциніміду. В результаті спря-
ження карбонільних груп з ге-
тероатомом азоту електрофіль-
на активність карбонільних груп
малеїніміду знижена і саме на
атомах вуглецю етиленового

зв’язку знаходиться значний за
величиною позитивний заряд
(рис. 4).

Типовим прикладом нуклео-
фільного приєднання по под-
війному зв’язку є взаємодія N-
заміщеного малеїніміду з 2-мер-
каптобензойною кислотою.

Мета даної роботи полягає
у хімічній модифікації молекул
N-заміщених малеїнімідів із по-
дальшим вивченням біологіч-
ної активності їх нових синте-
зованих похідних, а саме: після
конструювання потенційно ак-
тивних структур розроблено но-
ві препаративні методи синте-
зу оригінальних гетероциклів
на основі N-заміщених мале-
їнімідів і 2-меркаптобензойної
кислоти, досліджена токсич-
ність синтезованих сполук.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктами дослідження ста-
ли: нові гетероциклічні похідні,
синтезовані на основі N-замі-
щених малеїнімідів і 2-меркап-
тобензойної кислоти. Абсолют-
ні розчинники одержують та-
ким способом: бензол, піридин
переганяють у вакуумі. Гексан,
етанол переганяють простою
перегонкою, сушать над суль-
фатом магнію безводним.

Індивідуальність синтезова-
них сполук контролюють мето-
дом тонкошарової хромато-
графії на пластинах Silufol-254
у системі ацетонітрил-гексан
2:1. На газорідинному хрома-
тографі “Perkin Elmer” з УФ-де-
тектором (виробник “Perkin”,
Німеччина) проводять ГРХ. За-
писують ІЧ-спектри на спектро-
фотометрі UR-20 (виробник
“Charles Ceise Hena”, Німеччи-
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на). Спектри 1Н ЯМР записують
на приладах “Bruker WP-200”
(виробник “Bruker”, Швейца-
рія), “Varian T-60” (виробник
“Varian”, США) з робочою час-
тотою 200–132 МГц у DMSO-d6
із використанням тетраметил-
силану як внутрішнього стан-
дарту.

2-(N-ортохлорфенілсукцин-
імідо-3)-меркаптобензойна
кислота (I). До розчину 0,49 г
(0,0024 моль) N-ортохлорфе-
нілмалеїніміду в 10 мл бензо-
лу безводного додають 0,37 г
(0,0024 моль) 2-меркаптобен-
зойної кислоти в 10 мл піриди-
ну безводного, витримують ре-
акційну суміш при температурі
60–80 °С і перемішуванні 4 год.
Осад, що утворився, відфільт-
ровують, промивають розчином
етилового спирту у воді (1:1),
безводним бензолом, фільтру-
ють, сушать у вакуумі водо-
струминного насоса. Залишок
— осад жовтого забарвлення
— промивають під час фільтру-
вання у вакуумі сухим гекса-
ном, сушать на повітрі. Сполу-
ка I — кристалічний осад жов-
того забарвлення. Вихід 0,35 г
(42 %). Тпл 130–133 °С. Знай-
дено, %: С 56,29; Н 3,28;
N 4,02. С17Н12NO4ClS. Обчис-
лено, %: С 56,43; Н 3,34; N
3,87. ІЧ-спектр (KBr), см-1: 550–
850 (C–Cl); 600–900 (C–H, Ph);
1470, 1495 (>N–R); 1680–1750
(C=O). 1Н ЯМР: 2,56–2,80 (д.,
Suc., 2H (4 position)); 3,88–4,10
(т., Suc., 1H (3 position)); 7,02–
7,68 (д. д., д. д., 2 Ph, 8H); 10,0–
13,0 (с., СООН, 1Н).

Аналогічно синтезують спо-
луки: 2-(N-ортотрифторме-
тилфенілсукцинімідо-3)-мер-
каптобензойна кислота (ІІ), 2-
(N-параморфолінофенілсукци-
німідо-3)-меркаптобензойна
кислота (IIІ), 2-(N-параметил-
фенілсукцинімідо-3)-меркап-
тобензойна кислота (IV) із ек-
вімолярних кількостей відпові-

дних N-заміщених малеїнімідів
та 2-меркаптобензойної кисло-
ти. Сполука ІІ — кристалічний
порошок жовтого забарвлення.
Вихід 0,42 г (45 %). Тпл. 142–
145 °С. Знайдено, %: С 54,88;
Н 3,08; N 3,82. С18Н12NO4F3S.
Обчислено, %: С 54,69; Н 3,05;
N 3,54. ІЧ-спектр (KBr), см-1:
730–950 (C–F); 600–900 (C–H,
Ph); 1470,1495 (>N–R); 1680–
1750 (C=O). 1Н ЯМР: 2,58–2,82
(д., Suc., 2H (4 position)); 3,86–
4,13 (т., Suc., 1H (3 position));
7,05–7,58 (д. д., д. д., 2 Ph, 8H);
10,0–13,0 (с., СООН, 1Н).

Сполука IІІ — кристалічний
порошок жовтого забарвлення.
Вихід 0,50 г (52 %). Тпл. 125–
128 °С. Знайдено, %: С 61,10;
Н 4,69; N 6,82; С21Н20N2O5S.
Обчислено, %: С 61,15; Н 4,88;
N 6,79. ІЧ-спектр (KBr), см-1:
600–900 (C–H, Ph); 1470, 1495
(>N–R); 1680–1750 (C=O). 1Н
ЯМР: 2,38–2,77 (д., Suc., 2H
(4 position)); 3,83–4,16 (т., Suc.,
1H (3 position)); 7,21–7,89 (д. д.,
д. д., 2 Ph, 8H); 8,5–9,12 (м., Morf.,
8H); 10,4–12,77 (с., СООН, 1Н).

Сполука IV — кристалічний
порошок світло-жовтого забарв-
лення. Вихід 0,30 г (38 %).
Тпл 135–138 °С. Знайдено,%:
С 63,13; Н 4,28; N 4,07;
С18Н15NO4S. Обчислено, %:
С 63,33; Н 4,4; N 4,10. ІЧ-спектр
(KBr), см-1: 600–900 (C–H,Ph);
1470, 1495 (>N–R); 1680–1750
(C=O); 2910–2930 (СН3–Ph).
1Н ЯМР: 2,2–2,4 (т., СН3, 3Н);
2,6–2,85 (д., Suc., 2H (4 position));
3,9–4,12 (т., Suc., 1H (3 position));
7,0–7,65 (д. д., д. д., 2 Ph, 8H);
10,0–13,0 (с., СООН, 1Н).

Для визначення середньо-
токсичної дози ЛД50 синтезо-
ваних сполук І–IV використову-
ють експрес-метод В. Б. Про-
зоровського [10]. Дослідження

проводять на білих нелінійних
мишах-самцях масою (22,0±
±2,0) г; шлях уведення — під-
шкірний.

Результати досліду обрахо-
вують у альтернативній формі
на 14-ту добу після введення.
Оскільки структурних аналогів
синтезованих сполук у літера-
турі не описано, препаратом
порівняння був відомий про-
типухлинний лікарський засіб
5-фторурацил.

Результати дослідження
та їх обговорення

За новим, розробленим на-
ми, методом синтезу в резуль-
таті нуклеофільного приєднан-
ня по подвійному зв’язку N-за-
міщеного малеїніміду до 2-мер-
каптобензойної кислоти, у сис-
темі розчинників (бензол–піри-
дин) при температурі 60–80 °С
та перемішуванні реакційної
суміші від 3 до 7 год із подаль-
шою обробкою продуктів ре-
акції розчином етилового спир-
ту у воді (1:1) і безводним бен-
золом, фільтруванням, сушін-
ням у вакуумі водоструминно-
го насоса, синтезовано оригі-
нальні похідні N-заміщених ма-
леїнімідів І–IV (рис. 5).

Позитивними рисами описа-
ного методу синтезу є легкість
його проведення та простота
обробки кінцевих продуктів. Ва-
ріювання умов проведення ре-
акцій і внесення змін до ме-
тодик синтезу, а саме обробка
продуктів реакції розчином ети-
лового спирту у воді (1:1) і без-
водним бензолом, дозволили
збільшити практичний вихід
сполук І–IV до 52 %.

УФ-спектри сполук І–IV ха-
рактеризуються наявністю λмах
при 242 нм. Водночас УФ-спектр
стандартної речовини (сукцин-

Рис. 5. Похідні N-заміщених малеїнімідів
і 2-меркаптобензойної кислоти: R = -PhCl (орто-) (І),

PhCF3 (орто-) (ІІ), PhMorf (пара-) (ІІІ), PhCH3 (пара-) (IV)
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іміду) відрізняється наявністю
інтенсивної смуги при 207 нм
і малоінтенсивної смуги при
243 нм (за рахунок спряження
груп С=О, r-електронів гетеро-
атома азоту).

В ІЧ-спектрах сполук І–IV в
області 600–900 см-1 спостері-
гаються інтенсивні смуги не-
пласких деформаційних коли-
вань С–H ароматичних кілець,
тим часом як валентні коливан-
ня С–С зв’язків бензольних
ядер при 1585–1600 см–1 і
1400–1500 см–1 ідентифікувати
неможливо, оскільки дані об-
ласті спектра близькі до коли-
вань зв’язку С=С, >N–H групи.
В ІЧ-спектрах сполук І–IV сму-
ги dN-R спостерігаються в об-
ласті 1470, 1495 см–1. Валентні
коливання карбонільних груп
С=О сполук І–IV проявляються
високоінтенсивним максимумом
в області 1680–1750 см–1 (дві
смуги) і є найбільш характери-
стичними, тому що інші смуги
в даній області практично
відсутні.

Спектри 1Н ЯМР сполук І–IV
мають сигнали у вигляді дуб-
летів при 7,0–7,89 м. д., що
відповідають протонам аро-
матичних кілець, сигнали у ви-
гляді дублету при 2,38–2,85 м. д.,
які відповідають двом прото-
нам молекули сукциніміду в
четвертому положенні, сигнали
у вигляді триплету при 3,83–
4,16 м. д., які відповідають про-
тону молекули сукциніміду в
третьому положенні. Положен-
ня сигналів від протона карбок-
сильної групи відповідають тео-
ретичному значенню і спосте-
рігаються в інтервалі від 10,0
до 13,0 м. д.

Визначення одного з голов-
них фармакологічних індексів
синтезованих сполук І–IV — го-
строї токсичності показало, що
сполуки І–IV належать до ма-
лотоксичних: значення їх ЛД50
знаходяться в інтервалі від 560
до 1400 мг/кг. У дослідних тва-
рин спостерігалися тонічні су-
доми впродовж 1–2 год, блю-
вання. Препарат порівняння 5-
фторурацил належить до мало-
токсичних сполук і характери-
зується таким значенням ток-
сичності: ЛД50 5-фторурацилу
становить 375 мг/кг. Отже, ток-

сичність сполук І–IV нижча за
токсичність 5-фторурацилу у
1,49–3,73 разу (таблиця).

Таким чином, можна зроби-
ти висновок, що нові синтезо-
вані похідні N-заміщених ма-
леїнімідів І–IV із потенційною
біологічною активністю нале-
жать до малотоксичних сполук
із фармакофорними групами,
що дозволяє розглядати їх як
потенційно фізіологічно актив-
ні сполуки з перспективою по-
дальшого вивчення за вимо-
гами до потенційних лікарсь-
ких засобів для лікування лю-
дини.

Висновки

1. За новим, розробленим
нами, методом синтезу в ре-
зультаті нуклеофільного при-
єднання по подвійному зв’язку
N-заміщеного малеїніміду до 2-
меркаптобензойної кислоти в
системі розчинників (бензол–
піридин) при температурі 60–
80 °С і перемішуванні реакцій-
ної суміші від 3 до 7 год із по-
дальшою обробкою продуктів
реакції розчином етилового
спирту у воді (1:1) і безводним
бензолом, фільтруванням, су-
шінням у вакуумі водострумин-
ного насоса, синтезовано ори-
гінальні похідні N-заміщених
малеїнімідів.

2. Будову та склад синтезо-
ваних сполук — похідних N-за-
міщених малеїнімідів підтвер-
джено даними елементного
аналізу, УФ-, ІЧ-, 1Н ЯМР-спек-
троскопії, а індивідуальність
— методами тонкошарової та
газорідинної хроматографії.

3. Встановлено, що синтезо-
вані похідні N-заміщених ма-
леїнімідів належать до малоток-

сичних: значення їх ЛД50 знахо-
дяться в інтервалі від 560
до 1400 мг/кг, що нижче токсич-
ності препарату порівняння
5-фторурацилу у 1,49–3,73 разу
(ЛД50 5-фторурацилу становить
375 мг/кг).

4. Нові синтезовані похідні
N-заміщених малеїнімідів із по-
тенційною біологічною актив-
ністю належать до малотоксич-
них сполук із фармакофорни-
ми групами і можуть бути перс-
пективними у розробці потен-
ційних лікарських засобів для
лікування людини.
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Таблиця
Параметри токсичності
сполук I–IV порівняно
з 5-фторурацилом

     Сполука ЛД50, мг/кг

Сполука I 750
Сполука ІІ 560
Сполука ІІІ 1400
Сполука ІV 890
5-фторурацил 375
(контроль)
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Вступ

Однією з суттєвих проблем
сучасної судинної хірургії є ліку-
вання хворих на облітеруючі
захворювання артерій кінцівок,
яким з тих або інших причин не
можна виконати реконструктив-
ні оперативні втручання на су-
динному руслі кінцівки. Такі хво-
рі заздалегідь приречені до ви-
раженого ішемічного больово-
го синдрому, а потім до неми-
нучої ампутації кінцівки і, як на-
слідок, довічної інвалідності.

Одним із напрямків дослі-
джень у розв’язанні цієї пробле-
ми є використання клітинних
технологій, які включають мето-
ди стимуляції хемотаксису ан-
гіогенних клітин у вогнище ура-
ження, або введення ззовні клі-
тин, що збільшують процеси ан-
гіогенезу як за рахунок зростан-
ня виділення ангіогенних ци-
токінів, так і за допомогою без-
посередньої реконструкції су-
динного русла з цих клітин [2; 4].

Застосування мезенхімаль-
них стовбурових клітин (МСК)
для розв’язання різних клініч-
них проблем вважається до-
сить перспективним. В організ-
мі людини джерелом МСК є
кістковий мозок і жирова клітко-
вина. Однак клінічне викорис-
тання кісткового мозку як джере-
ла МСК проблематичне, оскіль-
ки процедура його отримання
досить складна, і в результаті
вдається зібрати малу кількість
клітин. Альтернативним дже-
релом МСК в організмі є жирова
тканина, однак характер впливу
стовбурових клітин із цього дже-
рела на ішемічні прояви сьогодні
мало вивчений [3; 5].

Вивчення потенціалу дифе-
ренціації МСК — досить цікаве
питання, а головне — важливе
в плані клінічного застосуван-
ня. Існують деякі відомості про
можливості диференціювання
МСК в адипогенному, хондро-
генному й остеогенному шля-
хах, але всі ці дослідження про-
водились in vitro з додаванням
до середовищ, на яких культи-
вувалися клітини певних фак-
торів, що стимулювали розви-
ток диференціації в зазначено-
му напрямку. Проведення до-
слідження потенціалу дифе-
ренціації МСК in vivo в експе-
рименті з використанням різних
створених умов дозволило б
спрогнозувати можливі на-
прямки застосування даного
варіанта клітинної трансплан-
тації в клінічних умовах. Вра-
ховуючи актуальність проблеми
лікування хворих на ішемію
кінцівок, нами проведено дослі-
дження пливу трансплантації
МСК жирової тканини в експери-
менті за умов ішемії та при вве-
денні клітин в умовах відсутності
патологічних змін кінцівки.

Матеріали та методи
дослідження

Проведено експерименталь-
ні дослідження з використанням
нелінійних білих щурів. Загальна
кількість тварин — 30 щурів. Усі
оперативні втручання на щурах
проводилися під кетаміновим
наркозом. Середня маса щурів
становила (374,23±7,56) г, вік
(6,0±1,2) міс., що знаходилися
при кімнатній температурі на
звичайному лабораторному ра-
ціоні. Усі оперативні втручання
проводилися на базі експери-

ментального відділу Національ-
ного інституту хірургії та транс-
плантології АМН України. При
проведенні досліджень зберіга-
лись усі умови асептики й ан-
тисептики. Після закінчення ек-
спериментальних досліджень
і взяття матеріалу для дослі-
дження тварини виводились із
експериментального досліджен-
ня шляхом передозування нар-
козу. В усіх дослідних і конт-
рольних групах тварин після за-
кінчення терміну дослідження
була взята м’язова тканина ме-
діальної та латеральної повер-
хонь стегна на боці проведен-
ня експерименту, після чого бу-
ли застосовані електронно-мік-
роскопічні методи дослідження
отриманої м’язової тканини.

Усі тварини були поділені на
2 групи, по 15 тварин у кожній
групі: І група — тварини, яким
було виконано моделювання
ішемії з подальшим уведенням
стромально-васкулярної фрак-
ції жирової тканини, ІІ група —
тварини, в яких не змоделюва-
ли ішемію, а стромально-васку-
лярну фракцію жирової ткани-
ни вводили в інтактні м’язи.

Моделювання ішемії тканини
кінцівки у щура проводили за
методом Т. А. Князевої [1], згідно
з яким навколо судинної ніжки,
що кровопостачає тканини кін-
цівки, проводили дві лігатури на
відстані 1 см одна від одної та
перев’язували артерію разом з
веною. Рану пошарово ушивали.
За даними авторів, ішемічні про-
яви виражені вже на 3–4-ту добу
після моделювання.

Для отримання стромально-
судинної фракції, що містить
мезенхімальні стовбурові кліти-
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ни, жирову тканину щура, що
була отримана з передньої че-
ревної стінки, після значного по-
дрібнення розводили тричі фос-
фатним буфером Дульбеко й
інтенсивно струшували протя-
гом 2–3 хв. Після центрифугу-
вання (10 хв при 600 g) жирове
кільце та супернатант видаля-
ли, а осад стромально-васку-
лярної фракції ресуспендува-
ли у фізіологічний розчин об’є-
мом по 0,5 мл на кожну твари-
ну, після чого дану суміш вво-
дили в ішемізовані кінцівки.

Трансплантацію мезенхі-
мальних клітин жирової ткани-
ни клітини проводили в ішемі-
зовані кінцівки на 3-тю добу
після моделювання ішемії під-
фасціально тонкою смужкою
на медіальній поверхні стегна.
У тварин обох груп дослідний
матеріал (м’язи стегна) отриму-
вали з медіальної та латераль-
ної поверхні дослідної кінцівки
на 4, 11, 25-ту добу після транс-
плантації МСК на кінцівку. Піс-
ля отримання дослідного мате-
ріалу проводили електронно-
мікроскопічні дослідження.

Для електронно-мікроскопі-
чного дослідження шматочки
м’язової тканини фіксували в
2,5%-му розчині глутаральдегі-
ду на фосфатному буфері (рН
— 7,2–7,4) і дофіксовували в
1%-му розчині OsО4. Матеріал
зневоднювали в спиртах зрос-
таючої концентрації й уклада-
ли в аралдит. Морфологічні
структури контрастували в про-
цесі зневоднення матеріалу на-

сиченим розчином уранілацета-
ту, а на зрізах — цитратом свин-
цю. Зрізи завтовшки 40–60 нм,
одержані на ультратомі УМТП-3,
вивчали в електронному мік-
роскопі ТЕСЛА БС-500.

Були вивчені: інтактні ендо-
теліоцити капілярів, ендотеліо-
цити при ішемії, а також капіля-
ри в процесі їх новоутворення.

Результати дослідження
та їх обговорення

При дослідженні на 4-ту
добу у тварин І групи ендоте-
ліоцити характеризуються різ-
ним ступенем вираженості ци-
топлазматичних органел. Зі
зростанням просвіту мікросуди-
ни поступово збільшується і
кількість ендотеліоцитів, які
його утворюють. З’являлася
значна кількість цитоплазма-
тичних виростів, що містять
безліч піноцитозних пухирців
(рис. 1).

У процесі зсуву ендотелі-
альних клітин або їх відособ-
лення формуються міжклітинні
просвіти. Надалі такі тяжі клі-
тин завдяки подальшій каналі-
зації перетворюються на своє-
рідні клітинні трубки. Такі утво-
рення до цього терміну набува-
ють вигляду зрілих капілярів. У
складі стінки мікросудин видно
фрагменти базальної мембра-
ни, що формується.

Спостерігалася виражена
вакуолізація цитоплазми й ор-
ганел. Люмінальна поверхня
вкрита пластівчастою речови-
ною і мала нерівні контури. Ве-

ликі ядра ендотеліоцитів із пух-
ким хроматином, що конденсує
по периферії, локалізовані ближ-
че до люмінальної поверхні,
містять ексцентрично розта-
шоване ядро. Цитоплазма ен-
дотеліальних клітин має різну
електронну щільність, яка зале-
жить від ступеня розвитку ен-
доплазматичної сітки та рибо-
сомального апарату.

У вогнищах активної про-
ліферації мезенхімальних клі-
тин траплялися як темні, так і
світлі малодиференційовані
елементи з ознаками стовбуро-
вих клітин. Мезенхімальні клі-
тини були представлені дрібни-
ми зірчастими формами (7–
10 мкм) із кількома відростка-
ми різної довжини. Ядерно-ци-
топлазматичне співвідношення
було на користь ядра. Ядро, ба-
гате еухроматином, містило 1–
2 щільних ядра. У тонкому світ-
лому обідку цитоплазми зрідка
виявлялися дрібні поодинокі
мітохондрії, слабовиражений
апарат Гольджі, небагато ко-
ротких каналів гладкої ендо-
плазматичної сітки і численні
вільні рибосоми (рис. 2).

Молоді ендотеліоцити ха-
рактеризуються різним ступе-
нем електронної щільності ци-
топлазми. В останній визнача-
ються полісоми, помірно розви-
нений ендоплазматичний рети-
кулум, мітохондрії з наявністю
щільного матриксу.

У ІІ групі тварин на 3-тю до-
бу після трансплантації поверх-
ня ендотеліоцитів капілярів по-

Рис. 1. Фрагмент ендотелію капіляра з мікрови-
ростами цитоплазми ендотеліоцитів і наявністю ве-
ликої кількості мікровезикул. × 20 000

Рис. 2. Малодиференційовані гетерогенні кліти-
ни ділянки активної проліферації. х 15 000
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рівняно нерівна — з численни-
ми виростами та мікроворсин-
ками, оберненими як у просвіт
судини, так і до базальної мем-
брани. Відростки сусідніх ендо-
теліоцитів з’єднуються кінець у
кінець або з невеликими пере-
криттями, утворюючи десмосо-
моподібні структури. За межа-
ми базальної мембрани ендо-
теліоцитів трапляються перици-
ти, макрофаги, фібробласти,
лейкоцити.

Екстрацелюлярний простір
заповнений волокнистими струк-
турами й аморфною речови-
ною. Тут виявляються локуси
проліферуючих клітин, багато
які з них нагадують малодифе-
ренційовані клітини мезенхіми,
серед яких трапляються молоді
ендотеліоцити. За морфологіч-
ними ознаками деякі ендотеліо-
цити нагадують макрофаги, що
їх оточують (рис. 3).

У тварин І групи на 11-ту до-
бу в ендотеліоцитах чітко ви-
значалися місця контакту гра-
нулярної та гладкої ендоплаз-
матичної сітки. Остання пред-
ставлена короткими трубками і
маленькими нагромадженнями
округлих або витягнутих пу-
хирців. Крім того, вздовж внут-
рішньої поверхні клітинної мем-
брани розташовувалися мно-
жинні вакуолі, що є глибокими
інвагінаціями клітинної оболон-
ки.

Численні пухирці були по-
в’язані з цистернами ендоплаз-
матичної сітки, особливо у ді-
лянці пластинчастого комплек-

су. Траплялася значна кількість
піноцитозних пухирців. Лізосоми
виявлялися рідко, мали звичай-
ну форму і щільність, їх мембра-
ни практично не були змінені.

З боку базальної мембрани
виявлялися малодиференці-
йовані ендотеліоцитоподібні клі-
тини з вираженими піноцитоз-
ними везикулами. Проте у де-
якій кількості клітин наявність
звивистих контурів ядра, глиб-
чатого хроматину, особливо роз-
ташованого вздовж ядерної
мембрани, свідчила про зневод-
нення та зморщування клітин.
Окремі ендотеліоцити мали явні
ознаки дегенерації. Ядра їх пік-
нотичні, цитоплазма містила ва-
куолі та везикули, заповнені
дрібногранулярним вмістом.

Про посилення білкового об-
міну в ендотеліоцитах свідчить
розширений гранулярний рети-
кулум, гіперосмірований мат-
рикс мітохондрій, а також поява
досить значної кількості полісом,
окремих везикулярних структур
у цитоплазмі та великих мікро-
ворсинок (рис. 4).

У деяких клітинах вакуолі
містили мембранні обривки та
мієлінові фігури. Мітохондрії ма-
ли незначні ознаки набухання з
помірною вакуолізацією, фраг-
ментацією та дезорганізацією.

Хроматин розташовувався в
центральних ділянках ядра від-
носно рівномірно, а по пери-
ферії концентрувався у вигляді
суцільних електронно-щільних
мас. Звертає на себе увагу зви-
вистість ядерної оболонки. Рі-

вень її складчастості варіює від
невеликих поверхневих заглиб-
лень до глибоких численних ін-
вагінацій, що надають ядру не-
правильної форми. Окремі ін-
вагінати представлені цито-
плазматичними острівцями різ-
ної величини та конфігурації.

У тварин ІІ групи в цей тер-
мін ендотеліальні клітини міс-
тили значну кількість мікровід-
ростків, мікровезикул, мікровор-
синок. Цитоплазма мала різну
електронну щільність, яка зале-
жала від ступеня розвитку ен-
доплазматичної сітки, пластин-
частого комплексу та рибосо-
мального апарату. В ядрах ен-
дотеліоцитів реєструвався кон-
денсуючий по периферії хрома-
тин. У навколоядерній зоні вияв-
лявся пластинчастий комплекс,
який складався з цистерн спло-
щень і дрібних везикул; більшість
мітохондрій, гладкий ендоплаз-
матичний ретикулум, вільні ри-
босоми та полісоми. Спостеріга-
лася значна кількість молодих
клітин, що формуються з розви-
нутими внутрішньоклітинними
мікрофіламентами, численними
рибосомами та виростами на по-
верхні клітинної мембрани.

Дані електронної мікроскопії
у тварин І групи на 25-ту добу
дослідження характеризували-
ся тим, що цитоплазматичний
матрикс мав низьку електрон-
ну щільність. На люмінарній по-
верхні ендотеліоцитів розташо-
вувалися добре виражені від-
ростки. Ядро, як правило, мало
овальну форму. Хроматин роз-

Рис. 3. Ділянка проліферації та трансформації ма-
лодиференційованих клітин. × 15 000

Рис. 4. Фрагмент ендотеліоцита з ознаками ви-
раженої функціональної активності. × 28 000
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ташовувався відносно рівно-
мірно. Виявлялися чітко вира-
жені пори ядерної оболонки,
що сполучали вміст цитоплаз-
ми та нуклеоплазми. Трапляли-
ся ядра з перерозподілом хро-
матину або частковим його роз-
порошенням. Поблизу ядра роз-
ташовувався пластинчастий
комплекс.

Цитоплазма між зонами пла-
стинчастого комплексу зайнята
мітохондріями, безліччю полі-
сомних розеток і цистерн гра-
нулярної ендоплазматичної сіт-
ки. Виявлялися дрібні пучки
тонких цитоплазматичних воло-
кон, везикули різних розмірів,
ліпідні включення. У деяких клі-
тинах  мітохондрії мали підви-
щеної щільності матрикс і щіль-
но упаковані кристи. Дуже неве-
лика частина мітохондрій мала
ознаки набухання, що рідко су-
проводжувалося фрагмента-
цією та дезорганізацією крист.

Цитоплазматична мембра-
на клітин зони трансплантації
ІІ групи тварин мала псевдо-
події, інвагінації та мікровезику-
ли, що здійснюють транспорт
речовин через  клітину. Повер-
хня клітини, обернена в просвіт
судини, часто мала нерівні кон-
тури, а звернена до базальної
мембрани — була гладкою.

У периферичних ділянках
цитоплазми клітин, що за всіма
ознаками нагадують макрофа-
ги, як правило, були наявні по-
одинокі мітохондрії та везику-
лярні структури. Більшість мік-
ровезикул локалізувалися в без-
посередній близькості від цито-
плазматичної мембрани і прямо
відкривалися на її поверхню або
знаходилися в тісному контакті
з нею. Траплялися поодинокі
рибосоми і полісоми.

Розподіл везикулярних ін-
вагінацій на клітинній поверхні
має істотне значення у визна-
ченні функціональної актив-
ності клітин. Пори клітин пред-
ставлені зредукованими транс-
ендотеліальними каналами. Во-
ни мали полігональну форму та
локалізувалися в найбільш стон-
шених частинах клітини. Форма
і розміри клітинних пор сильно
варіювали. Клітинна поверх-
ня часто формувала численні

складки, мікровідростки. Ци-
топлазма містила активні міто-
хондрії, мікротрубочки, рибосо-
ми, полісоми (рис. 5).

У місці максимальної концен-
трації елементів цитоскелета
мікровезикули й інші вакуоляр-
ні утворення  практично були
відсутні.

Отже, проведені ультраструк-
турні дослідження показали,
що при трансплантації МСК у
зону ішемії відбувається стиму-
ляція процесів ангіогенезу як за
рахунок ендотеліальних клітин
раніше існуючих судин, так і
внаслідок стимуляції репара-
тивних процесів і безпосеред-
ньої трансформації трансплан-
тованих стовбурових клітин.
Крім того, введення МСК змен-
шує загибель клітин ендотелію
в процесі ангіогенезу за умов
ішемії.

У разі трансплантації МСК в
інтактну м’язову тканину, де
відсутнє ішемічне ураження
клітин, немає біологічно актив-
них речовин, що притаманні да-
ному патологічному процесу,
трансплантовані клітини актив-
но перетворюються на тканинні
функціонуючі макрофаги з ви-
сокими характеристиками життє-
діяльності. Структура та функ-
ції ендотеліальних і м’язових
клітин у ділянці трансплантації
не змінювалися, за винятком
незначної запальної реакції на
початкових стадіях, що спри-
чинена самою транспланта-
цією.

Таким чином, потенціал ди-
ференціації плюрипотентних
МСК жирової тканини є різно-
манітним, і головним чином за-
лежить від активності процесів,
що відбуваються в зоні транс-
плантації клітин. Активація влас-
ного потенціалу зниження іше-
мії тканини призводить до по-
дібної диференціації транс-
плантованих стовбурових клі-
тин, в умовах коли жодних па-
тологічних процесів у тканині не
відбувається, стовбурові клі-
тини перетворюються на макро-
фаги, які не змінююють струк-
туру тканини, але залишають-
ся активними життєздатними
клітинами.
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Біль і запалення є найбільш
розповсюдженими симптома-
ми, що супроводжують перебіг
більшості захворювань. Для лі-
кування цих симптомів викори-
стовують нестероїдні протиза-
пальні засоби (НПЗЗ). В основі
механізму дії більшості НПЗЗ
лежить властивість інгібувати
синтез і вивільнення в організмі
простагландинів. Під впливом
циклооксигенази блокуються
реакції арахідонового каскаду
і порушується синтез проста-
гландинів, тромбоксану А2, про-
стацикліну, лейкотрієнів, при-
гнічується агрегація тромбо-
цитів. Провідну роль у розвит-
ку запального процесу відігра-
ють ПГЕ1, простациклін і тром-
боксан [10; 12; 14; 15].

У регуляції процесів мікро-
циркуляції та запальних реакцій
беруть участь кініни (брадикінін
і калідин), які є низькомолеку-
лярними пептидами. Особливо
важлива роль у процесі утво-
рення кінінів належить протео-
літичному ферменту калікреїну,
який діє у плазмі крові у вигляді
попередника — прекалікреїну
(калік реїногену), який перетво-
рюється у калікреїн у процесі
реакції протеолізу під дією фак-
тора Хагемана згортальної
системи крові [9; 11].

Однак більшість НПЗЗ — ви-
сокотоксичні, можуть бути не-
достатньо ефективними та ви-
кликати деякі побічні реакції: ура-
жати антральний відділ шлунка,
спричинюючи еритему слизової
оболонки, крововиливи, ерозії
та виразки, підвищення рівня
трансаміназ у сироватці крові,
а також похитування при ходь-

бі, запаморочення, безсоння,
дратівливість, стомлюваність,
порушення кровотворення (ге-
молітичну анемію, лейкопенію
аж до агранулоцитозу), підви-
щення артеріального тиску та
ін. [5; 6; 10].

У зв’язку з цим пошук більш
безпечних лікарських засобів з
аналгетичними та протизапаль-
ними властивостями залиша-
ється актуальною проблемою
сучасної експериментальної
фармакології.

На підставі проведеного
фармакологічного скринінгу за-
міщених і анельованих по-
хідних ксантину для доклінічно-
го вивчення була відібрана спо-
лука 105: 7-β-феноксіетил-8-
(5-метилфурил)-2-аміноксан-
тин (умовна назва — ксафу-
бен), яка має виражену анал-
гетичну та протизапальну ак-
тивність.

Метою роботи було дослі-
дження впливу ксафубену на
активність калікреїн-кінінової
системи, вміст простагландинів
у плазмі крові.

Робота виконана за програ-
мою науково-дослідних робіт
Національного фармацевтич-
ного університету з проблеми
«Створення нових лікарських
препаратів» (№ державної реє-
страції 0198U007008).

Матеріали та методи
дослідження

Ксафубен — білий кристаліч-
ний порошок, без запаху, гірко-
го смаку, добре розчинний у во-
ді, диметилформаміді, погано
розчинний в етанолі, практич-
но не розчинний у ефірі, хлоро-

формі. Температура плавлен-
ня 140–142 °С с розкладанням.

Визначення вмісту калікреї-
ногену та калікреїну проводи-
ли ферментним методом за
Т. С. Пасхіною і А. В. Кринською
[1; 7; 8], який включає два ета-
пи. Перший етап — відокрем-
лення калікреїну від інших ком-
понентів кінінової системи й
інших трипсиноподібних фер-
ментів сироватки крові за до-
помогою ДЕАЕ — сефадексу А-
50 при рН 7,0. Другий етап —
вимірювання активності калік-
реїну та калікреїногену — про-
водили спектрофотометрично
за швидкістю гідролізу етило-
вого ефіру N-бензоїл-L-аргініну
(БАЕЕ). Вміст калікреїногену та
калікреїну виражали у міліоди-
ницях калікреїну в 1 мл сиро-
ватки крові й обчислювали за
формулою
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де Д15
253

 — приріст оптичної гус-
тини у пробі за 15 хв (при лі-
нійному ході реакції); 1,1 — Д15

253
,

відповідна утворенню 1 мкмоль
БА з БАЕЕ в 1 мл проби; 3 —
об’єм проби в кюветі, мл; 5 —
об’єм неадсорбованої фракції,
мл; 0,25 — об’єм сироватки
крові, взятої для аналізу, мл; 15
— тривалість інкубації, хв.

Радіоімунологічне визначен-
ня простагландинів ПГЕ1 та їх
кількісний підрахунок проводи-
ли за методикою і на реагентах
фірми “Clinical Assay” (США). В
експерименті використовували
інтактних білих щурів лінії Віс-
тар масою 160–180 г. Визначен-
ня вмісту ПГЕ1 у плазмі прово-

Д15
253

 · 3 · 5 · 100

1,1 · 15 · 0,25
,
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дили на фоні запальної та бо-
льової реакції. Експеримен-
тальне запалення спричинюва-
ли субплантарним уведенням
0,1 мл 1%-го розчину карагені-
ну, больову реакцію — внутріш-
ньочеревинним введенням
0,75%-го розчину оцтової кис-
лоти. Ксафубен уводили внут-
рішньошлунково за допомогою
спеціального металевого зонда
за 30 хв до введення флого-
генного й альгогенного агентів.
Взяття крові проводили через
4 год після внутрішньошлунко-
вого введення досліджуваних
препаратів. Кров у щурів бра-
ли відповідно до рекомендацій
В. Д. Помойнецького [4]. Після
ефірного наркозу щурів дека-
пітували, кров відбирали у полі-
етиленові пробірки. Для запо-
бігання процесам біосинтезу та
метаболізму простагландинів
при взятті й обробці крові про-
бірки ставили на лід. Як анти-
коагулянт використовували ети-
лендіамінтетраацетат (ЕДТА) у
концентрації 1 мг/мл крові. З
метою блокування у пробірках
каскаду перетворень ейкоза-
ноїдів тромбоцитами у зразки
плазми додавали інгібітор про-
стагландинсинтетази — розчин
ацетилсаліцилової кислоти
об’ємом 0,01 мл 0,4%-го розчи-
ну на 1 мл крові. Плазму відок-
ремлювали центрифугуванням
при 4 °С і 2000 об./хв упродовж
30 хв до повного осадження
тромбоцитів і зберігали при тем-
пературі — 20 °С 2–3 дні. Екс-
тракцію простагландинів ПГЕ1
проводили відповідно до ін-
струкції, яка додається до на-
бору. До 1 мл плазми додава-
ли 3 мл петролейного ефіру, а
після видалення ліпідної фрак-
ції додавали 5 мл розчину, який
містить етилацетат, ізопропа-
нол і 0,2 н-хлористоводневу
кислоту у співвідношенні 3:3:1.
Струшували 15 с і додавали
2 мл ацетилацетату і 3 мл дис-
тильованої води. Після центри-
фугування відбирали органіч-
ну фазу об’ємом 3 мл.

Колончату хроматографію
проводили методом послідов-
ної елюації за B. M. Jaffe і спів-

авторами [13] на колонках з
кремнієвою кислотою сумішшю
розчинників — бензолу, мета-
нолу й етилацетату — в різних
співвідношеннях. Отримані елю-
ати випарювали у ротаційному
випарнику і зберігали для про-
ведення радіоімунологічного
аналізу не більше 10–15 днів
при температурі –20 °С. Для
контролю виходу простаглан-
динів з органічної фази після
екскреції та хроматографічно-
го поділу простагландинів за
серіями використовували Н3-ПГ.

Концентрацію простаглан-
динів ПГЕ1 у плазмі визначали
радіоімунологічним методом за
допомогою наборів реактивів,
які дозволяють з високою чут-
ливістю досліджувати вміст
простагландинів. При побудові
стандартної кривої за величи-
ною радіоактивності в осаді
розраховували відсоток зв’язу-
вання тритієм мічених і неміче-
них простагландинів у пробі.
Для визначення вмісту проста-
гландинів у діапазоні від 9,2 до
2400 мг/мл виводили стандарт-
ну криву з 6 точок, для чого в 6
пробірок, замість проб, додава-
ли певну кількість стандартно-
го простагландину. На осі орди-
нат відкладали відсоток зв’я-
зування Н3-ПГ, на осі абсцис —
логарифм концентрацій про-
стагландинів ПГЕ1, які відпові-
дають певній кількості зв’язу-
вання. Етапи радіоімунологічно-
го аналізу проводилися відповід-
но до інструкції “Clinical Assay”
(США). Підрахунок імпульсів
проводили на сцинтиляційному
лічильнику впродовж 2–
5 хв. Результати розраховува-
ли за каліброваною кривою, за
величиною відсотка зв’язуван-
ня для кожної проби, визначе-
ною за формулою:

ли перерахунок з огляду на роз-
мір проби, яка підлягала екс-
трагуванню. Для точнішого роз-
рахунку вмісту ПГЕ1 у пробах
користувалися тільки лінійною
частиною каліброваної кривої,
що відповідає звичайно 30–
70 % зв’язування. Після визна-
чення кількості простагланди-
нів ПГЕ1 порції екстракту, взя-
тої для визначення, робили пе-
рерахунок у концентрації вихі-
дної проби з огляду на розмір
проби, що підлягала екстрагу-
ванню; коефіцієнт ефектив-
ності екстрагування, коефіцієнт
розведення для порції екстрак-
ту, що брала участь у визна-
ченні. Кінцеві результати вира-
жали у наномолях на літр.

При проведенні експери-
ментальних досліджень твари-
ни знаходилися в стандартних
умовах згідно з нормами та прин-
ципами Директиви Ради ЄС з
питань захисту хребетних тва-
рин, яких використовують для
експериментальних та інших
наукових цілей [3].

Отримані дані статистично об-
робляли з використанням t-кри-
терію Стьюдента, різницю вва-
жали вірогідною при Р<0,05 [2; 8].

Результати дослідження
та їх обговорення

Отримані експериментальні
дані наведені у табл. 1. Вста-
новлено, що у щурів з експе-
риментальним карагеніновим
набряком лапки спостерігали у
плазмі підвищення рівня калі-
креїну на 51,2 % і його плазмо-
вого попередника калікреїноге-
ну на 38,5 %.

Інгібування калікреїну спо-
стерігалося після введення
ацетилсаліцилової кислоти,
при цьому рівень його зменшу-
вався на 19,1 % порівняно з
інтактними щурами і на 70,3 %
у порівнянні з дослідною гру-
пою. Під дією ксафубену вміст
калікреїну був на 7 % меншим
за контрольний (інтактна група)
і на 58,2 % нижчим, ніж у щурів
дослідної групи.

Під впливом ацетилсаліци-
лової кислоти вміст калікреїно-
гену в плазмі крові інтактних

 Вn = ⋅100 %,
СРMn – NSB

Bo – NSB

де Bn — величина відсотка
зв’язування для кожної проби;
CPMn — кількість імпульсів, хв;
NSB — неспецифічне і Bo —
максимальне зв’язування.

Кількість ПГЕ1 визначали за
каліброваною кривою та роби-
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щурів збільшився на 76,2 %,
тимчасом як під дією ксафубе-
ну у щурів обох експеримен-
тальних груп практично не від-
різнявся від такого у контроль-
ної та дослідної груп в аналогіч-
них умовах.

Таким чином, нова фарма-
кологічна речовина ксафубен
інгібує процес кініногенезу і, на
відміну від ацетилсаліцилової
кислоти, запобігає витраті ком-
понентів калікреїн-кінінової си-
стеми. Зменшення швидкості
реакції перетворення калікреї-
ногену в калікреїн є фактором,
що зменшує утворення медіа-
тору запалення брадикініну.

З огляду на патогенетичну
роль ПГЕ у розвитку запально-
го процесу був вивчений вплив
ксафубену на рівень ПГЕ1. Ви-
явлено, що рівень ПГЕ1 у плаз-
мі крові щурів другої групи з ка-
рагеніновим набряком лапки
(табл. 2) збільшувався на 79,9 %
(Р<0,05). Під дією ксафубену
рівень простагландинів змен-
шився на 63,3 % (Р<0,05) по-
рівняно з другою групою щурів
з карагеніновим набряком лап-
ки. Під дією ацетилсаліцилової
кислоти і диклофенаку також
спостерігали зниження вмісту
простагландинів у плазмі на
65,4 і 60,7 %, відповідно, по-
рівняно з дослідними тварина-
ми другої групи. Підвищення
активності ацетилсаліцилової
кислоти у порівнянні з дикло-
фенаком пов’язано, ймовірно,
з особливостями дії на цикло-

оксигеназу: ацетилсаліцилова
кислота спричинює повільне
необоротне інактивування фер-
менту, тимчасом як диклофенак
є конкурентним інгібітором ен-
зиму.

Таким чином, проведені до-
слідження дозволили встано-
вити кореляційну залежність
між вираженими антиексуда-
тивними властивостями ксафу-
бену і його здатністю активно
впливати на кількість ПГЕ у
плазмі крові щурів із карагені-
новим набряком.

1. Ксафубен інгібує процес
кініногенезу і, на відміну від
ацетилсаліцилової кислоти, за-
побігає витраті компонентів ка-
лікреїн-кінінової системи.

2. Ксафубен зменшує вміст
простагландинів на 63,3 % по-
рівняно з групою щурів з екс-
периментальним карагеніновим
набряком лапки.

3. Отримані результати доз-
воляють рекомендувати кса-
фубен для подальшого вив-
чення фармакологічної актив-
ності та безпечності з перспек-
тивою розробки препарату для
лікування больових і запальних
симптомів різної етіології.
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Таблиця 1
Вплив ксафубену й ацетилсаліцилової кислоти

на вміст калікреїну та калікреїногену у плазмі крові щурів
у нормі та в умовах експериментального запалення

Доза,
           Вміст калікреїну                    Вміст калікреїногену

              Умови досліду
мг/кг МОД/мл Щодо МОД/мл Щодо

контролю, % контролю, %

Контроль (інтактні тварини) — 85,60±3,46** 100 244,70±9,18** 100
Дослід (карагеніновий набряк) — 129,50±6,35* 151,2 338,80±14,74* 138,5
Ацетилсаліцилова кислота 100 69,30±5,73** 80,9 431,3±11,8*, ** 176,2
Карагеніновий набряк 100 77,90±6,38** 91,0 452,50±16,34*, ** 184,9
+ ацетилсаліцилова кислота
Ксафубен 32,0 79,60±6,71** 93,0 269,70±5,59** 110,2
Карагеніновий набряк + ксафубен 32,0 88,50±5,29** 103,3 345,70±8,18* 141,3

Примітка. * — вірогідність щодо контролю (P<0,05); ** — вірогідність щодо досліду (P<0,05).

Таблиця 2
Вплив ксафубену, аспірину, мелоксикаму та диклофенаку
на вміст ПГЕ1 у плазмі крові щурів з експериментальним

карагеніновим набряком

         Умови досліду Доза,
      Вміст ПГЕ1 у плазмі крові

мг/кг нмоль/л щодо
контролю, %

Контроль (інтактні) — 7,72±1,08 100
Карагеніновий набряк — 13,89±1,27* 179,9
Ксафубен 32,0 1,28±0,34* 16,6
Ацетилсаліцилова кислота 100,0 1,12±0,11* 14,5
Диклофенак 8,0 1,48±0,43* 19,2

Примітка. * — вірогідність щодо контролю (P<0,05).
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Функціональний стан тканин
пародонта в значній мірі зале-
жить від стану інших органів, і
перш за все печінки [1–3]. Ос-
тання виконує багато життєво
важливих функцій, серед яких
суттєве місце посідає антимік-
робна функція. При патології
печінки її антимікробна функція
стає недостатньою, внаслідок
чого мікроби та їх токсини з ки-
шок потрапляють у системний
кровообіг і негативно вплива-
ють на всі системи й органи, у
тому числі і на тканини ротової
порожнини [3–5]. Особливо це
стає небезпечним для організ-
му за наявності дисбактеріозу
(дисбіозу) кишечнику, тому що
значно збільшується концент-
рація мікробних екзо- і ендоток-
синів, погіршується співвідно-
шення пробіотичних і умовно-
патогенних видів бактерій, в
декілька разів зростає абсолют-

на кількість токсигенних штамів
[6–7].

Мета даного дослідження
полягає у вивченні стану паро-
донта щурів, у яких моделюва-
ли гепатит на фоні дисбіозу.

Матеріали та методи
дослідження

Експерименти було прове-
дено на 32 білих щурах-самцях
лінії Вістар віком 1 міс. Щурів
було поділено на 4 групи по
8 особин: 1-ша — норма (інтак-
тна); 2-га — щури, у яких відтво-
рювали дисбактеріоз за допо-
могою лінкоміцину [8]; 3-тя — у
щурів моделювали токсичний
гепатит за допомогою гідрази-
ну [9]; до 4-ї групи увійшли щу-
ри, в яких на фоні дисбактеріо-
зу моделювали гідразиновий
гепатит.

Евтаназію щурів здійснюва-
ли під тіопенталовим наркозом.

Виділяли для біохімічного до-
слідження тканини ясен, а та-
кож тканину альвеолярного
відростка нижньої щелепи.

У щурів визначали ступінь
атрофії альвеолярного відрос-
тка за Ніколаєвою [10], у гомо-
генатах ясен і кісткової ткани-
ни визначали такі біохімічні по-
казники: концентрацію мало-
нового діальдегіду (МДА) [11],
концентрацію розчинного білка
[12], загальну протеолітичну
активність (ЗПА) [13], активність
каталази [14], уреази [15], лізо-
циму [16], лужної (ЛФ) та кис-
лої (КФ) фосфатаз [17], еласта-
зи [18].

За співвідношенням актив-
ності каталази і концентрації
МДА розраховували антиокси-
дантно-прооксидантний індекс
(АПІ) [19], а за співвідношенням
відносних активностей уреази
та лізоциму — ступінь дисбак-
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теріозу порожнини рота [20]. Ін-
декс мінералізації кісткової тка-
нини визначали за співвідно-
шенням активностей ЛФ і КФ, а
за співвідношенням ЗПА й ак-
тивності еластази — показник
колагеноутворення [21].

Результати дослідження
та їх обговорення

На рис. 1 подано результа-
ти визначення рівня в яснах
щурів маркерів запалення —
ЗПА і концентрації МДА. Як вид-
но з цих даних, і дисбактеріоз, і
гепатит спричинюють вірогідне
та майже однакове збільшення
ЗПА. Водночас рівень іншого
маркера запалення — МДА при
поєднаній патології (дисбіоз +
гепатит) показує сумацію при-
росту величин, які спостеріга-
лись окремо при дисбіозі та ге-
патиті.

На рис. 2 показано результа-
ти визначення в яснах актив-
ності уреази та лізоциму. При
моделюванні патології суттєво
збільшується активність уреази,
а активність лізоциму, навпаки,
значно знижується, причому при
поєднаній патології спостері-
гається сумація ефектів.

У табл. 1 наведено резуль-
тати визначення в яснах кон-
центрації розчинного білка й
активності каталази. Як видно
з цих даних, обидва показники
суттєво і практично однаково
знижуються при моделюванні
патології.

На рис. 3 показано розрахо-
вані нами індекс АПІ та ступінь
дисбіозу ротової порожнини. Як
видно з рис. 3, індекс АПІ в яс-
нах щурів з дисбіозом і гепати-
том суттєво знижується, а сту-
пінь дисбіозу значно збільшу-
ється, особливо при поєднанні
гепатиту з дисбіозом. Це може
свідчити про несприятливий
стан мікробіоценозу ротової по-
рожнини у тварин із дисбіозом
кишечнику за умов виключення
бар’єрної функції печінки.

У табл. 2 наведено дані що-
до визначення стану кісткової
тканини пародонта у щурів із
дисбіозом і гепатитом. Дисбіоз
суттєво збільшує атрофію аль-

веолярного відростка, а гепа-
тит на фоні дисбіозу повертає
цей показник до норми. Актив-
ність ЛФ вірогідно знижується
лише при моделюванні гепати-
ту, що може свідчити про мож-
ливість участі печінки в регу-
ляції процесу мінералізації кіст-
кової тканини. Це підтверджу-
ється і майже дворазовим зни-
женням індексу мінералізації
(ЛФ/КФ) у щурів із гепатитом.

Навпаки, ЗПА зростає при
гепатиті, і це свідчить про ак-
тивізацію процесу колагеноут-
ворення.

Таким чином, поєднана па-
тологія печінки та дисбактері-
оз спричинюють значні пато-
логічні зміни в пародонті, які
проявляються розвитком дис-
біозу, запально-дистрофічних
процесів у яснах, пригніченням
процесів мінералізації кісткової
тканини й активізацією проце-
су колагеноутворення.

Все це вказує на певну роль
печінки в розвитку патологічних
процесів у пародонті, що зумов-
лює необхідність вивчення мож-
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Рис. 1. Рівень маркерів запалення (ЗПА і МДА) в яснах щурів при
моделюванні дисбіозу (Д) і гепатиту (Г): Н — норма

Рис. 2. Активність уреази та лізоциміу в яснах щурів при моделю-
ванні дисбіозу (Д) і гепатиту (Г): Н — норма
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Таблиця 1
Вміст розчинного білка
й активність каталази

в яснах щурів
при моделюванні дисбіозу

і гепатиту, M±m, n = 8

Примітка: У табл. 1 і 2: P — показ-
ник вірогідності різниці з нормою.

Розчин-
ний
білок,
г/кг

Актив-
ність

катала-
зи,

мкат/кг

Група

Норма 32,6±1,0 10,2±0,3
Дисбіоз 26,6±2,9 8,1±0,5

P>0,05 P<0,05
Гепатит 29,3±1,0 9,1±0,1

P<0,05 P<0,05
Дисбіоз 27,8±1,1 9,3±0,1
+ гепатит P<0,01 P<0,05
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ливості застосування в комп-
лексі лікувальних заходів гепа-
топротекторів для профілакти-
ки та лікування гінгівіту і паро-
донтиту.
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Рис. 3. Індекс АПІ та ступінь дисбіозу (СД) в яснах щурів при мо-
делюванні дисбіозу (Д) і гепатиту (Г): Н — норма

Таблиця 2
Стан кісткової тканини пародонта щурів

при моделюванні дисбіозу та гепатиту, M±m, n = 8

        Показник Норма Дисбіоз Гепатит Дисбіоз
+ гепатит

Атрофія альвеоляр- 16,2±0,8 18,8±0,7 17,8±0,6 16,1±0,7
ного відростка ниж- P<0,05 P>0,05 P>0,8
ньої щелепи, %
Лужна фосфатаза, 203,0±17,3 231,7±18,1 147,3±15,2 147,9±14,3
мк-кат/кг P>0,3 P<0,05 P<0,05
Кисла фосфатаза, 21,7±2,5 25,2±3,0 25,4±2,9 19,3±0,8
мк-кат/кг P>0,3 P>0,3 P>0,3
Загальна протео- 13,6±1,0 17,2±1,8 18,5±1,8 19,7±1,5
літична активність, P>0,05 P<0,05 P<0,01
нкат/кг
Еластаза, мк-кат/кг 10,3±1,8 10,3±1,8 9,6±1,4 10,2±0,9

P=1 P>0,5 P>0,9
Індекс мінералізації 11,7±1,0 9,2±0,8 5,8±0,6 7,7±0,7
(ЛФ/КФ) P>0,05 P<0,001 P<0,01
Показник колагено- 1,32±0,10 1,67±0,21 1,93±0,22 1,93±0,18
утворення (ЗПА/Е) P>0,05 P<0,05 P<0,05
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Патологія судинної системи
ока вже тривалий час посідає
провідне місце у світовій оф-
тальмології. Для багатьох оч-
них хвороб характерним є по-
рушення регіонарного кровопо-
стачання. Це патології судинної
оболонки ока, різні ретинопатії,
глаукома. У розпорядженні су-
часної фармакології є великий
арсенал вазоактивних засобів.
Однак багато які з них мають
значні побічні ефекти. Крім того,
справляючи місцеву дію, пре-
парати часто негативно впли-
вають на загальну серцево-
судинну систему або, навпаки,
діючи як системні фактори, во-
ни неефективні при місцевому
застосуванні. А маючи на увазі
думку, що око є досить авто-
номним органом, місцеві впли-
ви часто бувають ефективніши-
ми, ніж системні [1].

Таким чином, пошук нових
ефективних і безпечних засо-
бів, які поліпшують трофіку
очей і можуть бути застосовані
місцево, є актуальною спра-
вою. Серед речовин, у яких на-
ми передбачалися подібні вла-
стивості, нашу увагу приверну-
ли флавоноїди, а саме кверце-

тин — ключовий представник
цього класу сполук [2]. Завдя-
ки хімічній структурі молекули,
кверцетин має широкий спектр
впливу на живий організм. Ра-
зом з іншими, важливою влас-
тивістю кверцетину є його ва-
зодилатуюча здатність, зумов-
лена кількома механізмами.
По-перше, на рівні гладком’я-
зових клітин судин кверцетин
запобігає вазоконстрикції, по-
рушуючи вхід кальцію до кліти-
ни [3; 4]. Крім того, надзвичай-
но важливою є здатність квер-
цетину підсилювати вивільнен-
ня ендотелієм потужного вазо-
дилатуючого медіатору — ок-
сиду азоту [5; 6]. Виступаючи
в ролі «скавенджера» вільних
радикалів, кверцетин перешко-
джає різкому зниженню про-
дукції NO [6; 7]. Крім того, квер-
цетин запобігає ушкодженню
ендотелію судин ішемізованих
ділянок і зменшує постішеміч-
ні порушення мікроциркуляції
[4].

Для вивчення можливості
кверцетину впливати на гемо-
динаміку ока нами була обрана
водорозчинна форма кверцети-
ну — препарат корвітин.

Метою цієї роботи було ви-
вчення гемодинаміки ока на фо-
ні контролю загального стану
серцево-судинної системи при
різних способах уведення роз-
чинної форми кверцетину —
корвітину здоровим кролям.

Матеріали та методи
дослідження

Експериментальні дослі-
дження були проведені на 20 до-
рослих кролях масою 3–3,5 кг
віком старше 2 років. Дослі-
дження включало: вивчення ге-
модинамічних показників судин
ока — реографічного коефіці-
єнта і відносного пульсового
об’єму; вимірювання артеріаль-
ного тиску й частоти серцевих
скорочень; біомікроскопію пе-
реднього відділу ока. Розчин
препарату кверцетину готува-
ли ex tempоrе: 5 або 10 мг сухо-
го ліофілізованого порошку роз-
чиняли в 0,5 мл фізіологічного
розчину. Препарат застосову-
вали у вигляді фракційних ін-
стиляцій у кон’юнктивальний
міхур, парабульбарних і внут-
рішньовенних ін’єкцій.

Фракційні інстиляції прово-
дили так: по одній краплі в кож-
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не око через кожні 5 хв протя-
гом 30 хв. Внутрішньовенні вли-
вання 0,5 мл 1%-го і 2%-го роз-
чинів проводили повільно в кра-
йову вену вуха. Парабульбарні
ін’єкції виконували через шкіру
нижньої повіки у парабульбарну
клітковину по 0,25 мл 1%-го або
2%-го розчину під обидва ока.

Визначення досліджуваних
параметрів проводили через
30 хв після закінчення інсти-
ляцій, внутрішньовенних і пара-
бульбарних ін’єкцій. При вив-
ченні тривалості ефекту препа-
рату вимірювання показників
проводили через 30 хв, потім
щогодини протягом 6 год.

Гемодинаміку ока вивчали
методом реоофтальмографії
за допомогою реографа Р4-02.
Біомікроскопію очей тварин про-
водили за допомогою щілинної
лампи ЩЛ-56.

Усі дослідження на очах про-
водилися під епібульбарною
анестезією 0,4%-м розчином
інокаїну.

Артеріальний тиск вимірю-
вали на вухах кролика апара-
том Гранд-Ротшильда, що ба-
зується на принципі Ріва-Роччі.

Результати досліджень об-
роблені статистично з викори-
станням пакета програм “Statіs-
tіca”.

Результати дослідження
та їх обговорення

Однією із найцінніших влас-
тивостей у механізмі дії квер-
цетину є його здатність впли-
вати на серцево-судинну сис-
тему, усуваючи ушкоджувальні
ефекти ішемії, поліпшуючи мік-
роциркуляцію та кровотік у ор-
ганах.

Нами був застосований ме-
тод фракційних інстиляцій з
метою досягнення постійної кон-
центрації препарату в капіляр-
ному руслі ока протягом більш
тривалого часу. Оскільки ос-
новним механізмом дії корвіти-
ну на регіонарне кровопоста-
чання є його здатність спричи-
нювати утворення оксиду азо-

ту та через нього проявляти ва-
зодилатуючу дію на судини, а
молекула цієї сполуки має ко-
роткий термін життя, то такий
спосіб місцевого застосування
препарату є, на наш погляд, об-
грунтованим.

Дослідження показали (таб-
лиця), що інстиляції корвітину
в кон’юнктивальний міхур впли-
нули на кровонаповнення су-
дин ока. Закапування 1%-го роз-
чину спрчинювало збільшення
реографічного коефіцієнта на
32 % через 30 хв після закін-
чення інстиляцій, відносного
пульсового об’єму (РО) — на
33 %. Ефект впливу місцевого
застосування корвітину виявив-
ся дозозалежним. Інстиляції
2%-го розчину ще більш істот-
но збільшували показники оч-
ної гемодинаміки — кровона-
повнення судин ока RQ — на
45 %, РО — на 51 %.

Наступним способом місце-
вого застосування препарату
були парабульбарні ін’єкції. Рео-
графічний коефіцієнт при пара-
бульбарному введенні 1%-го
розчину препарату збільшував-
ся на 24 %, а відносний РО —
на 16 % . При збільшенні дози
речовини з 5 до 10 мг (при вве-
денні 2%-го розчину) посилен-
ня кровотоку в оці не було на-

стільки вираженим, як при
інстиляціях препарату. Так, RQ
збільшився на 29 %, РО — на
26 %.

При внутрішньовенному вве-
денні 1%-го розчину реогра-
фічний коефіцієнт збільшував-
ся на 18,5 %, відносний пуль-
совий об’єм — на 23 %. При
внутрішньовенних ін’єкціях
2%-го розчину препарату RQ
збільшувався на 24 %, PO —
на 17 %. Таким чином, при внут-
рішньовенному введенні корві-
тину відзначене виражене, але
значно менше, ніж при місцево-
му введенні, посилення крово-
постачання в оці. Також нами не
відмічено істотної різниці в ефек-
тивності впливу 1%-го і 2%-го
розчинів на гемодинаміку ока
при системному застосуванні.

Нами було проведене дослі-
дження тривалості ефекту впли-
ву розчинної форми кверцети-
ну на гемодинаміку ока (за да-
ними RQ) при місцевому та сис-
темному впливі. Ми порівнюва-
ли тривалість ефекту на рео-
графічний коефіцієнт 2%-х ін-
стиляцій і внутрішньовенних
ін’єкцій препарату. При фракцій-
них закапуваннях корвітину у ко-
н’юнктивальний міхур ефект
його позитивного впливу триває
5–6 год, тимчасом як при внут-

Таблиця
Реографічний коефіцієнт (RQ, ‰) і відносний
пульсовий об’єм (РО, ‰) при інстиляціях

у кон’юнктивальний міхур, парабульбарних
і внутрішньовенних ін’єкціях корвітину

експериментальним тваринам, M±m, n=20

  
Етапи дослідження

             1%-й розчин               2%-й розчин

RQ, ‰ PO, ‰ RQ, ‰ PO, ‰

До інстиляцій 3,10±0,14 3,60±0,05 3,30±0,18 3,70±0,15
Після інстиляцій 4,10±0,17 4,80±0,12 4,80±0,21 5,60±0,27

P<0,001 P<0,001 P<0,001 P<0,001
До парабульбарних 2,50±0,08 2,80±0,21 2,70±0,10 3,10±0,09
ін’єкцій
Після парабульбарних 3,10±0,15 3,60±0,19 3,50±0,22 3,90±0,08
ін’єкцій P<0,01 P<0,01 P<0,01 P<0,001
До внутрішньовенних 2,70±0,06 3,00±0,09 2,90±0,08 3,30±0,14
ін’єкцій
Після внутрішньо- 3,20±0,07 3,70±0,11 3,50±0,19 4,10±0,10
венних ін’єкцій P<0,001 P<0,001 P<0,01 P<0,001
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рішньовенному введенні пре-
парату посилення очного кро-
вопостачання було досить ко-
роткочасним. Ефект тримався
близько 1 год, а потім починав
знижуватися.

Таким чином, можна конста-
тувати, що препарат продемон-
стрував виражений позитивний
ефект на очний кровотік при
різних способах уведення. Най-
ефективніша дія препарату
відзначена при пролонгованих
фракційних інстиляціях його у
кон’юнктивальний міхур. При
такому способі введення пре-
парат безпосередньо впливає
на капілярну сітку кон’юнктиви
ока й інтенсивніше поліпшує
мікроциркуляцію та регіонарне
кровопостачання.

Наші дослідження не вияви-
ли вірогідної зміни артеріально-
го тиску й частоти серцевих ско-
рочень у експериментальних
тварин як при місцевому, так і
при системному введенні роз-
чинної форми кверцетину. При
внутрішньовенних ін’єкціях
2%-го розчину відзначена тен-
денція до незначного знижен-
ня артеріального тиску (на 7 %).

Деякі автори відзначали по-
мірну гіпотензивну дію кверце-
тину за рахунок вироблення ва-
зодилататорного фактора NO,
а також інгібування синтезу ан-
гіотензинперетворювального
ферменту, а головним чином,
за рахунок діуретичного ефек-
ту, пов’язаного з підвищеною
клубочковою фільтрацією [8].
Розробники корвітину, навпаки,
не відзначали впливу внутріш-
ньовенних ін’єкцій на артері-
альний тиск і частоту серцевих
скорочень [9].

Біомікроскопічні досліджен-
ня переднього відділу ока екс-
периментальних тварин не ви-
явили подразнювального впли-
ву розчину корвітину при його
місцевих інстиляціях. При огля-
ді було відзначено, що після ін-
стиляції в кон’юнктивальну по-
рожнину 1%-го і 2%-го розчину
препарату очі залишалися спо-

кійні. Кон’юнктива очних яблук
і повік була блідо-рожева, ро-
гівка залишалася прозорою,
блискучою, передня камера бу-
ла середньої глибини, зіниця
правильної форми, рухлива.

Висновки

1. У роботі вперше показано
істотний вплив розчинної фор-
ми кверцетину — корвітину на
регіонарний очний кровообіг у
тварин.

2. Кровотік в очах підсилю-
вався при всіх вивчених шляхах
уведення (внутрішньовенних і
парабульбарних ін’єкціях, інсти-
ляціях в око) корвітину, але най-
більш ефективним і довготри-
валим цей вплив був при фрак-
ційних інстиляціях 2%-го розчи-
ну корвітину.

3. Місцеві інстиляції 1%-го і
2%-го розчину препарату не ви-
явили подразнювальної дії на
передній відділ ока.

4. Не відзначено істотного
впливу препарату на артеріаль-
ний тиск і частоту серцевих ско-
рочень у експериментальних
тварин при жодному з вивчених
способів уведення.
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Особливості структурної реакції складових
частин капілярів м’язової тканини у відповідь на
ішемію, яка призводить до метаболічної пере-
будови на рівні клітини, недостатньо вивчені. Це
пов’язано насамперед з недостатньою інформа-
тивністю гістологічних досліджень, які повністю
не відображають складний процес деструктив-
них і компенсаторних реакцій на рівні мікро-
структури клітини [1].

Особливо доцільним вивчення структури ка-
пілярів м’язової тканини вважається через не-
впинне збільшення відсотка хворих з облітеру-
ючими ураженнями судин кінцівок, які супрово-
джуються ішемічним синдромом, та пошук пато-
генетично обґрунтованих методів лікування
[2; 3]. Оскільки характер дегенеративних змін у
значній мірі залежить від структурної складової
клітини, нами була поставлена мета — досліди-
ти за допомогою методу електронної мікроскопії
особливості ультраморфометричного стану клі-
тин капілярів м’язової тканини за умов експери-
ментальної ішемії.

Матеріали та методи дослідження

Нами проведено експериментальне дослі-
дження з використанням нелінійних білих щурів
(n=20), що знаходилися при кімнатній темпера-
турі на звичайному лабораторному раціоні. Се-
редня маса щурів становила (370,47±8,31) г, вік
— (6,0±1,2) міс. Усі оперативні втручання на
щурах проводилися під кетаміновим наркозом.
Оперативну частину дослідження, під час якого
дотримувались усіх умов асептики й антисеп-
тики, проводили на базі експериментального
відділу Національного інституту хірургії та транс-
плантології АМН України.

Моделювання ішемії тканини кінцівки у щура
проводили за методом Т. А. Князевої [4], згідно
з яким навколо судинної ніжки, що кровопоста-
чає тканини кінцівки, проводили дві лігатури на
відстані 1 см одна від одної та перев’язували
артерію разом з веною. Рану пошарово ушива-
ли. На етапі взяття матеріалу для дослідження
тварин виводили із експериментального до-
слідження шляхом передозування наркозу. В
усіх дослідних тварин після закінчення терміну
дослідження (на 1-шу, 2-гу, 3-тю, 7-му, 10-,15-,

20 та 25-ту добу) була взята м’язова тканина ме-
діальної та латеральної поверхонь стегна на
боці проведення експерименту, після чого були
застосовані електронно-мікроскопічні методи
дослідження отриманої м’язової тканини. Як кон-
троль досліджували біопсійний матеріал від ін-
тактних білих щурів.

Для електронно-мікроскопічного досліджен-
ня шматочки м’язової тканини фіксували в 2,5%-
му розчині глутаральдегіду на фосфатному бу-
фері (рН — 7,2–7,4) і дофіксували в 1%-му роз-
чині OsО4. Матеріал зневоднювали у спиртах
зростаючої концентрації й укладали в аралдит.
Морфологічні структури контрастували в процесі
зневоднення матеріалу насиченим розчином
уранілацетату, а на зрізах — цитратом свинцю.
Зрізи завтовшки 40–60 нм, одержані на ультра-
томі УМТП-3, вивчали в електронному мікроскопі
ТЕСЛА БС-500.

Результати дослідження
та їх обговорювання

Проведені електронно-мікроскопічні дослі-
дження капілярів м’язової тканини тварин без
ішемії показали, що в нормальному стані клітинні
контакти являли собою достатньо варіабельну
за шириною та вигнуту вузьку міжклітинну щіли-
ну, яка у вигляді стрічки обмежувала кожний
ендотеліоцит, відокремлюючи його від прилеглих
клітин. Люмінальна поверхня була вкрита плас-
тівчастою речовиною та мала нерівний контур.
Цитоплазматична мембрана ендотеліоцитів мала
псевдоподії, інвагінації та мікровезикули, котрі зу-
мовлювали транспорт речовин через ендотелі-
альну стінку. Поверхня клітини, звернута в про-
світ судини, часто мала нерівний контур, фор-
муючи множинні мікровідростки та складки, що
контактували з клітинами крові, а звернута до ба-
зальної мембрани — була гладкою (рис. 1).

Цитоплазма ендотеліальних клітин мала різну
електронну щільність, що залежало від ступеня
розвитку ендоплазматичної сітки та комплексу
Гольджі. Крім органел, ендоплазматичні клітини
мікросудин мали значну частину спеціалізованих
структур, таких як мікровезикули, трансендоте-
ліальні канали, мікроворсинки та відростки. Міто-
хондрії мали різну форму та розміри, характе-
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ризувалися короткими та впорядкованими кри-
стами і матриксом. Ядро ендотеліоцитів було
овальної або округлої форми, його мембрана
мала рівний і гладкий контур. Залежно від ста-
ну функціональної активності клітини ядро
змінювало свою форму та розміри. На периферії
цитоплазми ендотеліоцитів містилися поодинокі
мітохондрії та везикулярні структури. Більшість
мікровезикул локалізувались у безпосередній
близькості від цитоплазматичної мембрани та
прямо відкривалися на її поверхні. Розташуван-
ня везикулярних інвагінацій на поверхні клітини
має суттєве значення щодо визначення функ-
ціональної активності ендотеліоцита.

Перші прояви ультраструктурних змін клітин
м’язової тканини фіксували на 1-шу–2-гу добу
після моделювання ішемії. Спостерігали зни-
ження активності трансендотеліального мік-
ропіноцитозу та зменшення кількості мікроворси-
нок. У структурі клітин комплекс Гольджі фак-
тично був відсутній, цілісність плазматичної мем-
брани, як правило, була ушкоджена. Багато ен-
дотеліоцитів були набухлими, вакуолізованими,
що свідчило про різке порушення водно-елект-
ролітного балансу клітин і функції їх цитоскеле-
та і призводило до нездатності забезпечити по-
вноцінний ендо-, екзоцитоз. Така модифікація
внутрішньоклітинних структур призводила до ви-
раженої деформації ендотеліоцитів та їх де-
струкції (рис. 2). Виражена неоднорідність клітин
нівелювала функцію збереженого ендотелію як
головного компонента гістогематичного бар’єра.

Ультраструктурні зміни перш за все спостері-
галися з боку мітохондрій і проявлялися набря-
канням даних органел та просвітленням їх мат-
риксу, з’являлися мітохондрії з наявністю
мієліноподібних структур. Змінювалася також і
внутрішня структура мітохондрій — виникало роз-
ширення міжкристних проміжків і деструкція
крист, до повного їх зникнення. До 3-ї доби змо-
дельованої ішемії спостерігалася тенденція до
поглиблення деструктивних змін. Траплялися

капіляри з закритим просвітом і вмістом вільно
розташованих мембран та їх комплексів або роз-
ширених мієлоподібних структур і тих, які спали-
ся. Базальні мембрани представлені гомогенізо-
ваними структурами з явищами розпушення та
фрагментації. Однак на фоні деструктивних змін
виявляються малодиференційовані, порівняно
електронно-щільні, ендотеліоцити з наявністю
виростів та інвагінацій, великого гомогенізова-
ного ядра, багатьох рибосом та полісом (рис. 3).

На 7-му добу кількість незрілих ендотеліоцитів
дещо зростала. На люмінальній поверхні ендо-
теліоцитів формувалася значна кількість ворси-
нок і брунькоподібних виростів, що збільшує ро-
бочу поверхню капілярів. Однак, незважаючи на
наявність неоендотеліоцитів, процеси деструкції
клітинного апарату м’язової тканини зростали.
Спостерігався значний субендотеліальний на-
бряк із розшаруванням збережених ендотеліаль-
них острівців, деструкцією фібрилярної структу-
ри аморфної речовини субендотеліальної зони
та нагромадженням продуктів порушеного тка-
нинного метаболізму.

На 10-ту добу в збережених ендотеліоцитах
цитоплазматичний матрикс різко просвітлював-
ся, що свідчіло про втрату внутрішньоклітинно-
го калію та інших іонів. Фіксували наявність ка-

Рис. 1. Ендотелій капіляра. Люмінальна поверхня
має вирости цитоплазматичної мембрани. Поверхня
клітини, що прилягає до базальної мембрани, гладка.
Справа у порожнині капіляра — еритроцит. × 18 000

Рис. 2. Дрібновакуолярна деструкція ендотелі-
альних клітин. Праворуч — лейкоцит у порожнині ка-
піляра. × 18 000

Рис. 3. Незрілий ендотеліоцит
неокапіляра. × 28 000
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пілярів із порожнім розширеним просвітом. Ба-
зальна мембрана ендотелію мала добре вира-
жений набряк, а в деяких клітинах відзначалася
посилена піноцитозна активність. Окрім того, спо-
стерігалися виражені зміни мітохондріальної си-
стеми, а саме дискомплектація та розправлен-
ня кіст, дислокація їх мембран. Ядра електрон-
но-світлих клітин набухлі, хроматин розташова-
ний пухко. На 20-ту добу експериментальної
ішемії зони збереженого ендотелію були вияв-
лені у вигляді сплощених клітин, котрі мають
мікропіноцитозні везикули як з люмінального, так
і з базального краю, причому везикулярні струк-
тури поєднувалися, формуючи у стоншеній час-
тині цитоплазми розриви. Крім того, про розри-
ви цитоплазматичних мембран ендотеліальних
клітин свідчила значна кількість вільно розташо-
ваних цитоплазматичних структур у просвіті мік-
росудин. У матриксі знижувалася кількість ри-
босом і з’являлися фібрилярні структури з ко-
роткими гілчастими філаментами, що свідчило
про порушення білкового обміну. Розпушення,
стоншення та деструкція позаклітинного компо-
нента базального шару (в деяких випадках він
фрагментувався, його фібрилярний компонент
зникав, що призводило до формування гомоген-
ної структури) свідчили про зміну проникності
збережених ендотеліальних клітин. Реєструва-
ли деструкцію структурних елементів пластин-
частого комплексу.

До 25-ї доби спостереження патологічні уль-
траструктурні зміни поглиблювалися. Цитоплаз-
ма збережених ендотеліоцитів в основному про-
світлена, кількість мітохондрій зменшена, остан-
ні невеликих розмірів, неправильної форми, в
органелах спостерігали фрагментацію та де-
струкцію крист, пластинчастий комплекс у ви-
гляді цистерн із гладко-контурними мембранни-
ми профілями, локалізувався біля ядра, ка-
нальці ендоплазматичної сітки розширені, комп-
лекс Гольджі незадовільно розвинутий. Просвіт
капілярів був різко звуженим і заповненим ерит-
роцитами з ознаками сладж-синдрому, що було
пов’язано з набуханням цитоплазми ендотеліо-
цитів, а в деяких просвіт повністю був заповне-
ний цитоплазматичним детритом десквамованих
клітин (рис. 4).

Крім того, збільшувалася кількість капілярів,
просвіт яких не візуалізувався, в зв’язку з по-
вним стисканням сполучною тканиною. Люмі-
нальна поверхня ендотеліоцитів практично не
мала мікроворсинок, а в прекапілярному про-
сторі, який був розширеним і просвітленим, ло-
калізувалися колагенові волокна.

Таким чином, результати проведеного експе-
риментального дослідження свідчать про пато-
логічний вплив ішемічного стану, який приз-
водить до повної структурно-функціональної
руйнації капілярів м’язової тканини на субклітин-
ному рівні.

Процеси ангіогенезу, які фіксуються вже на
3-тю добу розвитку ішемії, свідчать про компен-
саторну відповідь тканинних факторів на пато-
логічний процес, але мають нестійкий і корот-
котривалий характер, вивчення цих процесів на
субклітинному рівні має теоретичну та практич-
ну значущість.

Застосована модель ішемічного ураження є
адекватною та дозволяє об’єктивно оцінити ха-
рактер досліджуваних процесів, які відбувають-
ся на ультраструктурному рівні клітин капілярів
ішемізованої м’язової тканини.
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Хронічні захворювання пе-
чінки часто призводять до роз-
витку фіброзу, який при неспри-
ятливому перебігу може завер-
шитися цирозом. Золотим стан-
дартом у діагностиці уражень
печінки при хронічних гепати-
тах вважають аналіз біопсійно-
го матеріалу печінки, що доз-
воляє досить повно оцінити сту-
пінь фіброзних змін у цій тка-
нині. Однак високий ризик уск-
ладнень і неоднозначність мор-
фологічної оцінки біоптату спо-
нукає до пошуку нових неінва-
зійних маркерів фіброзу. Стан-
дартними маркерами фіброґе-
незу вважають зменшення рів-
ня тромбоцитів, альбуміну та
співвідношення АЛТ/АСТ [1].
Останнім часом все більшого
поширення набуває ліцензій-
ний «Фібротест», що включає
цілу низку біохімічних показ-
ників: α2-макроглобулін, загаль-
ний білірубін, аполіпопротеїн
А1, гаптоглобін і активність
γ-глутамілтранспептидази [2].
Враховуючи, що фіброз перш
за все пов’язаний з перерозпо-
ділом компонентів екстрацелю-
лярного матриксу, слід очікува-
ти, що саме ці зміни будуть ві-
рогідніше відображати процес
фіброзоутворення.

Метою нашого дослідження
було встановити зміни рівня
глікозаміногліканів і матрикс-
них металопротеїназ ММП-2 та
ММП-9 у сироватці крові щурів
за умов індукованого хроніч-
ного гепатиту й оцінити анти-
фіброзні властивості вітчизня-
ного цитопротектора глутаргі-
ну.

Матеріали та методи
дослідження

У роботі використовували
три групи білих щурів (по 7 тва-
рин у кожній) лінії Вістар масою
170–200 г: 1-ша група — здо-
рові тварини, у 2-й і 3-й групах
була використана модель хро-
нічного гепатиту С (ХГС) за
В. Ю. Ніколенко і співавторами
[3], що ґрунтується на токсич-
ному ушкодженні гепатоцитів
чотирихлористим вуглецем і
формуванні автоімунної відпо-
віді. Після триразового введен-
ня чотирихлористого вуглецю
дозою 0,25 мл 50%-го розчину
в рафінованій олії з урахуван-
ням маси тіла тваринам уводи-
ли триразово гомогенат печін-
ки з повним ад’ювантом Фрей-
нда дозою 0,5; 0,25; 0,25 мл
через 15 і 9 днів і дворазово
у проміжках азатіоприн дозою
50 мг/кг. Усі тварини знаходи-
лися на звичайному загально-
лабораторному раціоні. Після
закінчення моделювання хво-
роби 3-тя група отримувала глу-
таргін («Здоровье», Харків)
per os дозою 50 мг/кг маси тіла
тварин один раз на день про-
тягом 10 діб. Після закінчення
експерименту тварин декапіту-
вали під ефірним наркозом
згідно з етичними нормами.

У всіх тварин проводили
морфологічне дослідження ста-
ну печінки й оцінку стандартних
біохімічних показників у сиро-
ватці крові: аланін- і аспартат-
амінотрансферази (АЛТ та
АСТ), сечовини з використан-
ням тест-наборів («Реагент»,

Дніпропетровськ). Визначення
загального білка у сироватці
крові проводили за методом
Бредфорда [4]. Вміст гіалуро-
нової кислоти та гепарину ви-
значали за допомогою альціа-
нового блакитного за методом
Гольда [5]. Для оцінки актив-
ності ММП-2 і ММП-9 викорис-
товували метод ензим-зимо-
графії у гелі, що містить 1 % же-
латину [6]. Активність ММП у
досліджуваних зразках сиро-
ватки щурів кількісно визнача-
ли як відсоток від еталона, як
такий використовували пул
10 зразків плазми здорових лю-
дей. Статистичну обробку да-
них проводили за допомогою
програми Excel згідно з t-тес-
том, вірогідними вважалися да-
ні, якщо p<0,1.

Результати дослідження
та їх обговорення

За даними морфологічних
досліджень печінки дослідних
щурів, порівняно з контрольною
групою, у тварин 2-ї групи від-
мічалися зміни гепатоцитів, що
характеризувалися дрібнозер-
нистою цитоплазмою, гідропіч-
ною дистрофією, множинними
фокальними некрозами та лім-
фоцитарною інфільтрацією. При
забарвленні за Ван Гізоном
встановлено фіброз портальних
трактів. Після лікування глутар-
гіном у тварин 3-ї групи вияв-
лені лише поодинокі фокальні
некрози, помірне розширення
портових трактів, збільшення
кількості двоядерних гепатоци-
тів і вузькі тяжі сполучної тка-
нини. Це свідчить про наяв-
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ність репаративних процесів у
гепатоцитах і зменшення фіб-
ротичного ураження печінки під
дією глутаргіну.

При вивченні біохімічних по-
казників у всіх досліджуваних
тварин не було встановлено
статистично вірогідних змін ак-
тивності АЛТ і АСТ порівняно
з контрольною групою, хоча
половина тварин 2-ї групи ма-
ла підвищену активність ука-
заних ферментів. Отримані да-
ні вказують на те, що актив-
ність амінотрансфераз у щурів
не є діагностично значущим по-
казником  хронічного ушко-
дження печінки. За результа-
тами наших досліджень, у щу-
рів 2-ї групи спостерігалося
вірогідне зменшення загально-
го білка до (56,9±7,6) мг/мл і сечо-
вини — до (8,16±0,80) мкмоль/л.
Лікування глутаргіном протягом
10 діб після розвитку хронічної
форми ушкодження печінки при-
зводило до відновлення нор-
мального вмісту як загальної
кількості білка у сироватці крові,
так і сечовини (рис. 1, а, б).

Аналіз концентрації сульфа-
тованих і несульфатованих глі-
козаміногліканів у сироватці
крові тварин 1-ї та 2-ї груп по-

казав відсутність статистично
вірогідних змін рівня гепарину
та збільшення гіалуронової кис-
лоти в 1,43 разу в умовах хро-
нічного ушкодження печінки
(рис. 1, в, г). Отримані дані
підтверджують можливість оцін-
ки рівня гіалуронової кислоти в
сироватці крові як чутливого
тесту на наявність розвитку
фіброзу за умов хронічного ге-
патиту С. Раніше було показа-
но збільшення концентрації гіа-
луронової кислоти у сироватці
крові пацієнтів, хворих  на ге-
патит В, причому, на відміну від
інших біохімічних маркерів,
зміни рівня гіалуронової кисло-
ти мали чітку кореляцію зі сту-
пенем фіброзу та запалення у
печінці [6]. Слід відзначити, що
введення глутаргіну призводи-
ло до різноспрямованих змін
продукції глікозаміногліканів.
Було встановлено стимуляцію
продукції гепарину в сироватці
крові тварин 3-ї групи у 2 рази
порівняно з контрольними тва-
ринами, тимчасом як рівень гіа-
луронової кислоти зменшував-
ся до нормальних значень. Цей
факт можна пояснити  різними
механізмами біосинтезу гепари-
ну та гіалуронової кислоти. Крім

того, Джан Ші і співавтори при-
пускають, що гепарин та його
низькомолекулярні форми мо-
жуть гальмувати експресію α-ак-
тину, проколагену І та ІV, а та-
кож знижувати рівень гіалуроно-
вої кислоти у пацієнтів із хроніч-
ним гепатитом В [7]. Недавно
було показано, що сульфато-
вані аналоги гепарину гальму-
ють проникнення вірусу гепати-
ту С у клітини реципієнта [8].

Визначення активності мат-
риксних металопротеїназ ММП-2
та ММП-9 у сироватці крові щу-
рів показало, що активність
ММП-9 вірогідно зростає за умов
індукованого гепатиту, тимча-
сом як активність ММП-2 — зни-
жується. Лікування глутаргіном
призводило до збільшення
проММП-9 на фоні зменшення
його активної форми. Актив-
ність ММП-2 практично не змі-
нювалася під впливом глутар-
гіну і залишалася нижчою по-
рівняно з нормою (рис. 1, д). Ці-
каву закономірність встановле-
но при порівнянні співвідно-
шення ММП-2/ММП-9 у дослі-
джуваних групах, що станови-
ло 2,94, 1,29 і 1,73 у 1-й, 2-й та
3-й групі відповідно. Отримані
нами результати можна зіста-
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 Рис. 1. Рівень біохімічних мар-
керів у сироватці крові щурів:
а — загального білка; б — сечо-
вини; в — гіалуронової кислоти;
г — гепарину; д — матриксних ме-
талопротеїназ; 1 — контрольна
група; 2 — ХГС; 3 — ХГС + глу-
таргін в дозі 50 мг/кг маси тіла
тварин один раз на день протя-
гом 10 діб, n=7; * — P<0,05; ** —
P<0,1
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вити з даними A. Khandoga et
al. [9], які показали, що у відпо-
відь на ішемію / реперфузію
печінки в експериментальних
мишей зростала активність тіль-
ки ММП-9, тимчасом як ММП-2
залишалася незмінною. Більше
того, останнім часом з’явилися
роботи, в яких обговорюють-
ся антифібротичні властивості
ММП-9 [10]. Отже, співвідно-
шення ММП-2/ММП-9 може бу-
ти більш вірогідним показником
стану печінки, ніж визначення
активності окремих желатиназ.

Висновки

Таким чином, на експери-
ментальній моделі ХГС показа-
но зміну концентрації компо-
нентів міжклітинного матриксу
в сироватці крові, що дає до-
даткову інформацію про розви-
ток фіброзу за допомогою не-
інвазійних методів. Отримані
дані вказують на те, що глутар-
гін, маючи цитопротекторні,
дезінтоксикаційні, антигіпок-
сантні властивості, ще й при-

скорює репаративні процеси у
печінці та може бути рекомен-
дований у комплексній терапії
хворих на ХГС з метою гальму-
вання фіброзоутворення в пе-
чінці.
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Клінічна практика

Вступ

В етіологічній структурі алер-
гічних захворювань у дітей знач-
не місце (до 46 %) посідає ато-
пічний дерматит (АД). Існуюча
сьогодні тенденція до зростан-
ня алергічних захворювань, у
тому числі й атопічного дерма-
титу, високий ризик розвитку
тяжких ускладнень, які погіршу-
ють якість життя хворих та їх
близьких, свідчать про акту-
альність даної проблеми. Удос-
коналення методів лікування
та профілактики атопічного
дерматиту сприятиме визна-
ченню оптимальної тактики ве-
дення хворих з метою покра-
щання якості їх життя. Атопіч-
ний дерматит є мультифактор-
ним, генетично детермінова-
ним, імунопатологічним захво-
рюванням шкіри та її придат-
ків. Провідна роль у розвитку
АД належить імуноглобулін Е
(Ig Е)-опосередкованим реакці-
ям, пов’язаним з домінуванням
Th-2-клітинної імунної відповіді.
При даному типі алергічних ре-
акцій сенсибілізовані Т-лімфо-
цити взаємодіють із специфіч-
ним агентом у присутності мак-
рофагів. Утворенні в результаті
цих процесів протизапальні ци-
токіни сприяють розвитку алер-
гічних запалень у шкірі [1; 2].

Атопічний дерматит характе-
ризується хронічним рецидив-

ним перебігом з різноманітним
спектром клініко-морфологіч-
них змін шкіри та слизових обо-
лонок залежно від віку.

Маніфестуючи у ранньому
дитячому віці, АД часто поєд-
нується з іншими варіантами
атопії — алергічним ринітом та
бронхіальною астмою. Ця ато-
пічна тріада дістала назву ато-
пічного маршу.

У зв’язку з цим актуальною
є необхідність пошуку нових
ефективних і безпечних ме-
тодів терапії та профілактики
атопічного дерматиту. З ураху-
ванням цих обставин було про-
ведено відкрите клінічне дослі-
дження, яке контролювалося
у паралельних групах, метою
якого є вивчення безпечності
й ефективності застосування
гелю «АЛОЕ ВЕРА» у комп-
лексній терапії та профілак-
тиці атопічного дерматиту у ді-
тей.

Матеріали та методи
дослідження

Об’єктом дослідження стала
31 дитина віком від 1 до 3 років
(середній вік — (2,68±0,1)), за
ними спостерігали у дитячих
поліклініках № 4, 5 Одеси в
2007–2008 рр. з приводу АД.

Критеріями включення у дос-
лідження були: діти з різнома-
нітними клініко-морфологічни-
ми проявами АД; вік дітей від

1 до 3 років; підпис батьками
інформованої згоди на участь
у дослідженні. Критерії виклю-
чення були такими: клінічно зна-
чуща патологія з боку внут-
рішніх органів, алергія на пре-
парат.

Гель «АЛОЕ ВЕРА» (“Forever
Living Products”, США; сертифікат
відповідності UA 102002018007)
являє собою стабілізовану м’я-
коть листа Aloe Barbadensis Mil-
ler (Aloe Vera) без шкірки. Шкір-
ка відділяється у зв’язку з на-
явністю у ній алоїну, який має
гіркий смак і проносну дію. Тех-
нологія стабілізації м’якоті ли-
ста, щойно зрізаного, запатен-
тована. Стабілізаторами є то-
коферол, аскорбінова, лимон-
на, ксантанова кислоти, сорбат
калію, бензоат натрію, сорбітол.

Наявність у соку Алое
близько 200 інгредієнтів (20
амінокислот, у тому числі
7 незамінних, полісахаридів,
моносахаридів, вітамінів, у тому
числі вітаміну В12, мінералів, ен-
зимів, лігніну, сапонінів та ін.)
забезпечує багатоплановий
вплив на організм.

Гель «АЛОЕ ВЕРА» призна-
чали дітям основної групи по
1 столовій ложці перорально,
за 30 хв до прийому їжі, протя-
гом 1 міс.

Водночас з основною гру-
пою дітей, які отримували гель
«АЛОЕ ВЕРА», проводили спо-
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стереження за дітьми конт-
рольної групи — (30 осіб), відпо-
відних за віком, статтю, захворю-
ванням. Хворі на АД контрольної
групи гель «АЛОЕ ВЕРА» не от-
римували.

Верифікація діагнозу АД про-
водилася на підставі оцінки
алергоанамнезу, суб’єктивних
скарг хворих, клінічних проявів
алергії з боку шкіри, слизових
оболонок, органів дихання; па-
раклінічних показників крові
(еритроцити, гемоглобін, еози-
нофіли, загальний імуноглобу-
лін Е). На кожну дитину з АД
заповнювали анкету, де відоб-
ражалася динаміка перебігу
захворювання у дітей. При об-
робці отриманих даних викори-
стовувався метод варіаційної
статистики з визначенням кое-
фіцієнта вірогідності. Безпеч-
ність і переносимість препара-
ту оцінювали за наявністю чи
відсутністю побічних реакцій
(алергічний висип, дисфункція
шлунково-кишкового тракту);
клінічну ефективність — на під-
ставі динаміки клінічних даних.

Динаміку клінічних даних оці-
нювали у балах залежно від
вираженості симптомів від 0 до
3; 0 — відсутність симптому;
1 — мінімальна виразність; 2 —
помірна виразність; 3 — макси-
мальна виразність.

Оцінку за 3-бальною шкалою
початкових параметрів у дітей
основної та контрольної груп
проводили через 1–3–6 міс.
після закінчення місячного кур-
су терапії з додаванням гелю
«АЛОЕ ВЕРА».

Результати дослідження
та їх обговорення

Усіх дітей основної та конт-
рольної груп (61 дитина —
35 хлопчиків і 26 дівчаток) спо-
стерігали у дитячих поліклі-
ніках № 4, 5 Одеси та в Облас-
ній дитячій консультативній по-
ліклініці. Обтяжений алерголо-
гічний анамнез мали 55 (91,1 %)
дітей з 61. Прояви атопії у ви-
гляді алергічного висипу, що
супроводжувався свербінням,
відзначалися у батьків і близь-
ких родичів цих дітей. На штуч-

ному вигодовуванні знаходило-
ся 40 (65,5 %) із 61 обстеженої
дитини; на ранньому змішаному
— 8 (13,1 %) дітей; 13 (21,3 %)
дітей отримували до 9–12 міс.
грудне вигодовування; далі —
відповідно до віку. Перші про-
яви атопії з боку шкіри та сли-
зових оболонок спостерігалися
у 16 (26,2 %) дітей у місячному
віці; у 25 (40,9 %) — протягом
першого півріччя життя; у 9
(14,7 %) — на другому році жит-
тя. Бронхообструктивний синд-
ром (БОС) на першому році
життя з’явився у 17 (27,9 %) із
61 дитини; на 2–3-му році — у
7 (11,4 %). Клінічно АД немов-
лят у 61 дитини основної та
контрольної груп характеризу-
вався поліморфізмом шкірних
проявів, симетричністю висипу,
локалізацією на обличчі (лоб,
щоки), на шиї, у завушних ді-
лянках, нижніх і верхніх кінців-
ках, сідницях. Еритематозно-
макульозний висип, молочний
струп (кірочки на обличчі),
мікровезикули з мокнуттям від-
мічалися у 53 (86,8 %) із 61 ди-
тини; еритематозно-десква-
маційні прояви у вигляді сухості
шкіри, еритеми, лущення з тен-
денцією до злиття осередків —
у 8 (13,3 %) дітей. Зміни з боку
слизових оболонок («географіч-
ний язик») були виявлені у 29
(47,5 %) дітей. У 49 дітей
(80,3 %) матері відмічали на-
явність свербіння помірного та
значного ступенів інтенсив-
ності. У 24 (39,3 %) дітей БОС
характеризувався шумним ди-
ханням із свистячим видихом;

відмічалася наявність дистан-
ційних хрипів, жорсткого дихан-
ня, фізикально-розсіяних сухих,
дзижчачих і вологих хрипів.

Ступінь тяжкості перебігу
АД у досліджуваних хворих
визначався розповсюдженістю
та вираженістю клінічної кар-
тини, частотою рецидивів про-
тягом року, тривалістю ремісії.
Відповідно до клінічних про-
явів АД 32 (52,45 %) дитини пе-
ренесли легку форму захво-
рювання; 29 (47,55 %) — се-
редньотяжку. Параклінічні по-
казники дітей з АД (основна та
контрольна групи) наведені у
табл. 1.

Статистично вірогідною ви-
явилася концентрація загально-
го імуноглобуліну Е у 19 (61,2 %)
дітей основної групи — 83,71±
±10,81 (Р<0,01) і у 21 (70 %)
дитини контрольної групи —
88,50±11,42 (Р<0,01). У 21
(34,4 %) дитини із 61 рівень за-
гального імуноглобуліну Е ви-
явився у межах вікової норми
— 68,5±7,11 (у 12 дітей основ-
ної групи й у 9 контрольної гру-
пи).

За даними літератури, у 10–
30 % хворих у патогенезі АД до-
мінують інші імунологічні типи
алергічних реакцій (II–IV типи;
відомий V тип алергії — стиму-
лювальний тип гіперчутли-
вості). Можуть спостерігатися і
так звані «псевдоалергічні»
реакції, в основі яких лежить
«підвищена лібрація, утворен-
ня гістаміну або зниження його
інактивації, що супроводжуєть-
ся підвищенням рівня гістаміну

Таблиця 1
Параклінічні показники

атопічного дерматиту у дітей
основної та контрольної груп, M±m

Основна група Контрольна
       Параклінічні показники дітей з АД, група дітей

n=31  з АД, n=30

Еритроцити, Т/л 3,45±0,07 3,58±0,07
Гемоглобін, Г/л 117,24±1,35 121,80±1,39
Еозинофіли, % 5,51±0,35 4,30±0,27
Загальний імуноглобулін Е, од. 83,71±10,81* 88,50±11,42*

Примітка. * — вірогідність відмінностей порівняно з показниками здоро-
вих дітей (P<0,01).
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в крові та тканинах», що спри-
чинює розвиток алергічної ре-
акції [1; 3].

Переносимість гелю «АЛОЕ
ВЕРА» у всіх дітей була доб-
рою. Прихильність до терапії
препаратом теж була досить ви-
сокою — відмов від прийому
препарату не відмічалося. Алер-
гічний висип на застосування
гелю «АЛОЕ ВЕРА» було вияв-
лено в 1 (3,22 %) дитини основ-
ної групи. Прийом препарату
було припинено.

Сучасна стратегія терапії АД
у дітей базується на результа-
тах роботи II Міжнародної по-
годжувальної конференції з ато-
пічного дерматиту (ICCAD II,
Новий Орлеан, США, 2002 р.)
[4–6]. Метою проведеної терапії
має бути не лише усунення
симптомів АД, запобігання ре-
цидиву, але й запобігання роз-
витку алергічного маршу —
алергічного риніту та бронхі-
альної астми [1; 7].

Окрім гіпоалергійної дієти,
патогенетична терапія АД вра-
ховує місцеву («зовнішню») те-
рапію, діючу на імунокомпе-
тентні клітини шкіри. Дітям обох
груп зовнішня терапія проводи-
лася з урахуванням клініко-мор-
фологічної картини змін шкіри і
включала препарати, що усува-
ють запалення та свербіж шкі-
ри. Діти основної групи, крім
місцевої терапії, отримували
гель «АЛОЕ ВЕРА». Топічні сте-
роїди діти обох груп не прий-

мали. Порівняльний аналіз ди-
наміки клінічних даних у дітей
з АД обох груп наведений у
табл. 2. Обстеження дітей ос-
новної групи, які отримували
гель «АЛОЕ ВЕРА», і дітей
контрольної групи через тиж-
день терапії не виявило змін
клінічної картини захворюван-
ня. У наступні 6 міс. динамічно-
го спостереження (через 1–3–
6 міс. від початку лікування)
була отримана позитивна клі-
нічна динаміка перебігу АД.
Про це свідчили покращання
загального стану та самопочут-
тя хворих обох груп; припинен-
ня БОС у дітей основної групи
(0 балів); зниження частоти
БОС у дітей контрольної групи
(рецидив у 5 (16,6 %) дітей —
3 бали), зменшення вираже-
ності свербіння у 8 (26,6 %) у
дітей контрольної групи (3
бали) та усунення його в усіх
дітей основної групи (0 балів),
повне зникнення мікровезикул
з мокнуттям у дітей основної
групи (0 балів) та збереження
їх у 4 (13,3 %) дітей контрольної
групи (2 бали). Макуло-папу-
льозний висип через 6 міс. збе-
рігся тільки у 1 (3,2 %) дитини
основної групи (1 бал) і у 5
(16,6 %) дітей контрольної гру-
пи (3 бали). Сухість шкіри та лу-
щення відмічалося у 4 (12,9 %)
дітей основної групи (2 бали) і
у 8 (26,6 %) — контрольної гру-
пи (3 бали). Незалежно від типу
терапії у 15 (48,4 %) дітей ос-

новної групи й у 14 (46,6 %) —
контрольної групи найстабіль-
нішим був атопічний процес з
боку слизових оболонок — «гео-
графічний язик». Рецидив за-
хворювання було діагностова-
но у 2 (6,45 %) дітей основної
групи через 2 міс. від початку
дослідження; 6 (20,6 %) дітей
контрольної групи перенесли
загострення захворювання —
2 (6,6 %) дитини через 2 міс. і
4 (13,3 %) дитини через 6 міс.
Повна ремісія тривалістю від 3
до 6 міс. протягом періоду спо-
стереження відмічалася у 5
дітей основної групи. У дітей
контрольної групи повної ремі-
сії не спостерігалося.

Отримані результати дозво-
ляють сформулювати такі ви-
сновки:

1. Застосування гелю «АЛОЕ
ВЕРА» у дітей із проявами ато-
пічного дерматиту посилює дію
базисної терапії, сприяє змен-
шенню частоти рецидивів за-
хворювання та збільшує три-
валість ремісії.

2. Гель «АЛОЕ ВЕРА» може
бути рекомендовано як засіб
для комплексного лікування та
профілактики атопічного дер-
матиту легкого та середньотяж-
кого ступенів у дітей.
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Головний етіологічний фак-
тор розвитку хронічних обструк-
тивних захворювань легень
(ХОЗЛ) — полютанти і, насам-
перед, паління [1; 2]. Останнє,
зокрема, сприяє активації клі-
тин бронхолегенової системи з
подальшим синтезом проза-
пальних цитокінів, хемотаксич-
них факторів, радикалів кисню
та протеаз [3, 4].

У клінічній імунології найча-
стіше використовується функ-
ціональна систематика цитокі-
нів, яка включає прозапальні
цитокіни (IL-1β, TNF-α, IL-6);
протизапальні цитокіни (IL-10,
IL-1RA, IFN-γ, TGF-β); лімфокі-
ни (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13);
хемокіни (chemoattractant cy-
tokines) для нейтрофілів (CXC
chemokines (IL-8, GRO-а,
ENA-78), TNF, IL-17), еозинофі-
лів (CC chemokines (eotaxin,
RANTES, MCP-4), GM-CSF),
моноцитів/макрофагів (MCP-1,
MIP-1α, RANTES) і T-клітин (IL-
16 (CD4+), MIP-1α (CD8+),
STCP-1 (Th2), RANTES (memo-
ry), MCP-1); фактори росту
(TGF-β, PDGF, EGF, IGF) [5].

До групи прозапальних ци-
токінів належить насамперед

IL-1β, який має (як і TNF-α і
IL-6) властивості ендогенного
пірогену, стимулює розвиток
нейтрофільного лейкоцитозу, а
також синтез інших цитокінів,
включаючи IL-6, IL-8, TNF-α та
ін. [6]. Серед численних біоло-
гічних ефектів IL-1β можна ви-
ділити стимуляцію фіброблас-
тів, збільшення синтезу фібро-
нектину і колагену, адгезію (за
допомогою ICAM-1) нейтрофі-
лів і еозинофілів до судинного
ендотелію та дихального епіте-
лію [7].

Встановлено, що при запа-
ленні послідовно секретуються
цитокіни TNF-α, IL-1β і IL-6.
Потім IL-6 починають пригнічу-
вати секрецію TNF-α і IL-1β, ак-
тивувати продукцію печінкою
білків гострої фази запалення
та стимулювати гіпоталамо-
гіпофізарно-наднирковозалоз-
ну систему, що сприяє регуляції
запального процесу.

Відомо, що IL-1β синтезують
до 90 % моноцитів периферич-
ної крові та до 60 % тканинних
макрофагів; IL-1β відіграють
виключно важливу регуля-
торну роль в імуногенезі та бе-
руть участь у процесах взаємо-

дії імунної, ендокринної та не-
рвової систем [8]. Встановлено
також, що у гіпоталамусі є по-
пуляція нейронів, що містять
IL-1. Крім того, IL-1β може ви-
роблятися деякими клітинами
центральної нервової системи.
Феномен секреції клітинами
нервової тканини субстанцій,
які синтезуються в основному
імунокомпетентними клітинами,
розцінюється як підтверджен-
ня центральної регуляції гостро-
фазової відповіді в забезпе-
ченні зв’язку імунної та нейро-
ендокринної систем при імуно-
генезі [8].

Кореляційний взаємозв’язок
між рівнем прозапальних ци-
токінів (TNF-α, IL-8, IL-1β і IL-6),
які синтезуються альвеолярни-
ми макрофагами (LPS-індуко-
ваних у культурі клітин), і ста-
тичними і динамічними парамет-
рами функції зовнішнього дихан-
ня у хворих на ХОЗЛ виявили
B. He і співавтори (2003) [9].

Метою даної роботи було ви-
вчення впливу тютюнопаління
на цитокіновий потенціал у хво-
рих із тяжкою формою хроніч-
ного обструктивного захворю-
вання легень.
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Матеріали та методи
дослідження

Обстежено 88 хворих на
ХОЗЛ, які перебували на ста-
ціонарному лікуванні та були
розподілені на такі групи: до
1-ї групи увійшли 42 хворих на
ХОЗЛ III ступеня тяжкості, які
ніколи не палили; до 2-ї —
46 хворих на ХОЗЛ III ступеня
тяжкості, які мали стаж палін-
ня більше 10 років.

Контролем служили 24 здо-
рових пацієнти відповідного ві-
кового діапазону, які ніколи не
палили (здорові особи). Брон-
хологічне дослідження було
проведене у 9 осіб контрольної
групи, які знаходилися в клініці
для вирішення діагностичних
питань і у яких після комплекс-
ного обстеження патологічних
змін у бронхолегеневій системі
не виявлено.

Усі хворі були клінічно, рент-
генологічно, ендоскопічно об-
стежені. Концентрація цитокінів
IL-1β, TNF-α та IL-4 у сироватці
крові та культуральному сере-
довищі культури клітин епітелію
бронхів визначалася імунофер-
ментним методом з викорис-
танням наборів ТОВ «Цитокіни»
(IL-1β, TNF-α, IL-4). Результати
оцінювали фотометрично. От-
римані дані було оброблено за
допомогою статистичного паке-
та MS Excel.

Результати дослідження
та їх обговорення

Результати дослідження рів-
ня прозапального цитокіну IL-1β
у сироватці крові хворих 1-ї та
2-ї груп наведені в табл. 1.

Аналіз наведених у табл. 1
цифрових даних свідчить, що
підвищення рівнів IL-1β у сис-
темному кровообігу виявлено у
хворих на ХОЗЛ усіх дослідже-
них груп. При цьому, якщо у
хворих 1-ї групи досліджений
показник підвищений на 61,4 %
(Р < 0,001), то у хворих 2-ї гру-
пи — на 87,5 % (Р і Р1 < 0,001),
що також статистично значно
вище, ніж у хворих 1-ї групи.

Рівень цитокінів у систем-
ному кровообігу здебільшого

«регламентують» лімфоцити,
котрі, зокрема, у відповідь на
означені або поліклональні ан-
тигени, а також компоненти
тютюнового диму синтезують
лімфокіни (розчинні фактори
— IL-4, IL-5, IL-6, IL-10, IL-13)
— найважливіший клас ци-
токінів, які залучені до реалі-
зації імунної відповіді. Встанов-
лено, що Th2-клітини синтезу-
ють IL-4, IL-5, IL-10 і IL-13, від-
повідальні за вироблення IgE і
IgG4, а також активацію тучних
клітин і еозинофілів. Активо-
вані CSC CD8+ T-клітини мо-
жуть синтезувати і IL-4. CD8+
T-лімфоцити можуть також дифе-
ренціюватися в клітини, які син-
тезують IFN-γ. CD8+ T-клітинам
притаманні цитотоксичні власти-
вості, ці клітини можуть безпо-
середньо викликати запальні
зміни в тканинах бронхолегене-
вої системи, а через синтез IL-5
— спричинювати міграцію еози-
нофілів у тканини легень.

Результати дослідження рів-
ня лімфокіну IL-4 у сироватці
крові хворих 1-ї та 2-ї груп на-
ведені в табл. 2.

Аналіз цифрового матеріалу,
який документує динаміку рівня
ще одного цитокіну — IL-4 у си-
роватці крові хворих 1–2-ї груп
(див. табл. 2), свідчить, що до-
сліджений показник у хворих 1-ї
групи підвищений на 7,0 %
(Р<0,02), а у хворих 2-ї групи —
на 22,6 % (P<0,001), що також
вірогідно вище (Р1<0,001), ніж
у хворих 1-ї групи.

Прозапальний цитокін TNF-α
зв’язаний із ХОЗЛ-асоційовани-
ми фенотипами, що, зокрема,
пояснює генетичну детерміна-
цію порушення протизапальних
механізмів бронхолегеневої си-
стеми. Встановлено, що гене-
тичні порушення синтезу роз-
чинних форм TNF (TNFR2) спо-
стерігаються у хворих на ідіопа-
тичний легеневий фіброз. Також
TNF-α стимулює синтез моле-
кул ICAM-1, активуючи фактор
транскрипції (NF-kB) у гладко-
м’язових клітинах бронхів, реа-
лізуючи цитокін-опосередкова-
ну NF-kB-залежну хронізацію за-
пального процесу та подальшу

модифікацію повітроносних
шляхів при ХОЗЛ.

Встановлено також, що IL-1β
і TNF-α активують IKK (IkappaB
kinase complex), які M. Catley і
співавтори (2006) розглядають
як головну мету нових базис-
них протизапальних препа-
ратів при ХОЗЛ — інгібіторів
IKK — N-нікотинаміду і N-2-ме-
тил-нікотинаміду (антицитокі-
нова дія яких перевищує анти-
цитокіновий ефект дексамета-
зону) [10].

Результати дослідження рів-
ня TNF-α у сироватці крові у
хворих 1-ї і 2-ї груп наведені в
табл. 3.

Наукові факти, наведені в
табл. 3, свідчать, що у хворих

Таблиця 1
Рівень IL-1βββββ

у сироватці крові хворих
1-ї та 2-ї груп, пг/мл

Статис-
Група тичний IL-1β

показник

1-ша M±m 56,70±2,12
n 42
P <0,001

2-га M±m 65,89±1,62
n 46
P <0,001
P1 <0,001

Здорові M±m 35,14±1,75
особи n 24

Примітка. У табл. 1–6: P — віро-
гідність відмінностей, вирахувана по-
рівняно з групою здорових осіб; P1 —
вірогідність відмінностей, вирахувана
порівняно з 1-ю групою хворих.

Таблиця 2
Рівень IL-4

у сироватці крові хворих
1-ї та 2-ї груп, пг/мл

Статис-
Група тичний IL-1β

показник

1-ша M±m 6,87±0,12
n 42
P <0,02

2-га M±m 7,87±0,15
n 46
P <0,001
P1 <0,001

Здорові M±m 6,42±0,15
особи n 24
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1-ї групи виявлено підвищення
рівня прозапального цитокіну
TNF-α на 50,5 % (Р < 0,001), у
хворих 2-ї групи — на 75,5 %
(Р і Р1 < 0,001).

Таким чином, нами встанов-
лено, що тривалий стаж палін-
ня є фактором ризику зростан-
ня системного цитокінового по-
тенціалу у хворих на ХОЗЛ, що
розглядається як важливий па-
тогенетичний механізм хроніза-
ції та прогресування неспеци-
фічних запальних захворювань
легень.

Результати дослідження рів-
ня прозапального цитокіну IL-1β
в бронхоальвеолярному змиві
(БАЗ) хворих 1-ї і 2-ї груп наве-
дені в табл. 4.

Як видно із табл. 4, у БАЗ
здорових осіб 2-ї контрольної
групи (особи, що знаходились
у клініці для вирішення діагно-
стичних проблем, яким прово-
дилася діагностична бронхо-
скопія) рівень IL-1β істотно ниж-
чий, ніж у системному кровообі-
гу, і становить (9,7 ± 1,75) пг/мл
на од. білка. Нами встановле-
но, що у хворих 1-ї групи по-
рівняно з особами 2-ї конт-
рольної групи досліджений по-
казник у БАЗ підвищений в
2,3 разу (Р < 0,001), у хворих
2-ї групи — в 3,7 разу (Р і Р1 <
0,001).

Результати дослідження рів-
ня лімфокіну IL-4 у БАЗ хворих
1-ї та 2-ї груп наведені у табл. 5.

Наукові факти, що докумен-
тують динаміку рівня IL-4 у БАЗ
хворих 1–2-ї груп (див. табл. 5),
свідчать, що досліджений по-
казник у хворих 1-ї групи підви-
щений у 1,6 разу (Р < 0,001), а
у хворих 2-ї групи — в 2,3 разу
(Р < 0,001), що також вірогідно
вище (Р1 < 0,001), ніж у хворих
1-ї групи.

Результати дослідження рів-
ня TNF-α у БАЗ хворих 1-ї та 2-ї
груп наведені у табл. 6.

Аналіз цифрових даних, по-
даних у табл. 6, свідчить, що у
хворих 1-ї групи виявлено зро-
стання в БАЗ рівня прозапаль-
ного цитокіна TNF-α на 55,2 %
(р < 0,001), у хворих 2-ї групи
— на 122,5 % (Р і Р1 < 0,001).

Висновки

Таким чином, аналіз наведе-
них нами наукових фактів доз-
воляє зробити такі висновки:

1. Особливістю патогенезу
ХОЗЛ III ступеня тяжкості є під-
вищений синтез прозапальних ци-
токінів IL-1β і TNF-α, а також
лімфокіну IL-4 як у системному
кровообігу, так і ендобронхіально.

2. Наявність у хворих на
ХОЗЛ тривалого стажу тютюно-
паління характеризується ста-
тистично значущим збільшен-
ням системного та регіонарно-
го цитокінового потенціалу —
рівнів IL-1β, IL-4 і TNF-α, що
розглядається як важливий
механізм хронізації та прогре-
сування НЗЗЛ.
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Вступ

Нині ушкодженням органів
грудної клітки належить третє
місце після травм кінцівок і че-
репно-мозкової травми, вони
становлять 10–20 % у структурі
госпіталізації. До 25 % травм
грудної клітки — тяжкі ушко-
дження, що потребують невід-
кладного хірургічного втручан-
ня. Звертає на себе увагу те,
що і сьогодні близько 15 % по-
терпілих помирають не через
тяжкість і обсяг ушкодження, а
через вторинні, в більшості ви-
падків переборювані, фактори.
Крім того, за останні півтора
десятиліття поранення грудей
стало однією з найчастіших
причин госпіталізації до спеціа-
лізованих хірургічних стаціо-
нарів, досягаючи 40 % усіх травм
грудної клітки [1; 6].

Дренування плевральної по-
рожнини залишається основ-
ним методом лікування паці-
єнтів, які не мають потреби в
невідкладній торакотомії. Мате-
ріали медичної літератури свід-
чать про незадовільні резуль-
тати застосування такої такти-
ки. Ускладнення дренування та
його неефективність станов-
лять від 3 до 25 %, що нерідко
потребує подальшого хірургіч-
ного лікування [9; 11].

Надалі розвиток цього на-
прямку у хірургії показав, що за-

стосування відеоторакоскопії
(ВТС) має перевагу перед тра-
диційною тактикою лікування
травми грудей [2; 7; 10; 12], а
використовувані при цьому ме-
тоди ендоскопічного гемостазу
дозволили різко понизити трав-
матичність лікування та запо-
бігти даремним торакотоміям
[2; 6; 7].

Накопичений у клініці досвід
відеоторакоскопічних операцій
(ВТО) при лікуванні закритої
травми грудної клітки (ЗТГ) і
проникних поранень грудей
(ППГ), дозволяє нам поділити-
ся ним у даному повідомленні.

Метою нашої роботи було
вивчення можливостей викори-
стання відеоторакоскопічної
техніки для гемостазу при ус-
кладненій травмі грудної клітки.

Матеріали та методи
дослідження

З січня 2004 до лютого 2008 р.
у торакальному відділенні
Одеської обласної клінічної
лікарні ВТО виконані у 419 па-
цієнтів із ушкодженнями груд-
ної клітки, ускладненими пнев-
могемотораксом. Серед потер-
пілих було 350 (83,5 %) чоло-
віків і 69 (16,5 %) жінок віком від
17 до 86 років. Закрита травма
грудей була у 367 (87,6 %) па-
цієнтів. Переломи одного-двох
ребер виявлені у 319 (86,9 %),
множинні — у 41 (11,2 %) і у 7

(1,9 %) потерпілих наявна фло-
тація реберного каркаса. Побу-
това травма відмічена у 67 %
пацієнтів, у 14 % — дорожньо-
транспортна, до того ж полі-
травма спостерігалась у 19 %
потерпілих.

У 52 (13,4 %) хворих були
ППГ: у 41 (78,8 %) — ізольовані
і у 11 (21,2 %) — множинні та
двобічні. Усі ППГ мали колото-
різаний характер і були нане-
сені холодною зброєю.

Залежно від термінів над-
ходження потерпілі були розпо-
ділені на 2 групи. В першу гру-
пу ввійшли 159 (38 %) пацієнтів,
які госпіталізовані в клініку до
24 год із моменту одержання
травми. Другу групу утворили
260 (62 %) хворих, що надійшли
до лікарні через добу і пізніше
після травми.

З метою діагностики вико-
ристовувалася поліпозиційна
рентгеноскопія та рентгеногра-
фія, УЗД, комп’ютерна томогра-
фія та ВТС.

У потерпілих першої групи
наявність пневмогемотораксу
відмічена у 87 (54,7 %), трива-
ла внутрішньоплевральна кро-
вотеча — у 59 (37,1 %), підоз-
ра на поранення серця — у 9
(5,7 %) і діафрагми — у 4
(2,5 %).

Серед госпіталізованих 2-ї
групи ознаки пневмогемото-
раксу виявлені у 175 (67,2 %),
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згорнутого гемотораксу — у 85
(32,8 %) пацієнтів.

Показаннями до проведення
ВТО були: наявність пневмоге-
мотораксу, ознаки триваючої
кровотечі, нестійкий аеростаз із
нерозправленої легені, підозра
на ушкодження серця, великих
судин, діафрагми та наявність
згорнутого гемотораксу.

Абсолютними протипоказан-
нями до ВТО вважали: тоталь-
ний гемоторакс, ознаки тампо-
нади перикарда, ушкодження
серця та великих судин, магіст-
ральних дихальних шляхів,
стравоходу, тяжкий геморагіч-
ний шок.

У 163 (38,9 %) пацієнтів для
проведення ВТО використову-
вали однолегеневий наркоз із
виключенням з акту дихання
легені на оперованому боці, а
у 256 (61,1 %) хворих застосо-
ване місцеве знеболювання.
Остання методика викорстову-
валась при пізніх термінах гос-
піталізації.

Під час проведення місцево-
го знеболювання використову-
валася комбінація місцевої ін-
фільтраційної анестезії з про-
відниковою, що було особливо
важливо при ЗТГ з перелома-
ми ребер. Усі операції викону-
валися в положенні хворого на
здоровому боці.

Звичайно для введення ві-
деокамери використовували
10-міліметровий торакопорт у
VI міжребер’ї по задній пахвовій
лінії. Місця для введення на-
ступних 5-і 10-міліметрових то-
ракопортів вибирали індивіду-
ально залежно від зони ушко-
дження. При цьому не викори-
стовували більше 3 торако-
портів. Обов’язковою умовою
їх розміщення у плевральній
порожнині було запобігання
ефекту «фехтування» ендоско-
пічними інструментами.

На практиці використовува-
ли різні способи гемостазу. Се-
ред фізичних методів застосо-
вували моно- і біполярну елект-
рокоагуляцію за допомогою гуд-
зикуватого зонда й ендоскопіч-
них щипців, які використані у 281
(67,1 %) хворого. У 67 (16 %)

пацієнтів виконана безконтакт-
на лазерна фотокоагуляція нео-
димовим АІГ-лазером «Весел-
ка-1». Коагуляцію здійснювали
інфрачервоним випромінюван-
ням з довжиною хвилі 1,064 нм
потужністю 30–40 Вт. Лазерний
промінь до об’єкта втручання
доходив через гнучкий квар-
цовий світловод діаметром 400
мкм, який вкладали в оригі-
нальний металевий спрямову-
вач (рисунок), який також вико-
ристовували для репозиції
уламків ребер.

У 71 (17 %) хворого ендо-
скопічного гемостазу досягну-
то механічним способом за до-
помогою кліпсування судин ен-
доскопічними кліпаторами «Ли-
гаклип LC 2010Z» і «Лигаклип
LC 3010Z» або їх прошиванням.

Обов’язковою умовою ВТО
була фрагментація та вида-
лення виявлених згустків крові
з подальшим промиванням
плевральної порожнини розчи-
ном антисептиків. Операцію
закінчували спрямованим дре-
нуванням плевральної порож-
нини двома дренажами з актив-
ною аспірацією вмісту.

Результати дослідження
та їх обговорення

Ендоскопічний гемостаз у ре-
зультаті проведених ВТО був
досягнутий у 92 % випадків, що
відповідає результатам інших
авторів [2; 3; 8; 10; 12].

У 207 (49,4 %) спостережен-
нях причинами кровотечі були
ушкоджені судини грудної стін-
ки, у 37 (8,8 %) — поранення та

розриви легенів, у 170 (40,6 %)
— поєднання кровотечі з судин
грудної стінки й ушкодженої ле-
гені, у 5 (1,2 %) — із перикарда
та діафрагми.

Хірургічна тактика під час ен-
дохірургічної операції залежа-
ла від характеру та протяжності
ушкодження, а також від ступе-
ня кровотечі. У зв’язку з цим,
досить вдалою здається класи-
фікація кровотеч О. В. Воскре-
сенського і співавторів [4], згід-
но з якою інтенсивна кровоте-
ча в наших спостереженнях від-
мічена у 12 % потерпілих, се-
редньої інтенсивності у 21 %,
мала та припинена кровотеча
— у 67 % пацієнтів. При остан-
ніх двох типах кровотечі стійкий
гемостаз досягнутий електро-
та лазерною коагуляцією. За-
звичай їхнім джерелом були не-
глибокі розриви і поранення
легеневої тканини, а також кро-
вотеча з дрібних гілок між-
реберних артерій.

При інтенсивній кровотечі ос-
новними були механічні спосо-
би гемостазу у вигляді кліпсу-
вання й ендоскопічного проши-
вання судин і ран легенів. Така
тактика відповідає даним інших
авторів [3; 4].

Слід відзначити недопусти-
мість помилок при припиненні
інтенсивної внутрішньоплев-
ральної кровотечі тільки ендо-
скопічними методами, тому що
подібна тактика може створити
умови для збільшення ступеня
кровотечі та розвитку тяжкого
геморагічного шоку. Подібна си-
туація може виникнути при кро-
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вотечі з внутрішньої грудної ар-
терії, а частота конверсії в ши-
року торакотомію у цьому разі
перевищує 50 % [2; 10].

При наскрізних і глибоких
ранах легенів ендоскопічний
гемостаз також не завжди ви-
правданий. Останнім часом у
подібних ситуаціях нами вико-
ристовувалася відеоторакоско-
пічна техніка із застосуванням
мініторакотомії (до 5 см) у про-
екції ушкодження. Такий метод
використано нами у 8 (1,9 %)
хворих із зашиванням ран ле-
генів і у 13 (3,1 %) при гемо-
стазі судин діафрагми та пери-
карда.

У деяких випадках виправ-
довує себе комбінація фізичних
і механічних методів гемоста-
зу. Використання лазерної й
електрокоагуляції судин хоча і
дозволяє досягнути тимчасово-
го гемостазу та осушити рано-
ву поверхню, але для остаточ-
ного гемостазу необхідне до-
даткове кліпсування та проши-
вання судин або зашивання ран
і розривів легеневої тканини.

Конверсія в широку торако-
томію в наших спостереженнях
виконана у 13 (3,1 %) потерпі-
лих, про що свідчать інші хірур-
ги [3; 6–8; 12]. Факторами кон-
версії у 5 випадках були пора-
нення серця та перикарда, у 3
— поранення внутрішньої груд-
ної артерії, у 3 — наскрізні та
глибокі поранення легенів і у 2
— поранення діафрагми з уш-
кодженням печінки.

Слід відмітити, що викорис-
тання відеоторакоскопічної тех-
ніки в поєднанні з мінідоступом
не впливають на обсяг опера-
тивного втручання порівняно
зі стандартною торакотомією,
але різко знижують його трав-
матичність.

Варто окремо зупинитися на
способах знеболювання під
час проведення ВТО при травмі
грудної клітки. На думку біль-
шості авторів [2–5; 7; 8; 10; 12],
методом вибору є однолегене-
вий наркоз, хоча окремі хірурги
допускають використання міс-
цевого знеболювання [5]. На
нашу думку, ці методи не повин-

ні конкурувати один з одним і
можуть бути успішно застосо-
вані для анестезії при ВТО. Без
сумніву, перевагою наркозу є
виключення легені з акту дихан-
ня на оперованому боці, мож-
ливість використання складних
методик гемостазу і виконання,
за необхідності, широкої тора-
котомії. Водночас за стабільно-
го стану хворого зі стійкою ге-
модинамікою, особливо у паці-
єнтів при пізньому надходженні
до клініки, повноцінний ендо-
скопічний гемостаз можна вико-
нати з використанням місцево-
го знеболювання. Незмінною
умовою при цьому є ретельне
дотримання його методик із
проведенням анестезії не тіль-
ки зони введення торакопортів,
але і джерел кровотечі з груд-
ної стінки, що звичайно здійс-
нюється під ендоскопічним конт-
ролем.

Ускладнення ВТО при ЗТГ і
ППГ рідкісні і не мають пере-
важного характеру [3; 6–8; 11–
12]. У наших спостереженнях
вони були у 5 (1,2 %) пацієнтів:
нагноєння ран торакопортів (2),
залишкові плевральні порожни-
ни (2) і післятравматична пнев-
монія (1).

Померли 3 (0,7 %) потерпілих,
причиною смерті була тяжка
політравма. Летальних випадків,
пов’язаних безпосередньо з ви-
конанням ВТО, не було.

Середні терміни перебуван-
ня хворих у стаціонарі станови-
ли 7,2 дня при ППГ і 9 ліжко-
днів при ЗТГ.

Висновки

1. Відеоторакоскопія є висо-
коінформативним, надійним,
малотравматичним, точним, без-
печним малоінвазивним мето-
дом діагностики та лікування
ускладненої травми грудної кліт-
ки, що створює альтернативу
торакотомії.

2. Надійний гемостаз, ева-
куація гемотораксу та санація
плевральної порожнини успіш-
но виконуються при відеотора-
коскопії та служать ефектив-
ною профілактикою резиду-
ального гемотораксу, згорнуто-

го гемотораксу, емпієми плев-
ри та фібротораксу.

3. Маловиражений больовий
синдром, стійкий аеро- та гемо-
стаз після ВТО сприяють ранній
активізації пацієнтів, швидкій
реабілітації, скороченню термі-
нів стаціонарного лікування і
тимчасової непрацездатності.

4. Використовувана такти-
ка дозволяє лікувати пацієнтів
більш консервативно на основі
агресивного інструментального
обстеження і може бути реко-
мендована для надання невід-
кладної хірургічної допомоги
потерпілим з травмою грудей.
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Введение

Проблема заболеваний па-
родонта является одной из са-
мых важных в стоматологии [1].
С возрастом частота этой па-
тологии возрастает, достигая
100 % у людей после 40 лет, с
постепенным омоложением кон-
тингента больных [2]. Патоло-
гические изменения в пародон-
те — одна из основных причин
преждевременной потери зу-
бов. Генерализованные забо-
левания пародонта проявля-
ются в виде длительно текуще-
го, рецидивирующего, посте-
пенно прогрессирующего вос-
палительно-дистрофического
процесса, который способству-
ет деструкции межзубных кос-
тных перегородок, преждевре-
менной утрате зубов и наруше-
нию функций зубочелюстной
системы [3]. Выявлено тесное
взаимодействие состояния ко-
стной системы организма с
развитием генерализованного
пародонтита (ГП) [4–7].

Системный остеопороз, от-
носящийся к группе метаболи-
ческих остеопатий, считается
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одним из наиболее распрост-
раненных заболеваний скеле-
та. Почти 50 % женщин в пери-
од постменопаузы и практичес-
ки половина всей популяции
людей старше 75 лет страда-
ют остеопорозом [8–10]. Поте-
ря костной массы при остеопо-
розе опережает возрастную ат-
рофию, но это не единствен-
ная причина снижения прочно-
сти костной ткани. При данном
заболевании нарушается мик-
роархитектоника костей преж-
де всего за счет числа попереч-
ных трабекул; вертикальные
трабекулы несут большую на-
грузку, что приводит к измене-
нию формы и размеров крис-
таллов гидроксиапатита [11;
12]. Остеопоротические изме-
нения в костных тканях челюс-
тей существенно ухудшают те-
чение пародонтального забо-
левания, углубляя и усиливая
инфекционно-воспалительную
деструкцию альвеолярной ко-
сти, в том числе и пародонта.

В настоящее время суще-
ственное внимание уделяется
разработке новых методов, по-
вышающих эффективность ле-

чения больных с ГП у пациен-
тов с системным остеопоро-
зом, поскольку имеющиеся со-
временные методики не удов-
летворяют врачей и пациентов.
Интересно заметить, что одним
из крупных достижений в обла-
сти современного материало-
ведения является разработка
биологически активных неорга-
нических имплантатов — каль-
ций- и коллаген-содержащих
препаратов (КСП) и материа-
лов для направленной ткане-
вой регенерации костной ткани
— мембран, которые обладают
составом, близким к неоргани-
ческому компоненту естествен-
ной кости и уникальной способ-
ностью интенсифицировать
процессы остеогенеза в живом
организме. Эти материалы со-
здали альтернативу традицион-
но используемым в костной хи-
рургии биологическим транс-
плантатам.

Целью работы стало изуче-
ние клинико-лабораторных ре-
зультатов применения КСП при
хирургическом лечении ГП у
больных с системным наруше-
нием минеральной плотности
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костной ткани (МПКТ). Допол-
нительная задача работы —
сравнительная оценка клини-
ческого состояния костной тка-
ни зубочелюстной области у
больных с пародонтитом при
наличии и без системного на-
рушения МПКТ.

Материалы и методы
исследования

В течение последних 5 лет
в клинике оральной и челюст-
но-лицевой хирургии на фа-
культете дентальной медици-
ны (Варна) проходили лечение
96 больных с ГП разной степе-
ни выраженности в возрасте от
37 до 65 лет, которые состав-
ляли основную группу наблю-
дения. Эти больные первона-
чально проходили терапевти-
ческое пародонтологическое
лечение.

При клиническом обследо-
вании пациентов проводили
осмотр, определение кровото-
чивости дёсен, измерение глу-
бины пародонтального карма-
на, определяли состояние ги-
гиены полости рта и степень
выраженности воспалитель-
ных явлений в пародонте при
помощи папилло-маргинально-
альвеолярного индекса (ПМА),
индекса гигиены Фёдорова —
Володкиной, индексов Силнесс
— Лоэ, Миллера, Рамфьёрда
и пародонтального индекса.
При сборе анамнеза учитывали
длительность заболевания,
частоту обострений, длитель-
ность ремиссии, наличие и ха-
рактер хронических соматичес-
ких заболеваний, наследствен-
ность.

После клинического осмот-
ра этих пациентов мы отобра-
ли 57 больных с различной сте-
пенью выраженности ГП. При
их остеоденситометрическом
обследовании у 25 (44 %)  че-
ловек было выявлено сниже-
ние МПКТ различной степени
выраженности — от остеопе-
нии до остеопороза. Для оцен-
ки структурно-функционально-
го состояния опорного скелета
определяли МПКТ пяточной ко-
сти. С этой целью использова-
ли метод денситометрии на мно-
годетекторном остеоденсито-
метре “UBIS-5000” (Германия).

Оценивали Т-критерий, кото-
рый представляет собой отно-
шение полученных результа-
тов к идеальным показателям
(максимальное значение МПКТ
отмечается у лиц в возрасте
18–20 лет), которые принима-
лись за 100 %. Диагностика ос-
теопороза по Т-критерию осу-
ществлялась следующим обра-
зом: нормальными считались
значения МПКТ в случае если
они отличались от основных ре-
зультатов не более чем на
одно математическое отклоне-
ние; если полученные резуль-
таты отличались от основных
в пределах от 1 до 2,5 матема-
тических отклонений, диагнос-
тировали остеопению; в случае
отклонения МПКТ от основных
данных более чем на 2,5 мате-
матических отклонения, диагно-
стировали остеопороз [13].

После сбора анамнеза, кли-
нического осмотра и лабора-
торного обследования мы раз-
делили всех больных на сле-
дующие группы: 1-я группа —
больные с основным заболева-
нием (ГП, n=32) и 2-я группа —
больные, у которых на фоне
снижения МПКТ развился ГП
(n=25). У остальных больных
(n=39) не было отмечено нали-
чие ГП — у них выявлены раз-
личные формы гингивита или
локальные формы пародонтита.

При клиническом обследо-
вании больных 1-й группы от-
мечалась резорбция альвео-
лярного отростка более чем на
половину (от 1/2 до 2/3) длины
корня зуба, которая сопровож-
далась образованием множе-
ственных патологических зубо-
десневых и костных карманов
с резорбцией альвеолярного
отростка преимущественно в
вертикальном направлении.
Кроме того, у этих больных от-
мечалась подвижность зубов в
вестибулооральном направле-
нии, что в совокупности клинико-
лабораторных симптомов позво-
лило определить пародонтит
средней степени тяжести.

При аналогичном обследо-
вании больных 2-й группы на-
ми было отмечено наличие при-
знаков горизонтальной резорб-
ции костной ткани челюстно-
лицевой области, то есть для

названного контингента боль-
ных характерным было сочета-
ние/наслоение признаков вер-
тикальной и горизонтальной де-
струкции костной ткани челюст-
но-лицевой области.

Проведенные сравнитель-
ные обследования больных
1-й и 2-й групп засвидетель-
ствовали значительное ухудше-
ние показателей орального ста-
туса у больных, отнесенных
нами ко 2-й группе. Различий в
пародонтальных индексах у
больных этих двух групп не на-
блюдалось: наличие зубного на-
лёта, зубного камня. При этом
и индивидуальный уход за зу-
бами у больных этих двух групп
в основном также не различал-
ся. Таким образом, нами обна-
ружен более тяжелый вариант
течения пародонтита при общих
одинаковых локальных факто-
рах у больных 2-й группы со
снижением МПКТ по сравнению
с больными 1-й группы.

Все эти больные (n=57) бы-
ли нами прооперированы. Для
этого больные 2-й основной
группы наблюдения были раз-
делены на 3 подгруппы по типу
использованного остеоплас-
тического материала.

Больным 1-й подгруппы (n=8)
осуществляли открытый кюре-
таж без использования остео-
пластического материала, боль-
ным 2-й подгруппы (n=8) в об-
разовавшиеся костные дефек-
ты вводили препарат коллапан,
больным 3-й подгруппы (n=8) —
коллагеновую мембрану.

У этих больных (24 челове-
ка — 1 отказался от продолже-
ния лечения) были проведены
лоскутные операции на обеих
челюстях. Показания к опера-
ции: пародонтит средней сте-
пени, глубина пародонтальных
карманов более 5 мм (в преде-
лах от 4 до 7 мм), деструкция
костной ткани не менее 1/2 дли-
ны корня зуба, истончённая и
фиброзно-изменённая десна.
Суть операции заключалась в
отслаивании слизисто-поднад-
костничного лоскута с язычной
и вестибулярной сторон после
разреза в пределах зубного ря-
да по середине межзубных со-
сочков. Затем осуществляли са-
нацию костных карманов с по-
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следующим удалением патоло-
гически изменённых тканей, вы-
равниванием краёв кости альвео-
лярного отростка, удалением гра-
нуляций и зубного камня.

Вторым этапом лоскутной
операции стало заполнение
костного дефекта материала-
ми, стимулирующими репара-
тивный остеогенез, в соответ-
ствии с подразделением боль-
ных по подгруппам.

В послеоперационном пе-
риоде проводили адекватную
терапию [1] с обязательным до-
бавлением витамина Кальций
D3, который назначали по 1 кап-
суле 3 раза в день [2]. В каче-
стве группы сравнения исполь-
зовали больных с ГП (n=32).

Осмотр больных после опе-
рации проводили на 1-е и на 7–
8-е сутки (снятие швов), а так-
же на 90-е сутки с рекоменда-
циями повторного осмотра в
клинике через 6–9 мес.

Все результаты представ-
ляли в виде «средняя величи-
на» ± «ошибка средней вели-
чины». Полученные данные об-
рабатывали с использованием
современных статистических
методов с применением крите-
риев ANOVA, Kruskall — Wallis

и Mann — Whitney. В качестве
критерия достоверности ис-
пользовали Р<0,05.

Результаты исследования
и их обсуждение

В результате клинического
обследования выявлены жа-
лобы пациентов на боль, кро-
воточивость, подвижность и
смещение, а также на космети-
ческие дефекты зубных рядов.
Длительность заболевания у
обследованных составила в
среднем от 2 до 10 лет. Нача-
ло заболевания все пациенты
связывали с появлением под-
вижности зубов, при этом отме-
чалось наличие обострений не
реже 1 раза в 3 мес. Обострения
сопровождались появлением
пародонтальных абсцессов,
увеличением подвижности зу-
бов, кровоточивостью дёсен
при приёме пищи. Некоторые
пациенты отмечали увеличе-
ние подвижности зубов после
перенесенных стрессовых ситу-
аций и периодов эмоционально-
го напряжения.

При клиническом обследо-
вании было выявлено неудов-
летворительное состояние ги-
гиены полости рта: индекс

Силнесс — Лоэ был равен
(1,95±0,05) (таблица). Обиль-
ные зубные отложения обнару-
жены на зубах с высокой сте-
пенью подвижности, оголенны-
ми бифуркациями. В момент об-
следования определялась вы-
сокая степень подвижности зу-
бов — они смещались на 1–
1,5 мм в щёчно-язычном на-
правлении от вертикальной
оси. Индекс Миллера при этом
составил (2,00±0,06). Корни зу-
бов были оголены на 1/2–1/3
длины. Глубина пародонталь-
ных карманов достигала 6–
7 мм. Кровоточивость возника-
ла чаще всего при обследова-
нии после проведения кончи-
ком зонда по стенке кармана,
но ее продолжительность не
превышала 25–30 с. Убыль ко-
стной ткани в области моляров
обычно захватывала область
фуркаций: вертикальная убыль
в этих участках составляла от 4
до 7 мм (ІІ–ІІІ степень пораже-
ния фуркаций по Тарноу —
Флетчеру). Кроме этого, у боль-
ных отмечалось выраженное
возрастание индексов — ПМА,
индекса Рамфьёрда, пародон-
тального индекса и индекса
CPITN (см. таблицу).

Таблица
Изменение структурно-функционального состояния

тканей пародонта после проведенного хирургического лечения
с применением коллагенсодержащих препаратов у больных

с генерализованным пародонтитом со снижением минеральной плотности
костной ткани челюстно-лицевой области

Примечание. * — P<0,05; ** — P<0,01; *** — P<0,001 — достоверные различия исследуемых показателей по сравне-
нию с таковыми в группе больных до начала лечения (критерий АНОВА).

Группа
сравнения,

n=32

Основная группа, лечение, n=24

До начала
лечения,

n=24

1-я подгруппа,
n=8

Индекс Силнесс — Лоэ 1,76±0,07 1,95±0,09 1,88± 1,61± 1,82± 1,19± 1,89± 1,10±
±0,08 ±0,08* ±0,07 ±0,10** ±0,10 ±0,12**

Индекс Миллера 1,86±0,10 2,00±0,06 1,94± 1,54± 1,91± 1,19± 1,89± 1,23±
±0,06 ±0,09* ±0,09 ±0,10** ±0,09 ±0,13***

ПМА 29,4±2,2 31,5±2,4 30,8± 24,1± 31,1± 21,0± 30,3± 19,6±
±2,4 ±1,2* ±2,5 ±1,7* ±1,0 ±1,8*

Индекс Рамфьёрда 4,40±0,18 4,60±0,18 4,54± 3,98± 4,52± 3,45± 4,50± 3,42±
±0,21 ±0,16* ±0,19 ±0,14* ±0,20 ±0,15*

Пародонтальный индекс 2,59±0,14 2,71±0,16 2,61± 2,07± 2,57± 1,72± 2,58± 1,59±
±0,16 ±0,17* ±0,13 ±0,13** ±0,17 ±0,18***

CPITN 3,67±0,14 3,88±0,03 3,86± 3,25± 3,85± 2,31± 3,93± 2,28±
±0,07 ±0,16* ±0,07 ±0,13** ±0,05 ±0,11***

Исследуемые
показатели

20-й
день

90-й
день

20-й
день

90-й
день

20-й
день

90-й
день

2-я подгруппа,
n=8

3-я подгруппа,
n=8
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Полученные результаты из-
менений исследовавшихся па-
родонтальных индексов и ин-
дексов гигиены в результате ле-
чения больных ГП на фоне сни-
жения МПКТ при помощи КСП
приведены в таблице. У боль-
ных, отнесённых нами к 1-й и 2-й
подгруппам, на 90-й день пос-
ле операции индексы Силнесс
— Лоэ, Миллера и CPITN были
существенно меньшими (P<0,01)
относительно таковых показа-
телей до начала лечения. При
этом только индекс CPITN у
больных всех подгрупп был су-
щественно меньшим по сравне-
нию с аналогичными контроль-
ными показателями (P<0,05).

Через 3 мес. после операции
исследовавшиеся нами индексы
гигиены и пародонтальные ин-
дексы у всех больных были су-
щественно меньшими (P<0,05)
относительно показателей до
начала лечения и соответству-
ющих контрольных данных (см.
таблицу). Соответствующие им
показатели отмечались у боль-
ных 3-й группы, а также в груп-
пе сравнения (см. таблицу).

В качестве клинического слу-
чая приводим историю болез-
ни пациента Ф., который 14 мар-
та 2003 г. обратился в клинику
с жалобами на неприятный за-
пах изо рта, боли в деснах, кро-
воточивость и отечность дес-
ны, обильные зубные отложе-
ния, подвижность зубов (симп-
том «резиновых зубов»), гное-
течение из карманов.

Анамнез: жалобы на крово-
точивость десен (из тканей па-
родонта) при чистке зубов по-
явились приблизительно 5 лет
назад. За последний год состоя-
ние резко ухудшилось, рас-
шатались зубы. Считает себя
практически здоровым. Заболе-
вание связывает со стрессами
в личной жизни и на работе.

Объективно: слизистая обо-
лочка десны гиперемирована,
отечна, кровоточит при зонди-
ровании, множественные паро-
донтальные абсцессы, глубина
пародонтальных карманов —
6–8 мм, гнойный экссудат, по-
движность зубов I–II степени
(32, 31, 41, 42-го зубов — III сте-
пень). Определяется мелкое
преддверие полости рта.

Данные лабораторных
исследований

Анализ крови (14.03.2003 г.):
эр. — 4,7 тыс./л, Hb — 150 г/л,
цв. пок. — 0,96, L — 7,0 тыс./л
(э — 0, п — 5, с — 58, л — 31, м
— 6), СОЭ — 6 мм/ч; содержа-
ние глюкозы — 4,44 ммоль/л;
содержание кальция —
2,60 ммоль/л, магния —
0,80 ммоль/л, фосфата —
1,09 ммоль/л, активность ЩФ —
116,9 ед./л.

Через 3 мес. (12.06.2003 г.)
— содержание кальция — 2,37
ммоль/л, магния — 1,01 ммоль/л,
фосфата — 0,95 ммоль/л, ак-
тивность ЩФ — 86,4 ед./л.

Результаты остеоденситомет-
рии: Т-критерий = -1,1 (началь-
ная степень остеопенического
синдрома).

Результаты бакпосева содер-
жимого пародонтальных кар-
манов:

Streptococcus pyogenes —
108 КОЕ/мл;

Staphylococcus auricularis —
106 КОЕ/мл;

Bacteroides ureolyticus  —
108 КОЕ/мл;

Fusobacterium necrophorum
— 108 КОЕ/мл;

Cryptococcus neoformans —
106 КОЕ/ мл.

Диагноз: генерализованный
пародонтит, II–III степень, обо-
стрившееся течение (быстро-
прогрессирующее), абсцедиру-
ющая форма, снижение МПКТ
(остеопения).

После обследования паро-
донта было назначено лечение:

— консервативное: профес-
сиональная гигиена полости
рта (ультразвуковой скелинг и
полировка корней зубов), мес-
тное антимикробное и противо-
воспалительное лечение паро-
донтальных карманов; назна-
чено: Далацин-Ц (клиндами-
цин) — № 16 по 300 мг, по
3 капс. 3 раза в день после еды;
Кларитин — № 7, по 1 табл.
1 раз в день; ЕКСО — по 2 табл.
3 раза в день; ротовые ванноч-
ки — «Гивалекс», 3–4 раза в
день; «Септефрил» — расса-
сывать по 1 табл. 4 раза в день;

— хирургическое: операция
вестибулопластики на нижней
челюсти и тотальная остеогин-

гивипластика на верхней и ниж-
ней челюсти;

— ортопедическое: иммоби-
лизация зубов (шинирование)
и рациональное протезирова-
ние зубных рядов.

26.03.2003 г. больному была
проведена операция вестибу-
лопластики по Казаньяну —
Шмидту на нижней челюсти с
целью углубления мелкого
преддверия полости рта.

07.04.2003 г. и 23.04.2003 г.
больному в 2 этапа проведе-
ны операции остеогингивопла-
стики с имплантацией «Колла-
пана-Л» и пластин «Пародон-
кол» в области всех зубов (сна-
чала левая половина верхней
и нижней челюсти, затем —
правая).

Послеоперационный период
протекал нормально, без ос-
ложнений. Швы были удалены
на 7-й день после операции.

Больному даны рекоменда-
ции, назначены профилакти-
ческие осмотры через 3, 6 и
12 мес. после операции.

Таким образом, показано,
что ГП, развивающийся на фо-
не снижения МПКТ, характери-
зуется более тяжёлым течени-
ем и необходимостью комплек-
сного хирургического лечения,
потому что проведенное ранее
пародонтологическое лечение
было недостаточно эффектив-
ным по причине частого разви-
тия осложнений воспалительно-
го процесса (повышенная кро-
воточивость, гноетечения из па-
родонтальных карманов, что
приводило к частому примене-
нию антибиотикотерапии).

Проведенные клинические
исследования показали высо-
кую эффективность комплекс-
ного лечения больных ГП II–
III степени, обязательными эле-
ментами которого являются хи-
рургическое лечение, а именно
операция остеогингивопласти-
ки с использованием остеокон-
дуктивных материалов, и диф-
ференцированное применение
препаратов целенаправленно-
го остеотропного действия с
учетом возраста больных, по-
ла, наличия сопутствующей па-
тологии, возможных этиологи-
ческих факторов развития ос-
теопении и остеопороза.
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Проведенные нами клини-
ческие наблюдения за больны-
ми, у которых ГП сформировал-
ся на фоне снижения МПКТ,
показали перспективность и вы-
сокую клиническую эффектив-
ность применения КСП — кол-
лапана и коллагеновой мемб-
раны, что подтверждалось нор-
мализацией рентгенологичес-
кой картины (уменьшением и
сглаживанием патологических
вертикальных зубодесневых
карманов) и улучшением кли-
нических гигиенических и паро-
донтальных индексов.

Эффективность проведен-
ного хирургического лечения
снижалась в следующем ряду
применявшихся типов лече-
ния: коллагеновая мембрана >
коллапан > открытый кюретаж
без применения остеопласти-
ческих препаратов. Эффектив-
ность применения коллагено-
вой мембраны и коллапана по
исследовавшимся параметрам
незначительно различалась и
существенно превышала при-
менение открытого кюретажа.

Полученные данные о при-
менении остеопластических ма-
териалов у больных с ГП на фо-
не снижения МПКТ указывают
на хорошие результаты прове-
денного лечения, что представ-
ляет собой клиническое обосно-

вание целесообразности про-
должения лечения указанного
контингента больных и их бо-
лее длительного наблюдения
(в течение 6–10–12 мес.) пос-
ле операции.
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Вступ

С-реактивний протеїн (СRP)
належить до групи білків гос-
трої фази, концентрація яких
підвищується при запаленні. У
клінічній практиці використо-
вується разом із швидкістю осі-
дання еритроцитів (ШОЕ) як
індикатор запалення [1].

Водночас встановлено, що
при деяких патологічних станах
діагностична значущість СRP
обмежена: з одного боку, рівень
СRP підвищується навіть при
невеликому асептичному уш-
кодженні тканин (а ШОЕ при
цьому залишається нормаль-
ною), з другого — деякі вірусні
інфекції, тяжка інтоксикація, ок-

ремі форми артриту не супро-
воджуються зростанням СRP
[2].

Морфологічним субстратом
автоімунного тиреоїдиту (АІТ) є
асептичне запалення [3], тому
при даній патології варто чека-
ти підвищення рівня СRP. Але,
враховуючи активно обгово-
рювану сьогодні гіпотезу щодо
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значної ролі латентної вірусної
інфекції в етіопатогенезі АІТ, не
можна виключити, що за цих
умов рівень СRP не підвищить-
ся. До того ж, не можна виклю-
чити і роль вікового фактора в
реакції білків гострої фази при
АІТ. Проведені нами досліджен-
ня [4] виявили істотний вплив
вікового фактора на алгоритм
вірогідних асоціативних зв’язків
між імуноглобулінами (Ig) G до
вірусу простого герпесу (ВПГ) і
цитомегаловірусу (ЦМВ) і по-
казниками клітинного імунітету
у жінок з АІТ. Виявилося, що
практично у 100 % обстежених
жінок були підвищені IgG до
ВПГ та ЦМВ, але при цьому ві-
рогідні асоціативні зв’язки між
IgG та імунореактивним індек-
сом (ІРІ) — Т-хелпери-індукто-
ри/Т-супресори-цитостатики —
простежувалися в репродук-
тивному періоді лише з IgG та
МВ, а в менопаузі — лише з IgG
до ВПГ, тобто, ймовірно, кож-
ному віковому періоду властиві
певні особливості імунної від-
повіді.

Наведені дані зумовили ме-
ту дослідження — встановити
у жінок з АІТ репродуктивного
та менопаузального віку рівні
СRP і наявність асоціативних
зв’язків між ним і про- та про-
тизапальними цитокінами, а та-
кож активністю Fas-опосеред-
кованого апоптозу.

Матеріали та методи
дослідження

Рівні СRP, інтерлейкіну (ІЛ)-
1β (прозапального) і ІЛ-4 (про-
тизапального) у сироватці кро-
ві, а також показник Fas-опосе-
редкованого апоптозу (CD95+)
визначали у жінок репродук-
тивного (29–35 років: з АІТ —
n=25; без АІТ — n=13) і мено-
паузального (49–55 років: з АІТ
— n=25; без АІТ — n=8) віко-
вих періодів.

Дослідження СRP, ІЛ-1β та
ІЛ-4 проведене імунофермент-
ним методом на імунофермент-
ному аналізаторі АІФ-Ц-01С.
Показник Fas-опосередковано-
го апоптозу досліджений імуно-
пероксидазним методом з ви-
користанням стабільного діаг-
ностикуму на основі монокло-
нальних антитіл CD95+.

На момент обстеження жод-
на жінка не мала якої-небудь
гострої патології та загострень
хронічних запальних захворю-
вань.

Статистична обробка даних
виконана за допомогою програ-
ми Biostatistics version 4.03. Ста-
тистичний аналіз передбачав
оцінку нормальності розподілу
змінних, що вивчалися за до-
помогою тесту Колмогорова —
Смирнова, розрахунок основ-
них статистичних параметрів
(середнє значення та його по-
милка). Для визначення зв’яз-
ку між дослідженими показни-
ками використана рангова ко-
реляція Спірмана.

Результати дослідження
та їх обговорення

У всіх обстежених жінок, як
з АІТ, так і без тиреоїдної пато-
логії, рівень СRP не перевищу-
вав межі лабораторної норми.
При цьому середні значення
показника в контрольних гру-
пах вірогідно не відрізнялися
за віковим аспектом (Р>0,05).
У групах з АІТ він був вірогідно
(0,172±0,090) проти (0,096±
±0,010) мг/л, Р<0,05) вищий

у жінок репродуктивного віку
(табл. 1). Водночас показники
ШОЕ у жінок з АІТ були вірогі-
дно вищі у групі жінок менопау-
зального періоду, знаходячись
при цьому у межах референт-
них норм ((10,42±0,94) проти
(7,71±0,87) мм рт. ст., Р<0,05).

Таким чином, у жінок з АІТ
підвищення рівнів СRP і ШОЕ
як показників реакції запален-
ня не спостерігається. В той же
час у межах референтних норм
рівні СRP є вірогідно вищими у
репродуктивному віці, а ШОЕ
— в менопаузі, тобто у віково-
му аспекті у жінок з АІТ спосте-
рігається різноспрямована ре-
акція з боку СRP і ШОЕ.

Враховуючи регуляторну
роль цитокінів у цілій низці про-
цесів у організмі, в тому числі у
запальній реакції, а також вирі-
шальну роль апоптозу в прогре-
суючій деструкції тиреоцитів
при АІТ [5–7], нами проаналі-
зовано рівні ІЛ-1β (прозапаль-
ний цитокін) та ІЛ-4 (протиза-
пальний цитокін), CD95+ (мар-
кер Fas-опосередкованого апо-
птозу) [8; 9] (табл. 2), а також
асоціативні зв’язки між СRP і
цими показниками (табл. 3). Ана-

Таблиця 1
Рівні С-реактивного протеїну у жінок

з автоімунним тиреоїдитом у віковому аспекті, мг/л

        Рівні С-реактивного протеїну

  Вікові періоди               Жінки з АІТ                       Контроль

n M±m n M±m

Репродуктивний 25 0,199±0,050 13 0,149±0,07
Менопаузальний 25 0,096±0,010 8 0,172±0,09
Р <0,05 —

Таблиця 2
Рівні ІЛ-1βββββ, ІЛ-4 і CD95+ у жінок

з автоімунним тиреоїдитом у віковому аспекті

                  Репродуктивний    Менопаузальний
Показник    Група              період                    період Р

n M±m n M±m

ІЛ-1β АІТ 15 56,67±14,30 16 19,47±5,68 <0,02
Контроль 8 9,29±4,72 7 11,40±7,19 —

Р < 0,01 —

ІЛ-4 АІТ 16 55,13±21,02 20 9,35±2,28 <0,05
Контроль 8 8,31±3,49 7 5,86±3,60 —

Р <0,05 —

CD95+ АІТ 14 17,80±2,20 20 18,80±1,90 —
Контроль 6 13,70±1,07 6 20,80±1,24 <0,001

Р 0,05<P<0,1 —
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ліз проведено з урахуванням
вікового аспекту.

У жінок з АІТ репродуктив-
ного віку встановлено вірогідне
підвищення у сироватці крові
рівнів ІЛ-1β та ІЛ-4 щодо конт-
рольної групи (відповідно Р<0,01
та Р<0,05). У періоді менопау-
зи ці показники на фоні АІТ ві-
рогідно не відрізнялися від рів-
нів контрольної групи. Стан апо-
птотичної активності лімфоци-
тів у жінок також мав свої вікові
особливості. Якщо у жінок без
тиреоїдної патології рівень CD95+

був вірогідно (Р<0,001) вищий
у менопаузі (ймовірно, як ре-
зультат старіння організму), то
на фоні АІТ він у репродуктив-
ному періоді був вищим, ніж у
групі без АІТ аналогічного віку
(на 30,0 %), і практично одна-
ковим з його рівнем у періоді
менопаузи, в якому він не пе-
ревищував даних контрольної
групи.

Асоціативні зв’язки між СRP
і цими показниками також мали
вікові особливості. У групі жінок
з АІТ репродуктивного віково-
го періоду була відсутня віро-
гідна кореляція між СRP і роз-
глянутими про- та протиза-
пальним цитокінами, а в мено-
паузальному віці спостерігала-
ся пряма кореляція між СRP з
ІЛ-1β — представником проза-
пальних цитокінів (r= 0,582;
Р<0,05). Що стосується апопто-
зу, то нами виявлений вірогід-
ний зворотний асоціативний
зв’язок між CD95+ і СRP лише в
репродукції (r = -0,486; Р<0,05).

Отримані результати можна
інтерпретувати так. Відсутність
вираженого підвищення рівня
СRP, якого варто було чекати
на фоні асептичного запален-
ня у щитоподібній залозі, влас-

тивого АІТ, можливо, пов’язана
з недостатньою мірою вираже-
ності запального процесу. За
результатами даного досліджен-
ня, цей процес активніший у
жінок репродуктивного віково-
го періоду: рівень СRP у них
удвічі вищий, ніж у групі жінок
менопаузального віку.

Не виключено, що такі ре-
зультати зумовлені наявністю
латентної внутрішньоклітинної
інфекції, для активації якої має
значення віковий фактор.

Таким чином, у жінок з АІТ не
спостерігається значного під-
вищення рівнів реактантів гос-
трої фази запалення. Водночас
у межах референтних норм ви-
являються вірогідні вікові від-
мінності як у рівнях СRP, так і
в кореляції між ним, прозапаль-
ним цитокіном ІЛ-1β й актив-
ністю Fas-опосередкованого
апоптозу. Ці дані дозволяють
зробити висновок про відмін-
ності в механізмах розвитку АІТ
у різних вікових періодах, які
лежать в основі значного збіль-
шення захворюваності на АІТ
жінок саме у менопаузальному
віці. Поглиблене їх досліджен-
ня є актуальною проблемою.

Висновки

1. У жінок АІТ як у репродук-
тивному, так і в менопаузаль-
ному періодах не супроводжу-
ється значним запальним про-
цесом за рівнем С-реактивно-
го протеїну та ШОЕ.

2. Асоціативні зв’язки між
СRP, цитокінами й активністю
апоптозу мають свої особли-
вості у жінок з АІТ репродуктив-
ного та менопаузального віко-
вих періодів, що вказує на ві-
кові особливості у генезі даної
патології у жінок.
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Таблиця 3
Асоціативні зв’язки між С-реактивним протеїном,

цитокінами й активністю Fas-опосередкованого апоптозу
у жінок з автоімунним тиреоїдитом

                    Репродуктивний                Менопаузальний
 Показники                   період                     період

r Р r Р

СRP — ІЛ-1β -0,321 — 0,582 <0,01
СRP — ІЛ-4 -0,249 — 0,314 —
СRP — CD95+ -0,486 <0,05 0,081 —
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Реальність існує для люди-
ни у двох вимірах — у побуто-
вому просторі задоволення го-
меостатичних (включаючи соці-
альний гомеостаз) потреб та як
відбиток бесперервних змін
інформаційних потоків у нашій
свідомості. І якщо наша біоло-
гічна сутність «привчила» люд-
ський організм досить опера-
тивно реагувати та пристосову-
ватись до змін навколишньої
дійсності (незважаючи на те,
йдеться про атмосферні яви-
ща, екологічні катастрофи чи
політичні події), то свідомість тут
виявляється структурою більш
інертною та консервативною.
Таким чином, суб’єктивна ре-
альність для кожного з нас — це,
насамперед, погляд на буття
крізь призму нашої свідомості
[1].

З другого боку, людина, яка
звикла шукати найлегших шля-
хів за аналогією з відомим у фі-
зиці принципом найменшої дії,
підсвідомо прагне не доклада-
ти зусиль щодо поточної транс-
формації докучливої екзистен-
ції або бурхливої самореалі-
зації, а робить спробу змінити
картину реального векторного
простору свого життя, тобто по-
міняти одну «реальність» на іншу,
чорно-білу на кольорову. Вреш-
ті-решт відбувається форму-
вання нового стану свідомості.
Чи не найлегший із шляхів для
досягнення цього — адиктивна
поведінка. Застосування алко-
голю, наркотичних засобів, за-
нурення в гру чи віртуальний
світ — все це на деякий час
робить недоступними для сві-
домості реалії сьогодення.

Нагальна необхідність вста-
новити кордон між нормою та
«не нормою», здоров’ям і хво-
робою перетворюється у пси-

хіатрії у ще більш складну та
надзвичайно важливу пробле-
му розмежування й відокрем-
лення психічної патології [2].
Більш того, майже уся історія
психіатричної науки — це не-
скінчена суперечка між пред-
ставниками різних шкіл, який з
поведінкових патернів вважати
нормальним, а який анормаль-
ним? На одному з полюсів цієї
дилеми знаходяться славнозвіс-
ні представники «репресивної»
психіатрії, на іншому — анти-
психіатри [3]. Саме на цьому
суперечливому ґрунті форму-
валася радянська та постра-
дянська наркологія, а в Європі
та США — адиктологія як уза-
гальнююча категорія фахової
дефініції.

Приблизно у 60-ті роки ХХ ст.
спеціалісти у галузі психічного
здоров’я майже одноголосно
визнали доцільним виділення
адиктології як спеціального
розділу психіатрії [4]. Термін
«адиктивна поведінка» (ad-
dictive behavior), введений W. Mil-
ler (1984), сьогодні трактується
як прагнення до втечі від ре-
альності шляхом зміни свого
психічного стану за допомогою
прийняття деяких речовин або
постійної фіксації уваги на пев-
них предметах або видах діяль-
ності, що супроводжується роз-
витком інтенсивних емоційних
переживань. Процес «підкорює»
життя людини, робить її безпо-
мічною, позбавляє волі до про-
тидії. Адиктивна поведінка —
це одна із форм деструктивної
поведінки, яка заподіює шкоду
людині та суспільству водно-
час [5]. Спочатку застосування
цієї дефініції обмежувалося
лише тими поведінковими па-
тернами, що виникали на грунті
вживання заборонених або не-

бажаних з огляду на соціальні
стандарти хімічних речовин
(наркотики, алкоголь). Втім, з’я-
сувалась можливість пояснен-
ня на її основі інших поведін-
кових стереотипів, які вже важ-
ко «списати» на патологічний
«симбіоз» людини та наркотич-
ного засобу. Зокрема, йдеться
про ігрову залежність.

Зауважимо: значення проб-
леми «норма — не норма» зрос-
тає, якщо розглядаються фе-
номени, які пронизують усе жит-
тя суб’єкта, які є адаптаційни-
ми за суттю, тобто біологічно де-
термінованими у контексті ви-
живання. Не викликає сумнівів,
що адиктивна поведінка нале-
жить до таких феноменів. Лю-
бов, яка сформувалася між по-
дружжям, — хіба це не прояв
біологічно доцільної залежнос-
ті? Психіатрам добре відоме
явище, коли один із членів ро-
дини, який своєю деструктив-
ною поведінкою створював чи-
мало проблем для своєї «поло-
вини», помирає, а його дружи-
на (найчастіше це саме вона),
замість того щоб розбудову-
вати своє життя по-новому, з
урахуванням набутого життєво-
го досвіду та помилок вибору,
починає хворіти на сомато-
формні (невротичні) розлади
або вдається до вживання ал-
коголю, наркотиків, проміскуї-
тальної чи ігрової поведінки. Це
— типовий приклад синдрому
відміни, який є ключовим лан-
цюгом будь-якої адикції.

Гра завжди була супутни-
ком людини, природним для
неї явищем. Еволюція поглядів
на азартні ігри демонструє ре-
ципрокність цих стосунків, їхню
флуктуацію навколо тої самої
вісі «норма — не норма», яка
притаманна усім пограничним
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процесам, що мають першопо-
чатково адаптивну природу.
Але, починаючи з 80-х років ми-
нулого століття, ігрова залеж-
ність поступово втрачає позиції
як етична або правова пробле-
ма та стає об’єктом досліджен-
ня адиктології. Однак досі за-
лишається невизначеним пи-
тання: що є лудоманія або па-
тологічний гемблінг? Типовий
вид залежності, але не від хіміч-
них, а інформаційних чинників?
Різновид обсесивно-компуль-
сивного розладу? Або може він
є специфічним проявом одно-
го із розладів особистості (саме
так трактується лудоманія у
МКХ-10)? Доцільно, на наш по-
гляд, розглянути і четверту точ-
ку зору: патологічна залежність
від азартних ігор є компенса-
торним явищем, яке формуєть-
ся у хворих на невроз. Але не-
вроз не звичайний, зафіксова-
ний вимогливою до точності
визначень класифікацією хво-
роб, а невроз ноогенний.

Однією з істотних особли-
востей сучасного періоду жит-
тя суспільства є різке збільшен-
ня швидкості інформаційних
процесів, що супроводжує змі-
ну соціально-політичних, соці-
ально-економічних, культураль-
них і психологічних умов життя
людей. Інакше кажучи, мова
йде про зміну параметрів ноо-
сфери як інформаційного се-
редовища (інформаційно-мен-
тально-емоційного та аксео-
логічного). Реалізація подібно-
го шляху розвитку — це, фак-
тично, гонка за створенням ще
більш нових технологій за ще
більш короткий термін, не всти-
гаючи при цьому використати
те, що вже створено, та навіть
не ставлячи такого завдання.
Це — виснажливий для люди-
ни процес, оскільки психологіч-
ним рефреном емоційного ста-
ну у цьому випадку є страх «не
встигнути», страх «не відпо-
відати». Стан психоемоційної
сфери стає не рівноважним,
перебуваючи тривалий час у
цій динамічній нерівновазі. У
сучасних умовах стрімкої зміни
середовища «деградує» етич-

на складова оцінки та самооці-
нки людського буття: людині
вже не до етичних міркувань.
Насамперед ставиться завдан-
ня «встигнути».

Якщо відстежувати людське
буття не тільки у трьох вимірах
— психічному, соматичному та
соціальному, але й у четверто-
му — у духовному, — слід по-
годитися, що у цьому вимірі та-
кож можуть коренитися переду-
мови неврозів. Загальновідо-
мо: на невроз може захворіти
людина, яка перебуває у на-
прузі конфлікту із совістю або
під тиском духовних проблем.
Може захворіти на невроз та-
кож людина, що переживає ек-
зистенціальну кризу, при тому,
що інших вказівок на дистрес у
її житті ми не знаходимо. Існу-
ють екзистенціальні кризи до-
зрівання, які за своїми проява-
ми укладаються в клінічну кар-
тину неврозів, не будучи невро-
зами у вузькому значенні сло-
ва, тобто у значенні психоген-
ного захворювання. Очевидно,
що людина, яка відчуває на собі
тиск духовної проблеми або
напругу внаслідок конфлікту
із совістю, відреагує на етичну
проблему зміною самопочуття,
емоцій та вегетативної регуля-
ції. Відреагує як невротик у «кла-
сичному» значенні поняття.

Отже, шлях формування ноо-
неврозу відрізняється від меха-
нізму, прийнятого за основу
академічною наукою. Йдеться
не про психогенез, а про ноо-
генез. Ноогенні неврози вини-
кають не через конфлікти між
потягами та свідомістю, а че-
рез конфлікти між різними цін-
ностями; інакше кажучи, вони є
результатом моральних конф-
ліктів або, узагальнюючи, ду-
ховних проблем. Значне місце
серед таких проблем посідає
екзистенціальна фрустрація.
Духовні проблеми, такі як праг-
нення людини до осмисленого
існування або фрустрація цьо-
го прагнення, доцільно тракту-
вати у духовному ключі. З цьо-
го випливає, що і терапія ноо-
генних неврозів має будувати-
ся на ґрунті духовного. Замість

того щоб простежувати їх до не-
свідомих коренів і джерел, тоб-
то зводити до рівня інстинктів,
логотерапія щиро й серйозно
приймає їх. Страждання не зав-
жди є патологічним явищем і не
тільки може не бути симптомом
неврозу, а, навпаки, може бути
досягненням людини, особли-
во якщо виникає внаслідок ек-
зистенціальної фрустрації [6]. З
огляду на нооневрози, страж-
дання несе у собі потужний са-
ногенетичний імпульс.

Враховуючи вищевикладе-
не та наш практичний досвід,
можна припустити, що в основі
адиктивної поведінки полягає
саме ноогенний невроз, а вона,
у свою чергу, виступає у ролі
«тригера», що запускає само-
руйнівну поведінку уповільне-
ним шляхом, тобто є засобом
компенсації наявних порушень
з боку мозкового гомеостазу.
Дійсно, звичайний шлях гемб-
леру — це «втеча» від власних,
пов’язаних з відсутністю креа-
тивної мети проблем до вірту-
ального світу формалізованих
стосунків за типом «виграш-
програш».

Значна кількість «невротич-
них осіб» з нефармакологічни-
ми формами адиктивних роз-
ладів (у тому числі, патологічні
гемблери) звертається до пси-
хіатра та лікується від конкрет-
ного невротичного розладу.
Адиктивна складова залиша-
ється поза рамками лікувально-
діагностичного та соціально-
реабілітаційного процесу. Вона
розглядається як щось додат-
кове, що не має прямого відно-
шення до покладеного на ліка-
ря завдання.

Почуття, на яке скаржаться
сьогодні багато адиктивних па-
цієнтів, — це відчуття повної та
очевидної безглуздості їхнього
життя. Вони більше не усвідом-
люють ніякого змісту, заради
якого варто було б жити. Їх пе-
реслідує відчуття внутрішньої
порожнечі, порожнечі власного
буття; вони залишилися у си-
туації екзистенціального ваку-
уму, що став доволі розпов-
сюдженим явищем. Традиції,
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що служили опорою, швидко
втрачають силу. Зростає тиск
нудьги, яка створює не меншу
проблему, ніж матеріальний не-
статок. Процес інформаційно-
го насичення виробництва, як
це не дивно, звільняє для біль-
шості людей додатковий час.
Відсутність духовної спрямова-
ності робить його вакуумом,
який заповнюється тим стерео-
типом, який є біологічно детер-
мінованим, найчастіше — адик-
тивною поведінкою, а у кон-
тексті цього дослідження — па-
тологічним потягом до гри. Та-
ким чином, адиктивну поведінку
потрібно розглядати з урахуван-
ням екзистенціального вакуу-
му, що є її основою. Іноді фру-
стрована потреба у сенсі жит-
тя компенсується прагненням
до влади, включаючи найбільш
примітивну його форму — праг-
нення до збагачення. Це також
— адиктивний патерн. В інших
випадках місце фрустрованої
потреби у змістові посідає праг-
нення до задоволення. До речі,
аналогічне явище спостеріга-
ється і у клініці неврозів. Пато-
логічна симптоматика «розкві-
тає» на ґрунті екзистенціально-
го вакууму. Заповнення цього
вакууму є необхідною переду-
мовою запобігання рецидивам.
Неможливо знайти абстракт-
ний сенс життя. У кожного влас-
не покликання, кожен повинен
виплекати у душі своє призна-
чення. Отже, важко уявити ро-
боту лікаря-адиктолога у від-
риві від духовного або гумані-
стичного (залежно від структу-
ри особистості) наставництва.

Пошуки сенсу життя або на-
віть сумнів у ньому не завжди
викликані хворобою або її по-
роджують. Екзистенціальна
фрустрація сама по собі ні па-
тологічна, ні патогенна. Закло-
потаність або навіть розпач, які
людина відчуває через нікчем-
ність свого життя, — це духов-
не страждання, але ніяким чи-
ном не психічне захворювання.
Інтерпретуючи перше у термі-
нах останнього, лікар може по-
ховати екзистенціальний роз-
пач пацієнта під горою пігулок,

тимчасом як насправді його зав-
дання полягає у тому, щоб про-
вести пацієнта через екзистен-
ціальну кризу зростання. Така
терапія фокусується на духов-
них або гуманістичних ціннос-
тях.

Логотерапія нооневрозів роз-
ходиться із психоаналізом у то-
му, що розглядає людину як
істоту, місія якої полягає насам-
перед у реалізації призначен-
ня й втіленні у життя цінностей,
а не просто у задоволенні по-
тягів та інстинктів, примиренні
конфліктуючих сторін «Я» або
пристосуванні до суспільства
чи середовища. Зрозуміло, по-
шук змісту власного існування
та цінностей скоріше викличе
внутрішнє напруження, ніж при-
веде людину до внутрішньої
рівноваги. Але саме це напру-
ження є необхідною умовою
психічного здоров’я. Усвідом-
лення сенсу свого життя ефек-
тивно допомагає витримати
навіть найгірші умови буття.
Таке напруження внутрішньо
властиве кожній людській іс-
тоті, воно є вітальною потре-
бою. Потрібний не стійкий стан
напруження сам по собі, а спря-
мованість, боротьба за якусь
гідну кінцеву мету. Не розряд-
ка напруження за будь-яку ціну,
а пробудження усвідомлення
потенційного сенсу життя. Та-
ким чином, людина прагне, з
одного боку, гомеостазу, а, з дру-
гого — того, що називається
«ноодинамікою», тобто духов-
ної рушійної сили, яка наро-
джується у полі напруження між
двома полюсами: між людиною
та її сенсом [7]. Отже, невроз
виникає або як незадоволена
потреба у гомеостазі, або як
незадоволена потреба у руйну-
ванні цього гомеостазу через
самореалізацію. Лікар, якщо він
насправді прагне зміцнити ду-
шевне здоров’я пацієнта, не
повинен боятися взяти на себе
«тягар» провідника з переорі-
єнтації сенсу життя. Людина мо-
же відповідати лише за влас-
не життя. А щоб відповісти, во-
на повинна прийняти на себе
відповідальність за нього. Роль

лікаря полягає у розширенні
поля свідомості пацієнта, щоб
той міг побачити й усвідомити
увесь спектр смислів та цінно-
стей. Реалізувати сенс життя
можливо трьома різними спосо-
бами:

1) через діяльність;
2) через переживання ціннос-

тей;
3) через страждання.
Якщо пацієнт стоїть на твер-

дому грунті релігійної віри, не-
має ніяких протипоказань до ви-
користання терапевтичного
ефекту його релігійних переко-
нань, залучення його духовних
ресурсів. Комплекси, конфлікти,
травми, які нерідко розгляда-
ються як витоки неврозів, най-
частіше являють собою симп-
томи останніх, а не їх причини.
Хибне коло слід розірвати не
невротичною зосередженістю
на власній особистості (чи то
жалість до себе, чи то презир-
ство), а участю в осмисленій
діяльності, яка стає ключем до
зцілення.

Сьогодні, коли криза цінно-
стей випередила кризу цін і
стала домінуючою у житті ук-
раїнського суспільства, пацієнт
не стільки страждає від почут-
тя неповноцінності (як в епоху
А. Адлера), скільки від глибин-
ного почуття внутрішньої по-
рожнечі та нікчемності. У під-
сумку він або хоче того ж, чого
й інші (конформізм), або ро-
бить те, що хочуть від нього
інші (тоталітаризм). Втрачаєть-
ся самоідентифікація, її місце
посідає адикція, зокрема, ігро-
ва.

Людина, що вже не в змозі
знайти сенс життя, так само як
і вигадати його, тікаючи від по-
чуття втрати смислу, створює
або нісенітницю, або суб’єктив-
ний смисл. Якщо перша відбу-
вається на сцені (клубне життя
— той же театр абсурду), то
другий виявляється у хмільних
мріях і картинах, викликаних за
допомогою психоактивних за-
собів чи віртуальної реальності
— реальності рулетки, граль-
ного автомата, лотереї або ро-
льової гри.
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Висновки

1. Адиктивна поведінка не
може розглядатися у виключ-
но патологічному сенсі, оскіль-
ки передумови її закладені у
біологічній сутності людини як
суб’єкта соціально-інформа-
ційного простору; адиктивній по-
ведінці притаманні адаптаційні
функції, контрольовані склад-
ним комплексом індивідуаль-
них і соціальних чинників.

2. Поглиблення екзистенці-
альної кризи призводить до по-
ширення у суспільстві таких
форм незрілого пристосування
до «інформаційного вибуху», як
адиктивна поведінка, причому
зростає питома вага «нехіміч-
них» видів залежності (ігрова,
комп’ютерна, шопінг, сектант-
ство, кримінальна поведінка,
серійні вбивства та ін.).

 3. Ігрову залежність — вкрай
поширений патерн поведінки у

сучасному суспільстві — до-
цільно розглядати як прояв
нооневрозу, що зумовлює від-
повідні терапевтичні та реабі-
літаційні підходи до її лікуван-
ня.

4. Роль лікаря у сьогоденній
кризі етичних і духовних цін-
ностей людини набуває нових
рис, які передбачають також
ідеологічне наставництво, роз-
ширення поля свідомості паці-
єнта, його орієнтацію на пере-
гляд системи цінностей та пріо-
ритетів.

5. Назріла необхідність ство-
рення нової парадигми сучасної
адиктології як науки, що ба-
зується на принципах нооетики.
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Вступ

Пролапс органів малого та-
за — захворювання, при яко-
му внутрішні статеві органи та
нижні сечові шляхи знаходять-
ся в аномальному положенні
відносно анатомічних орієн-
тирів у малому тазі [1]. Пролапс
у буквальному перекладі зна-
чить «випадіння», але разом із
тим під цим терміном у сучасній
гінекології розуміють і опущен-
ня тазових органів [2].

Опущення і випадіння орга-
нів малого таза найчастіше трап-
ляється у жінок старше 40 років,
але може розвинутися і у 25–
30-річних жінок [3, 4]. Основни-
ми причинами, які призводять
до пролапсу органів малого
таза у жінок, є травма тазового
дна під час патологічних по-
логів, вроджена дисплазія спо-
лучної тканини, дефіцит естро-
генів під час менопаузи [5; 6].
Окрім того, причинами, які та-
кож нерідко призводять до про-

лапсу органів малого таза у жі-
нок є ожиріння, хронічний ка-
шель курців, важка фізична пра-
ця у післяпологовому періоді та
неправильне положення матки
[7]. Опущення і випадіння ор-
ганів малого таза у жінок прак-
тично завжди супроводжують-
ся порушенням уродинаміки
сечових шляхів, розвитком хро-
нічного тазового болю, розла-
дом сексуальної функції та знач-
ним зниженням якості життя [7–
10].
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Основними патогенетични-
ми факторами порушення уро-
динаміки з боку верхніх і нижніх
сечових шляхів є натяжіння се-
човодів у зв’язку зі зміщенням
шийки сечового міхура; патоло-
гічне стиснення сечоводів і се-
чівника; порушення виведення
сечі із сечового міхура; підви-
щення тиску у сечовому міхурі
під час сечовиділення; розви-
ток міхурово-сечовідного реф-
люксу й інфекційно-запально-
го процесу в сечових шляхах
[11; 12]. При цьому у 75–80 %
пацієнток виявляється імпера-
тивне нетримання сечі [13; 14].
Важливим є також той факт, що
після оперативного втручання
з ліквідації пролапсу у 50 % ви-
падках нетримання сечі з роз-
ряду імперативного переходить
у функціональне. При значно-
му випадінні матки та стінок
піхви розвивається стиснення
уретри, яке призводить до об-
тураційного порушення відтоку
сечі із сечового міхура та верх-
ніх сечових шляхів аж до розвит-
ку уретерогідронефрозу [15].

Враховуючи ці дані, одним
із важливих завдань сучасної
урогінекології в усьому світі є
рання діагностика та лікування
пролапсу тазових органів [16;
17]

Сьогодні виділяють три ста-
дії пролапсу тазових органів:

1. Матка опущена донизу,
але її шийка знаходиться в ме-
жах піхви.

2. Тіло матки знаходиться у
піхві, а шийка матки і сечового
міхура — у присінку піхви або
трохи нижче.

3. Уся матка та стінки піхви
вивернуті, а шийка сечового
міхура і уретра знаходяться
нижче статевої щілини [18].

Лікування пролапсу тазових
органів у більшості випадків є
оперативним [18]. Разом із тим,
досі ефективність оперативно-
го лікування жінок із пролапсом
тазових органів, особливо при
таких ускладненнях, як нетри-
мання сечі та порушення виве-
дення сечі із сечового міхура і
верхніх сечових шляхів, є не-
достатньо ефективним і потре-

бує подальшого удосконален-
ня [13; 15; 18]

Мета нашої роботи — підви-
щення ефективності лікування
хворих жінок із пролапсом та-
зових органів, ускладненим
нетриманням сечі, порушення-
ми виведення сечі із сечового
міхура та верхніх сечових шля-
хів, розвитком гіперрефлектор-
ного сечового міхура, хронічного
тазового болю та з порушенням
сексуальної функції за допомо-
гою реабілітаційних симуль-
танних оперативних втручань
на органах статевої та сечової
систем і ліквідації ускладнень.

Матеріали та методи
дослідження

У 29 жінок із пролапсом та-
зових органів нами виконано
відкриті симультанні операції.
Вік хворих коливався від 38 до
65 років. Термін захворювання
від 2 до 10 років.

Сьогодні симультанні опе-
рації виконуються із відкритого
або лапароскопічного доступу
[19–21]. При цьому оператив-
ний доступ не повинен бути
травматичним, а термін для ви-
конання оперативних втручань
має займати небагато часу [22].

Для вирішення тактичних
питань у процесі планування
методик виконання симуль-

танних операцій на органах ста-
тевої та сечової систем важли-
вим є правильне уявлення про
рівні підтримки й утримання та-
зових органів. При цьому умов-
но виділяють три рівні підтрим-
ки тазових органів [22]. Кожний
рівень відповідає за підтримку
відповідних органів або їх час-
тин та має характерну форму
(рис. 1).

I рівень підтримує склепіння
піхви та матку. Він має вигляд
лійки, верхня широка частина
якої фіксована до кісткових
структур, а вузька нижня — до
шийки матки.

II рівень виглядає як гамак.
Він відповідає за підтримання
стінок піхви, сечового міхура,
уретри та прямої кишки.

III рівень має вигляд м’язо-
вої тарілки, на якій «лежать» усі
органи малого таза.

Згідно з класифікацією ста-
дій пролапсу тазових органів,
у досліджуваних нами хворих
перша стадія виявлена у 17 па-
цієнток. У всіх цих жінок було
порушення пітримуючого тазо-
вого апарату II рівня, при яко-
му розвинулись опущення стінок
піхви, зміна кута та вкорочення
уретри, і, як наслідок, функціо-
нальне нетримання сечі.

Друга стадія пролапсу була
у 12 осіб. У всіх цих хворих діа-

Рівень І
лійка

матка

пряма кишка

Рівень ІІ
тарілка піхва уретра

Рівень ІІ
гамак

сечовий
міхур

Рис. 1. Рівні підтримки тазових органів
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гностоване порушення пітриму-
ючого апарату I рівня, при яко-
му розвинулося випадіння мат-
ки, опущення стінок піхви, і, як
наслідок, стиснення уретри, яке
призводило до обтураційного
порушення відтоку сечі із сечо-
вого міхура та верхніх сечових
шляхів аж до розвитку у 4 паці-
єнток мегациста та уретерогід-
ронефрозу.

Результати дослідження
та їх обговорення

Серед найбільш характер-
них клінічних проявів з боку се-
чових шляхів у 17 хворих із
пролапсом першої стадії було
нетримання сечі при фізично-
му напруженні, швидкій ходьбі,
кашлі та під час статевого акту.
У 8 хворих із цієї групи відзна-
чався хронічний тазовий біль.

Серед найбільш характер-
них клінічних проявів з боку се-
чових шляхів у 12 хворих з про-
лапсом другої стадії були озна-
ки обтураційного порушення
уродинаміки нижніх сечових
шляхів та гіперрефлексія дет-
рузора (8 пацієнток). Сечовиді-
лення у цих хворих було час-
тим вдень і вночі (до 10–12 ра-
зів протягом дня та 3–4 рази
вночі). При цьому сечовиділен-
ня здійснювалося малими пор-
ціями (до 60–80 мл). У 4 хво-
рих розвинулися значні пору-
шення з боку сечового міхура
(мегацист) та верхніх сечових
шляхів (уретерогідронефроз).
Причина цих порушень була по-
в’язана з натягом сечоводів у
зв’язку із випадінням матки,
патологічним стисненням сечо-
водів, порушенням сечовипус-
кання внаслідок збільшення
тиску на уретру та розвитку міху-
рово-сечовідного рефлюксу.

Серед інших скарг у обсте-
жуваних жінок були хронічний
тазовий біль та порушення ста-
тевої функції (різке зменшення
частоти статевих зносин у 21 па-
цієнтки, 8 жінок зовсім припи-
нили статеве життя). При цьо-
му основними причинами пору-
шення статевої функції, за да-
ними анкетування, були: виді-
лення сечі під час статевого ак-

ту, зниження лібідо, тривога
або депресія. Нетримання сечі
при фрикційних рухах частіше
траплялося у жінок із порушен-
нями підтримуючого тазового
апарату II рівня (10 пацієнток) і
пролапсом тазових органів І
ступеня, тимчасом як виділен-
ня сечі з уретри при оргазмі ча-
стіше відзначалось у жінок із
гіперрефлекторним сечовим
міхуром (у 4 із 8 пацієнток). У
цих хворих також відмічалися
значні психологічні проблеми
(депресія тощо). Якість життя
цих хворих, згідно з результа-
тами анкетування, не переви-
щувала 2 із 5 балів.

У хворих із порушенням під-
тримуючого апарату I рівня
(12 пацієнток) і пролапсом та-
зових органів другого ступеня
(випадіння матки, опущення сті-
нок піхви, стиснення уретри з
розвитком обтураційного пору-
шення відтоку сечі із сечового
міхура та верхніх сечових шля-
хів) наш вибір проведення
симультанних операцій зале-
жав від віку жінки, захворювань
матки (інволюційна атрофія
матки — 8 випадків, фіброміо-
ма матки — 4 випадки), а та-
кож від змін сечового міхура і
верхніх сечових шляхів (інтер-
стиціальний цистит з вираже-
ною клінікою гіперрефлексії —
8 пацієнток; мегацист із гіпомо-
торними порушенями з боку
детрузора та розвитком урете-
рогідронефрозу — 4 пацієнтки).

У 6 хворих з інволюційною
атрофією матки нами проведе-
на гістеропексія, а в двох ви-
падках — гістеректомія. У всіх
цих пацієнток виявлено супро-
відний інтерстиціальний цистит
з вираженною гіперрефлексією
детрузора. У зв’язку з цим усім
цим хворим одночасно з опера-
цією на матці за допомогою
вільного шкірного шматка за ме-
тодом М. А. Гончара [23] ство-
рено піхвово-надлобкову зв’яз-
ку, що дозволило ліквідувати
опущення стінок піхви і прове-
сти ангуляцію уретри. Шляхом
механічної дії на нервові про-
відникові шляхи під час виді-
лення ближче до шийки боко-

вих стінок сечового міхура ви-
конана часткова деіннервація
за методом, розробленим Д. В.
Каном [24]. У ранньому після-
операційному періоді цим хво-
рим проводився курс антибак-
теріальної терапії (Кімацеф по
750 мг двічі на добу протягом 5
днів) і патогенетичне лікування
(Диклоберл — свічки по 500 мг
один раз на добу протягом 10 діб
і м-холінолітик Везикар по 10 мг
один раз на добу протягом
30 діб). Комплексне лікування
дозволило усунути у післяопе-
раційному періоді явища гіпер-
рефлексії детрузора, імпера-
тивне нетримання сечі та хро-
нічний тазовий біль. Ефектив-
ність симультанного оператив-
ного втручання та консерватив-
ної терапії у післяопераційно-
му періоді підтверджена в усіх
8 пацієнток.

У 4 хворих із фіброміомою та
великим пролапсом матки че-
рез стиснення уретри розви-
нувся мегацист з вираженими
явищами гіпомоторних пору-
шень детрузора та клінікою уре-
терогідронефрозу. При цьому у
двох хворих на фоні міхурово-
уретерального рефлюксу роз-
винувся двосторонній уретеро-
гідрогнефроз. У всіх цих випад-
ках хворим проведена гістерек-
томія з одночасною фіксацією
стінок піхви й ангуляції уретри
за методом М. А. Гончара [23].
Хворим без міхурово-урете-
рального рефлюксу виконува-
ли часткову резекцію сечового
міхура.

Хворим із міхурово-урете-
ральним рефлюксом і уретеро-
гідронефрозом виконували ре-
зекцію більшої частини сечово-
го міхура, а також нижніх відділів
сечоводів із пересадженням за-
лишених частин сечоводів у ор-
топічний сечовий міхур, сфор-
мований із клубової кишки.

Із трьох варіантів, наведених
на рис. 2 (а, б, в), ми вибрали
варіант а — заміна нижніх і се-
редніх відділів сечоводів пет-
лею U-подібної форми з клу-
бової кишки. Для профілакти-
ки антиперистальтики та змен-
шення тиску у сліпих кінцях
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сформованого резервуара ниж-
ній медіальний край кишковово-
го трансплантата зшивали по
медіальній поверхні та надава-
ли йому Y-форми. Анастомози
з кишковим резервуаром фор-
мували за типом «кінець у бік».

У хворих із порушеннями
пітримуючого тазового апарату
II рівня (17 пацієнток) і пролап-
сом тазових органів першого
ступеня (опущення стінок піх-
ви, зміна кута, вкорочення урет-
ри та функціональне нетриман-
ня сечі) нами вибраний варіант
симультанних операцій, які пе-
редбачали фіксацію вільним
шкірним шматком опущених сті-
нок піхви за методом М. А. Гон-
чара [23] з одночасною зміною
за допомогою ниток «Вікрил»
кута уретри та фіксації шийки
сечового міхура. У всіх проопе-
рованих за даним методом хво-
рих післяопераційний період,
який у середньому становив
12 діб, перебігав гладко. Опу-
щення стінок піхви було ліквідо-
вано в усіх випадках.

У ранньому післяоперацій-
ному періоді хворим проводи-
ли курс антибактеріальної те-
рапії (Кімацеф по 750 мг двічі
на добу протягом 5 днів) і па-
тогенетичне лікування (Дикло-
берл — свічки по 500 мг один
раз на добу протягом 10 діб і Ве-
зикар по 10 мг один раз на добу
протягом 30 діб). У результаті
комплексного лікування нетри-
мання сечі та хронічний тазо-
вий біль було ліквідовано в усіх
хворих цієї групи.

Сексуальні порушення у 12
(85,7 %) із 14 хворих з пролап-
сом тазових органів першого
ступеня через 3 міс. після опе-
ративного втручання повністю
ліквідовані. Сексуальні пору-
шення у 3 (75 %) із 4 хворих із
пролапсом тазових органів дру-
гого ступеня через 3 міс. після
оперативного втручання по-
вністю ліквідовано.

Висновки

1. Проведення симультан-
них операцій та медикаментоз-
ної патогенетичної терапії у
післяопераційному періоді у жі-
нок із пролапсом тазових орга-
нів є ефективним способом лі-
кування цих хворих, який доз-
воляє в короткі терміни ліквіду-
вати уродинамічні ускладнення
та порушення статевої функції.

2. Широке впровадження в
урологічну та гінекологічну прак-
тику лапароскопічних техноло-
гій дозволить ще ширше вико-
ристовувати симультанні опера-
тивні втручання за наявності
супровідної урологічної та гіне-
кологічної патології у жінок із
пролапсом тазових органів.
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Повна форма атріовентри-
кулярного септального дефек-
ту (ПАВСД) належить до однієї
з найбільш складних вродже-
них вад серця (ВВС), яка вияв-
ляється з частотою 3–7 % ви-
падків від загальної кількості
серцевих аномалій [1; 4; 6–8].
Різноманітність анатомічних
форм вади у значній мірі утруд-
нює її діагностику й адекватну
хірургічну корекцію. Дана ва-
да характеризується широким
спектром анатомічних порушень
внутрішньосерцевих структур і
несприятливим природним пе-
ребігом. Про тяжкість клінічно-
го перебігу ПАВСД свідчить той
факт, що до 6 міс. доживає
52 % хворих із ПАВСД, до 12 міс.
— 34 %, до двох років — 12 %,
а до 5 років — лише 2 % хво-
рих [1–3; 7; 8]. Ці дані свідчать,

що альтернативи хірургічним
методам лікування ПАВСД сьо-
годні не існує.

Найбільш частим ускладнен-
ням природного перебігу вади,
що призводить до раннього ле-
тального кінця, є досить швид-
кий розвиток легеневої гіпер-
тензії (ЛГ), що супроводжуєть-
ся необоротними легенево-су-
динними змінами і взагалі уне-
можливлює корекцію вади [4–
8]. Прогноз захворювання — не-
сприятливий. Середня трива-
лість життя неоперованих хво-
рих із ПАВСД не перевищує 5–
6 років. Це ускладнення в біль-
шому ступені притаманне пов-
ній формі даної вади, хоча не-
рідко воно трапляється і при
перехідній формі патології.

Симптомокомплекс анато-
мічних змін при даній ваді вклю-

чає наявність первинного де-
фекту міжпередсердної пере-
городки (МПП), загального ат-
ріовентрикулярного клапана
(АВК) з аномаліями підклапан-
ного апарату, звуження вивід-
ного відділу лівого шлуночка
(ВВЛШ) і дефект міжшлуночко-
вої перегородки (ДМШП).

Мета дослідження: вивчити
післяопераційні результати у
пацієнтів з ПАВСД, що супро-
воджувався високою гіпертен-
зією в ЛА, та визначити пока-
зання до звужування легеневої
артерії (ЛА).

Матеріали та методи
дослідження

Клінічні дослідження прове-
дено у 39 пацієнтів раннього
дитячого віку з різними типами
ПАВСД, що супроводжувався
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високою гіпертензією в ЛА, яким
з 01.01.1996 р. до 01.12.2008 р.
в ДУ «Національний інститут
серцево-судинної хірургії
ім. М. М. Амосова» АМН України
було виконано звужування ЛА.

На момент оперативного
втручання вік дітей коливався
від 1,5 до 14 міс. (у середньому
(5,3±0,8) міс.), а маса тіла — від
3,2 до 10,3 кг (у середньому
(6,8±1,4) кг). Співвідношення
пацієнтів за статтю таке: 15
(38,5 %) — чоловічої статі та 24
(61,5 %) — жіночої статі.

У всіх пацієнтів при госпіта-
лізації проводили загальноклі-
нічні, фізикальні, лабораторні
та інструментальні методи до-
слідження, електрокардіогра-
фію (ЕКГ), рентгенографію ор-
ганів грудної клітки у прямій
проекції, допплерехокардіогра-
фію (ЕхоКГ) і катетеризацію по-
рожнин серця з ангіокардіогра-
фією (АКГ).

Усі пацієнти мали 100 % ЛГ,
що, безумовно, робить прогноз у
даній групі дуже несприятливим.

Вибір тактики хірургічного
втручання був обумовлений со-
матичним станом дитини на мо-
мент операції, даними ЕхоКГ,
рентгеноконтрастним внутріш-
ньосерцевим дослідженням, ге-
нетичним статусом пацієнта і
супровідною патологією.

У всіх випадках доступом
була вибрана лівостороння
задньобокова торакотомія по ІІІ
міжреберному проміжку. Після
перикардотомії та мобілізації
стовбура ЛА виконувалося без-
посереднє звуження ЛА тканин-
ною стрічкою заданої довжини.
Довжину стрічки розраховували
за методом Траслера. Цей ме-
тод полягає у тому, що пацієн-
там зі збалансованою формою
ПАВСД довжина визначалася із
розрахунку 20 мм + 1 мм/кг маси
тіла дитини; тим же часом паці-
єнтам із незбалансованою фор-
мою довжина обчислювалася із
розрахунку 24 мм + 1 мм/кг маси
тіла дитини. Задовільним вва-
жався результат, при якому
тиск у ЛА дистальніше звужен-
ня становив 30–50 % від арте-
ріального тиску при штучній вен-
тиляції легенів з FiO2 30 % (при
SaO2, що приблизно дорівнюва-
ла 75–80 %).

У 20 (51,3 %) пацієнтів було
виконано звужування ЛА з ре-
зекцією коарктації аорти (КоАо).

Результати дослідження
та їх обговорення

Найбільш інформативними
методами діагностики цієї вади
є ЕхоКГ і катетеризація порож-
нин серця з АКГ. Ці методи доз-
воляють оцінити функцію кла-
панів серця, скоротливу функ-
цію шлуночків серця, наявність
і ступінь вираженості стенозу
ЛА, стан легеневого кровообігу,
визначити рівень тиску в суди-
нах малого кола кровообігу, ви-
явити супровідні вади серця.

Серед оперованих пацієнтів
ми відмічали, що найбільшими
були групи з незбалансованою
формою (33,3 %) та збалансова-
ною в поєднанні з КоАо (35,9 %)
(табл. 1).

Рівень летальності у групі
пацієнтів, яким було виконано
звужування ЛА, був високим,
що підтверджують дані, наве-
дені в табл. 2.

На госпітальному етапі по-
мерли 12 оперованих пацієнтів.
(табл. 3). У 4 пацієнтів причи-
ною летального кінця була го-
стра серцево-судинна недо-
статність. У 6 пацієнтів причи-
ною смерті була дихальна не-
достатність, обумовлена швид-
ким розвитком пневмонії у ран-
ньому післяопераційному періо-
ді. Один пацієнт помер внаслі-
док сепсису, і один — внаслідок
гострого порушення мозкового
кровообігу. Решта задовільно
перенесли вказані оперативні
втручання і в задовільному
стані були виписані з клініки.

Слід відмітити, що найбільша
летальність зареєстрована у
групі пацієнтів із незбалансова-
ною формою ПАВСД (табл. 4),
але, на жаль, виконання ради-
кальної корекції (РК) вади немож-
ливе у дітей із незбалансованою
формою ПАВСД, у яких наявна
гіпоплазія лівого (ЛШ) і/або пра-
вого шлуночка (ПШ), що унемож-
ливлює виконання РК вади.
Тому у таких хворих було запро-
поновано виконати звужування
ЛА, що широко використовуєть-
ся як етап хірургічного лікуван-
ня з подальшою гемодинамічною
корекцією у пацієнтів із незба-
лансованими формами ПАВСД.

Пацієнтам, що були виписані
з клініки зі збалансованою фор-
мою вади, у віддаленому пері-
оді була виконана РК вади.

Таблиця 1
Розподіл варіантів

ПАВСД, n=39

      Тип вади Кіль- %кість

Незбалансована 13 33,3
форма

Збалансована 14 35,9
з КоАо

Незбалансована 6 15,4
з КоАо

Збалансована 2 5,1
з мДМШП

Дисплазія 1 2,6
лівого АВК

Тяжкий 3 7,7
соматичний стан

Таблиця 2
Результати оперативних втручань, n=39

             Вид втручання Кількість Летальність %

Звужування ЛА + резекція КоА 20 7 35,0
Звужування ЛА + перев’язка 19 5 26,3
відкритої артеріальної протоки
Загалом 39 12 30,7

Таблиця 3
Причини летальності у оперованих хворих, n=12

                           Причини Кількість %

Гостра серцево-судинна недостатність 4 33,3
Гостра дихальна недостатність (пневмонія) 6 50,0
Сепсис 1 8,3
Гостре порушення мозкового кровообігу 1 8,3



# 6 (116) 2009 59

Також слід відзначити, що
пацієнтам із тяжким соматич-
ним станом доцільно виконува-
ти двоетапну корекцію, тому що
ризик первинної РК залишаєть-
ся дуже високим.

Виходячи з цього, нами були
визначені показання до звужу-
вання ЛА (операція Альберта
— Мюллера):

— незбалансована форма
вади (гіпоплазія ЛШ і/або ПШ);

— дисплазія лівого АВК;
— множинні ДМШП;
— супровідна соматична па-

тологія.

Висновки

1. Методами вибору в діа-
гностиці ПАВСД є ЕхоКГ і катете-
ризація порожнин серця з АКГ. У
комплексі ці методи дали мож-
ливість визначити стан легенево-
го кровообігу, рівень тиску в су-
динах малого кола кровообігу,
виявити супровідні вади серця.

2. При найбільш тяжких ана-
томічних формах вади (незба-
лансована форма з гіпоплазією
ЛШ (ПШ), дисплазія лівого АВК),
супровідних множинних ДМШП,
тяжкій соматичній патології до-
цільно виконувати звужування
ЛА як етап хірургічного лікуван-
ня з подальшою гемодинаміч-
ною корекцією вади.

3. Найчастішими причинами
летальних випадків у наших
пацієнтів були: гостра серцево-
судинна недостатність (33,3 %) і
дихальна недостатність (50,0 %),
обумовлені серцевою недо-
статністю за правошлуночко-
вим типом, супровідною пато-
логією дихальної системи та
швидким розвитком інфекцій-
них ускладнень (пневмонії) у
післяопераційному періоді.
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Атрезія легеневої артерії з
дефектом міжшлуночкової пе-
регородки (АЛА-ДМШП) — це
складна вроджена вада серця

(ВВС) з відсутністю зв’язку між
правим шлуночком (ПШ) і ле-
геневою артерією (ЛА) [1–3].
Легеневе кровопостачання при

цій ваді забезпечується екстра-
кардіальними джерелами: ве-
ликими аортолегеневими кола-
теральними артеріями (ВАЛКА),
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відкритою артеріальною прото-
кою (ВАП), бронхіальними су-
динами (рис. 1). У зв’язку з особ-
ливістю легеневого кровопос-
тачання при АЛА-ДМШП і мор-
фологічною складністю анома-
лії спроби хірургічної корекції бу-
ли проведені порівняно недав-
но. До 1980 р. ця ВВС розгляда-
лась як неоперабельна. S. Ha-
worth і F. Macartney вперше по-
відомили про новий підхід в
об’єднанні ВАЛКА з централь-
ними ЛА (ЦЛА) методом уніфо-
калізації як етап, що передує
проведенню повної корекції (ПК)
[4]. У 80-х роках кілька кардіохі-
рургічних клінік почали викорис-
товувати багатоетапні паліативні
процедури з подальшою ПК ва-
ди [6; 7]. Лише в 1995 р. було
досягнуто системного підходу
в одноетапній ПК у немовлят,
включаючи реконструкцію арте-
ріального легеневого русла й
інтракардіальне відновлення [5].

Згідно з 3-ю Міжнародною
конференцією з номенклатури
для хірургії ВВС, АЛА-ДМШП
розподіляють на три типи («А»,
«В», «С») залежно від анатомії
малого кола кровообігу [3]. Для
всіх типів аномалії характерна
індивідуальна анатомія легене-
во-артеріального дерева з від-
сутністю або гіпоплазією анато-
мічних структур системи ЛА. У
зв’язку з цим на шляху до ПК не-
обхідно виконувати етапні під-
готовчі операції: системно-леге-
невий анастомоз (CЛА), операції
центральної паліації (ЦП) та уні-
фокалізаційні процедури (УП).

Мета роботи — проаналізу-
вати вплив підготовчо-паліатив-
них втручань на формування
легенево-артеріального русла
та результати ПК АЛА-ДМШП.

Матеріали та методи
дослідження

У Національному ІССХ АМН
України ім. М. М. Амосова та в
Одеській обласній дитячій клі-
нічній лікарні за період з
01.01.1982 р. до 30.12.2008 р.
був обстежений послідовно 161
пацієнт із АЛА-ДМШП віком від
3 днів до 228 міс. (у середньому
(40,6±37,2) міс.) масою тіла від

2,1 до 50 кг (у середньому
(13,2±9,6) кг). Усім хворим про-
водили клінічні й інструменталь-
ні методи дослідження (ЕхоКГ,
ЕКГ, ФКГ, оглядову рентгено-
графію органів грудної клітки)
після катетеризації порожнин
серця й ангіокардіографічного
обстеження, яке включало за
необхідності селективну аорто-
графію з ангіографією окремих
ВАЛКА, встановлено діагноз
АЛА-ДМШП. Згідно з остан-
ньою класифікацією ВВС, усі
пацієнти були розподілені так:
з типом А було 97 (60,2 %) хво-
рих, з типом В — 53 (32,9 %), а
з типом С — 11 (6,9 %).

Відповідно до даних ангіо-
кардіографії, особливостями
анатомії при АЛА-ДМШП є гіпо-
плазія легеневого артеріально-
го русла, показники якої наведе-
но в табл. 1. Зі 151 пацієнта із
типом А та В у 114 (75,5 %) хво-
рих спостерігалася виражена та
різка гіпоплазія ЦЛА, при якій
індекс легеневої артерії (ІЛА) за
Nakata коливався від 60 до
180 мм2/м2 (11 хворих були з ти-
пом С, в яких відсутні ЦЛА). При

відповідних анатомічних показ-
никах легеневого артеріального
русла первинна ПК супроводжу-
ється високим летальним ризи-
ком у зв’язку із залишковою над-
системною гіпертензією у ПШ,
тому цій групі пацієнтів викону-
валися попередні підготовчо-
паліативні втручання, спрямо-
вані на гідравлічне препаруван-
ня гіпоплазованого легеневого
артеріального русла.

З-поміж 155 пацієнтів, яким
були виконані паліативні опе-
рації, СЛА як операцію I етапу
лікування провели 99 хворим,
що становило 63,8 % досліджу-
ваної групи, з них 26 (16,7 %)
потребували невідкладного
втручання в період новонаро-
дженості на фоні внутрішньо-
венного введення вазапроста-
ну, альпростадилу (простаглан-
дин Е1). Усього СЛА виконано
у 110 (46,8 %) випадках.

Операції ЦП як втручання
I етапу лікування АЛА-ДМШП
було виконано у 20 (12,9 %)
пацієнтів. Усього операції ЦП
виконано у 26 (16,7 %) хворих.
Із них у 10 проведена трансану-

ВАЛКАВАЛКА ВАП

ДМШП

ЛШ

ПШ

ПП

ЛП

Ао

ЛА

Рис. 1. Схема АЛА-ДМШП:
ДМШП — дефект міжшлу-
ночкової перегородки; ВАЛКА
— велика аортолегенева ко-
латеральна артерія; ВАП —
відкрита артеріальна про-
тока; Ао — висхідна аорта;
ПП — праве передсердя; ЛП
— ліве передсердя; ПШ —
правий шлуночок; ЛШ — лі-
вий шлуночок

Таблиця 1
Розподіл хворих за ступенем гіпоплазії

центральних легеневих артерій
(індекс легеневої артерії за Nakata)

   Ступінь гіпоплазії Індекс ЛА, Кількість Частота, %мм2/м2 хворих, n

Норма 265–330 19 12,6
Помірна гіпоплазія 180–265 18 11,9
Виражена гіпоплазія 100–180 58 38,4
Різка гіпоплазія <100 56 37,1
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лярна пластика вихідного трак-
ту правого шлуночка (ВТШП) з
переходом на стовбур ЛА, а у
16 — імплантація «паліативно-
го кондуїту» між ПШ і стовбу-
ром ЛА. Указані втручання про-
водилися в умовах штучного
кровообігу (ШК) без закриття
ДМШП. Причому «паліатив-
ний» кондуїт у 8 випадках по-
єднувався УП із серединної стер-
нотомії. Окрім того, виконано 27
(11,5 %) операцій центрального
СЛА без ШК. Ефективність цих
процедур підтверджена процен-
том приросту ІЛА — на 52,2 %
порівняно із СЛА (табл. 2).

Уніфокалізаційні процедури
як перший етап лікування ви-
конано у 36 (23,4 %) хворих, у
результаті чого до операцій із
ЦЛА мали зв’язок лише (10,2±
±5,8) бронхолегеневих сегмен-
тів (БЛС), тимчасом як після
уніфокалізації було об’єднано
(17,8±0,5) БЛС. Усього 72 (30,6 %)

УП виконано у 50 (32,2 %) хво-
рих. Загалом у 155 хворих про-
ведено 235 паліативно-підго-
товчих втручань, шпитальна
летальність при яких становила
3,2 %.

Результати дослідження
та їх обговорення

Атрезія легеневої артерії з
дефектом міжшлуночкової пе-
регородки являє собою склад-
ну вроджену аномалію з відсут-
ністю перспективи в покращан-
ні якості життя і негативним про-
гнозом без оперативного ліку-
вання [1; 2; 4; 7].

У Національному ІССХ АМН
України ім. М. М. Амосова про-
водилися гістологічні дослі-
дження, метою яких було вив-
чення особливостей легеневої
тканини у хворих із АЛА-ДМШП
[10]. Згідно з даними мікроскопії
препаратів легень, спостері-
гається значне зменшення ка-

лібру внутрішньосегментарних
артерій порівняно з контролем,
що підтверджує необхідність ви-
користання підготовчо-паліатив-
них втручань до ПК АЛА-ДМШП.

З усього спектра паліатив-
них процедур, які виконують
при цій аномалії, сьогодні зали-
шаються актуальними та широ-
ко застосовуються три основ-
них види: СЛА, імплантація
«паліативного» кондуїту між
ПШ і ЛА або ізольована транс-
анулярна пластика ВТПШ і уні-
фокалізація легеневого крово-
току, доповнена СЛА [2; 6; 7].
Основною метою виконання
будь-якої з цих процедур є ство-
рення сприятливих гемодина-
мічних умов пацієнту пережити
критичний період шляхом ніве-
лювання гіпоксії, ціанозу і полі-
цитемії. Також паліації забезпе-
чують зростання поперечного
перерізу ЦЛА, що готує паці-
єнта до ПК вади. За наявності
ВАЛКА, при типі В виконується
уніфокалізація, тобто комплекс
хірургічних процедур, спрямо-
ваних на максимальне об’єд-
нання ВАЛКА з нативними ле-
геневими артеріями в одну си-
стему і закриття комунікативних
ВАЛКА. При типі С проводить-
ся протезування гілки ЛА штуч-
ною судиною з реімплантацією
ВАЛКА в останню та з усунен-
ням позасерцевих джерел ле-
геневого кровотоку (рис. 2).

Таблиця 2
Порівняльна характеристика індексу легеневої артерії

після операцій центральної паліації
та системно-легеневого анастомозу

                Пацієнти зі СЛА,      Пацієнти з ЦП,
       Показник                 n=110               n=53 P

до після до після

ІЛА Nakata, мм2/м2 97,6±55,9 121±56,6 74,9±53,6 247±200 0,03

ІЛА, % від норми 29,5 36,6 22,6 74,8 0,005

% приросту                7,1                52,2 0,001

ба
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Рис. 2. Протезування двох  центральних легеневих артерій при атрезії легеневої
артерії з дефектом міжшлуночнової перегородки, тип «С»: 1 — ВАЛКА; 2 — низхідна
аорта; 3 — протезування правої легеневої артерії; 4 — протезування лівої легеневої
артерії; 5 — підключично-легеневий анастомоз справа; 6 — підключично-легеневий
анастомоз зліва
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Було виконано ПК у 88 паці-
єнтів, із них тільки 6 (3,7 %) бу-
ли кваліфіковані до первинної
ПК. Решта 82 мали низку па-
ліативно-підготовчих процедур.

 Ще у 1992 р. F. J. Puga [7]
узагальнив обсяг хірургічної ін-
тервенції для повної анатоміч-
ної корекції АЛА-ДМШП.

1. Закриття ВАП, СЛА та ко-
мунікативних ВАЛКА.

2. Пластика ДМШП латкою,
що є ключовим моментом у ра-
дикальній корекції і залежить
не тільки від абсолютного роз-
міру ЦЛА, але й від адекватно
сформованого уніфокалізацією
легенево-судинного русла. На
момент ПК необхідна участь не
менше 14–16 БЛС і здатність
легеневого судинного русла
прийняти повний серцевий ви-
кид. Причому ІЛА повинен бути
вищим ніж 150 мм2/м2, згідно з
повідомленнями інших авторів
[5; 6; 9]. За такої умови ДМШП
можна закрити з високою віро-
гідністю адекватного зниження
тиску в ПШ, який не повинен
перевищувати 0,7–0,8 (70–
80 %). У нашій практиці, коли
систолічний тиск у ПШ дорівню-
вав або був більшим від сис-
темного, проводилася дозова-
на фенестрація латки на ДМШП
діаметром 3–4 мм у 5 (5,7 %)
хворих, що дозволило успішно
закінчити ШК і операцію.

3. Створення адекватного
з’єднання ПШ з ЛА. За наяв-
ності стовбура ЛА оптимальним
методом хірургічної корекції
ВТПШ є ТАП у поєднанні з
формуванням моностулки,
якою створюється механізм
компетентності неоклапана ЛА,
на що вказують вітчизняні та
іноземні автори [6; 8]. У разі
аплазії або різкої гіпоплазії сто-
вбура ЛА необхідна імпланта-
ція протеза стовбура ЛА, ос-
танній повинен бути клапанним
кондуїтом (слід враховувати
гіпоплазію легеневого артері-
ального русла з її високим су-
динним опором) [5; 7; 9]. Серед

наших пацієнтів у 35 (40,2 %) ви-
конана ізольована ТАП ВТПШ,  у
26 (28,7 %) — із включенням
моностулки, тимчасом як імплан-
тацію кондуїту виконано у 27
(31,1 %) хворих. Серед кон-
дуїтів 19 (70,4 %) було клапан-
них і 8 (29,6 %) безклапанних
(ізольовану ТАП і імплантацію
безклапанного кондуїту вико-
нували на початку розробки
методики радикальних опера-
цій).

Шпитальна летальність піс-
ля ПК становила 19,5 %. Помер-
ло 17 хворих, причинами ле-
тального кінця були: гостра сер-
цева недостатність у 5 (29,4 %)
пацієнтів, сепсис у 3 (17,6 %),
гостре порушення мозкового
кровообігу у 3 (17,6 %), гостра
дихальна недостатність у 3
(17,6 %), синдром дисемінова-
ного згортання крові у 2 (11,7 %)
і гостра ниркова недостатність
у 1 (5,8 %). Залежність леталь-
ності від типу вади відповідно
була такою: А — 17,2 %, В —
23 %, С — 25 %. У результаті
дослідження нами встановле-
но пряму залежність між рівнем
шпитальної летальності й ІЛА
(рис. 3), яка значно зростала —
до 33 % при ІЛА менше 180
мм2/м2. За період із 2002 р.
до 2008 р. у Національному
ІССХ ім. М. М. Амосова після
ПК АЛА-ДМШП летальність зни-
зилась із 22,8 до 5,5 %.

Таким чином, зниження ле-
тальності пов’язано із впрова-
дженням нових технологій, зро-
станням хірургічного досвіду й
удосконаленням хірургічної тех-
ніки, кращим розумінням склад-
ності аномалії і розвитком ане-
стезійного та перфузійного за-
безпечення.

Висновки

1. Первинна хірургічна ко-
рекція можлива лише у 3,7 %
хворих. Решта підлягає хірур-
гічному формуванню легене-
во-артеріального русла: уні-
фокалізації всіх джерел крово-

постачання легенів (32,2 %)
і гідравлічному розширенню
гіпоплазованих легеневих ар-
терій (22,5 %). У період ново-
народженості з ВАП-залежним
кровообігом 16,7 % хворих по-
требує невідкладного накладен-
ня системно-легеневого анасто-
мозу.

 2. Показаннями до гідрав-
лічного розширення є виражена
та різка гіпоплазія легеневих ар-
терій (індекс ЛА 60–180 мм2/м2).
Так звана центральна паліація
однаково ефективна при вико-
нанні центрального анастомо-
зу, трансанулярної пластики та
кондуїту між ПШ і ЛА без за-
криття ДМШП. Середній індекс
ЛА збільшився з (74,9±53,6) до
(247,0±20,0) мм2/м2.

 3. Шпитальна летальність
становила 19,5 % і залежала від
типу АЛА-ДМШП, наявності на-
тивних ЛА, кількості зв’язаних
бронхолегеневих сегментів із
ПШ, розміру легеневих артерій.
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Вступ

У сучасній клінічній медици-
ні дедалі більше значення на-
дається підвищенню об’єктив-
ності та швидкості діагностики.
Це стосується, зокрема, і психіч-
них розладів, діагностика яких
значною мірою базується на
рівні фахового досвіду, зале-
жить від діагностичної школи й
особистих пріоритетів психіатра
та потребує достатньої кількості
часу. Впровадження DSM-III [1]
і подальших редакцій амери-
канської класифікації психічних
розладів [2], принципи яких
втілені у МКХ-10 [3], дало мож-
ливість уніфікувати діагностичні
критерії психічних розладів, а
розроблені на їх основі алго-
ритми діагностично-лікуваль-
них заходів — прискорити діа-
гностику та виробити найефек-

тивніші лікувальні підходи. У
зв’язку з цим значного розпо-
всюдження набули методи
структурованого інтерв’ювання
та використання опитувальни-
ків, спрямованих на виявлення
психопатологічних симптомів.
Одним із таких опитувальників,
який широко використовується
в клінічній психіатричній прак-
тиці багатьох країн Європи і Пів-
нічної Америки, є SCL-90 (Symp-
toms Check List-90), який дозво-
ляє зафіксувати суб’єктивне пе-
реживання пацієнтом основних
груп психопатологічних симп-
томів, визначити ступінь їх вира-
женості та суб’єктивної тяжкості
для пацієнта. В дослідженні ми
спробували застосувати даний
опитувальник до групи пацієн-
ток з психотичними розладами,
що вперше виникли в інволю-
ційному віці, та зіставити отри-

мані результати з попередньо
проведеним клініко-психопато-
логічним дослідженням даної
вибірки, а також з даними SCL-
90-R, отриманими в контроль-
ній групі психічно здорових па-
цієнтів інволюційного віку.

Метою даного дослідження
було вивчення показників «Ба-
гатопрофільного опитувальни-
ка виразності психопатологічної
симптоматики SCL-90-R» у жінок
з психічними розладами інволю-
ційного віку та зіставлення ре-
зультатів такого скринінгового
методу з даними попередньо
проведеного клініко-психопато-
логічного обстеження.

Матеріали та методи
дослідження

Дослідження проводилося
на базі клінічних відділень ка-
федри психіатрії Одеського дер-
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жавного медичного універси-
тету (зав. кафедри, чл.-кор.
АМН України, д-р мед. наук,
проф. В. С. Бітенський), Одесь-
кої обласної психіатричної лі-
карні № 1 та в психоневрологіч-
ному відділенні Дорожньої клі-
нічної лікарні № 1 ст. Київ (зав.
відділення д-р мед. наук,
проф. О. С. Чабан).

Усього за період з січня 2003 р.
по грудень 2007 р. сформова-
но вибірку з 234 пацієнтів. У
вибірку включали усіх хворих
інволюційного віку (45–60 ро-
ків), які надійшли у психіатрич-
ний стаціонар вперше або по-
вторно (за умови, якщо психоз
маніфестував після 45 років) з
попереднім діагнозом «інволю-
ційний психоз». Після вилучен-
ня неправильно заповнених опи-
тувальників у основній вибірці
залишилося 197.

Контролем слугували резуль-
тати анонімного обстеження
47 жінок (контрольна група) ана-
логічного віку, які у 2008 р.
зверталися до лікарні загаль-

ного профілю з приводу сома-
тичної патології.

Провідним методом дослі-
дження, на якому у даній статті
будуються висновки, було опи-
тування за стандартизованим
опитувальником самооцінки пси-
хічного статусу SCL-90-R.

Статистичний аналіз отри-
маних при порівнянні з конт-
рольною групою даних здійс-
нювався за допомогою про-
грамних пакетів STATISTICA 7.0
і Microsoft EXCEL 2003 з інтегро-
ваним додатком AtteStat 9.7.1, а
також Інтернет-калькулятора
SISA (Simple Interactive Statis-
tical Analysis).

Середні значення кількісних
показників за вибірками у тексті
наведено у вигляді М±m, де M
— середнє вибіркове, а m —
похибка середнього. Кількісні
показники виборок порівнюва-
лися за такими методиками:
медіанний тест Краскела —
Уоліса, тести Вілкоксона та Ман-
на — Уїтні, критерій серій Валь-
да — Вольфовіца, а також тест

Ван дер Вардена. В усіх про-
цедурах статистичного аналізу,
критичним порогом значення Р
вважався рівень 0,05.

Задля осмислення внутріш-
ньої логіки у показниках різних
шкал SCL-90-R, до кількісних
даних дослідної та контрольної
виборок були застосовані ме-
тоди дисперсійного аналізу
ANOVA, дискримінантного ана-
лізу та багатофакторний аналіз
— статистичні методи, що до-
сліджують кореляційні зв’язки
між вибраними ознаками, зако-
дованими у шкалах опитуваль-
ника, та розкривають логіку цих
зв’язків.

Результати дослідження
та їх обговорення

Як видно з табл. 1, за основ-
ними шкалами опитувальни-
ка SCL-90-R досліджувані па-
цієнтки розподілялися на чоти-
ри підгрупи, що підтверджува-
лось дискримінантним аналі-
зом (рис. 1) і збігалося з клініч-
ними проявами психічної пато-

Примітка. * — статистична значущість відмінностей з показниками групи з маячними розладами, P<0,05; # — ста-
тистична значущість відмінностей з показниками змішаної групи, P<0,05; ## — статистична значущість відмінностей з
показниками групи тривожної депресії, P<0,05.

Таблиця 1
Показники опитувальника SCL-90-R у досліджуваних пацієнтів

залежно від форми захворювання, M±m

                                Хворі, n=197

                   Показники Маячний Іпохондрична Змішаний (депре- Тривожна
розлад,  депресія, сивно-маячний) депресія,

n=33 n=56 розлад, n=49 n=59

Соматизація (SOM) 1,87±0,09#, ## 2,25±0,09*, #, ##, 1,18±0,04 0,67±0,03
Обсесивність-компульсивність 0,70±0,03#, ## 0,8±0,03*, #, ##, 1,81±0,07## 2,24±0,04
(O-C)
Інтровертованість/міжособистісна 1,31±0,05#, ## 0,67±0,03*, #, ##, 2,33±0,05## 3,03±0,05
тривожність (INT)
Депресія (DEP) 1,00±0,04#, ## 2,22±0,02*, #, ##, 2,01±0,02## 3,04±0,05
Тривожність (ANX) 2,24±0,05#, ## 2,02±0,03*, #, ##, 1,74±0,03## 0,83±0,02
Ворожість (HOS) 2,33±0,05#, ## 1,18±0,04*, ## 1,04±0,05## 1,33±0,04
Фобія (PHOB) 0,85±0,03#, ## 0,29±0,02*, #, ## 1,53±0,03## 2,28±0,04
Паранояльні тенденції (PAR) 3,58±0,04#, ## 1,34±0,04#, ##, * 1,84±0,04## 1,08±0,04
Психотизм (PSY) 1,01±0,03#, ## 1,01±0,02#, ## 1,51±0,04 1,47±0,04
Загальний індекс тяжкості 1,46±0,04#, ## 1,31±0,03*, #, ##, 1,66±0,03## 1,83±0,02
симптоматики (GSI)
Додаткові питання (ADD) 1,14±0,03#, ## 0,89±0,02*, #, ## 2,28±0,04## 1,86±0,04
Загальна сума позитивних 65,9±0,8# 46,01±0,66*, #, ##, 68,16±0,65## 64,44±0,71
відповідей (PST)
Індекс наявного симптоматичного 2,03±0,03#, ## 2,71±0,01*, #, ##, 2,22±0,02 2,46±0,02
дистресу (PSDI)
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логії. Середні значення показ-
ників за всіма шкалами значу-
ще перевищували відповідні се-
редні показники контрольної гру-
пи (табл. 2). Слід зазначити, що
результати дискримінантного
аналізу показників опитуваль-
ника SCL-90-R, поряд з поділом
досліджуваної когорти на чоти-
ри підгрупи, показували також
тенденцію до «парування» цих
чотирьох підгруп у дві пари:

1) маячний розлад (інволю-
ційний параноїд) та іпохондрич-
на депресія;

2) змішаний розлад і тривож-
на депресія) (див. рис. 1).

Психічні розлади в усіх паці-
єнток досліджуваної когорти яв-
ляли собою поєднання пору-
шень емоційної сфери та сфе-
ри мислення. Різних аспектів
цих розладів торкалися питан-
ня опитувальника, аналіз яких
виявив такі результати. Зокре-
ма, показник депресії був най-
вищим у групі тривожної де-
пресії (3,04) і найнижчим — у
групі маячного розладу (інво-
люційного параноїду) (1,0), у
групі іпохондричної депресії і
групі змішаного депресивно-
маячного розладу показник
депресії становив 2,22 і 2,01
відповідно; у контрольній групі
цей показник був 0,38. Такий
розподіл наочно підтверджу-
ється даними дисперсійного
аналізу ANOVA (рис. 2).

У всіх пацієнток був зниже-
ний настрій: від невдоволення
та відносно незначної похму-
рості, пояснюваних утисками і
переслідуваннями, зокрема от-
руєнням, з боку близького ото-
чення у пацієнток із маячним
розладом, до вираженої туги й
аж до тривожно-тужливої неса-
мовитості у пацієнток з тривож-
ною депресією; у групі пацієн-
ток з іпохондричною депресією
переважали прояви депресії
середньої тяжкості, а в групі
змішаного депресивно-маячно-
го розладу глибина депресії ко-
ливалася від легкої до серед-
ньої / тяжкої як у різних пацієн-
ток, так і у кожному окремо взя-
тому випадку протягом часу клі-
нічного спостереження. Усім па-
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Рис. 1. Результат дискримінантного аналізу всіх показників опиту-
вальника SCL-90-R різних підгруп хворих з інволюційним психозом
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Рис. 2. Результати дисперсійного аналізу ANOVA показника депресії опи-
тувальника SCL-90-R у різних підгрупах хворих з інволюційним психозом
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Таблиця 2
Показники опитувальника SCL-90-R

у дослідній і контрольній групах, M±m

                  Показники Хворі, n=198 Контроль, n=47

Соматизація (SOM) 1,37±0,05* 0,33±0,02
Обсесивність-компульсивність
(O-C) 1,28±0,04* 0,39±0,02
Інтровертованість/міжособистісна 1,65±0,05* 0,31±0,02
тривожність (INT)
Депресія (DEP) 1,88±0,03* 0,38±0,03
Тривожність (ANX) 2,18±0,04* 0,43±0,03
Ворожість (HOS) 1,29±0,04* 0,40±0,02
Фобія (PHOB) 1,03±0,03* 0,29±0,03
Паранояльні тенденції (PAR) 1,67±0,07* 0,37±0,02
Психотизм (PSY) 1,28±0,02* 0,22±0,02
Загальний індекс тяжкості 1,56±0,02* 0,32±0,02
симптоматики (GSI)

Примітка. * — відмінності між вибірками вірогідні (P<0,05).
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цієнткам були притаманні сома-
тичні прояви депресії, які в од-
них випадках вербалізувалися
пацієнтками, що проявлялось
як скаргами, так і показника-
ми опитувальника вираженості
клінічних симптомів SCL-90-R
(див. нижче показники сомати-
зації), в інших — здебільшого
поведінковими реакціями, що
підтверджувалося детальним
клінічним дослідженням.

Хоча більшість пацієнток від-
мічали зниження мотивацій,
втрату інтересу до діяльності,
важкість у тілі, їм не була влас-
тива типова для класичної де-
пресії рухова загальмованість;
скоріше переважала тенденція
до автоматичного, іноді «робо-
топодібного», повторення звич-
них рутинних дій (прибирання,
перетирання посуду, розглядан-
ня старих фотографій або пе-
реключення телевізійних кана-
лів тощо), що іноді нагадувало
ритуали; випадки, описувані як
класична тривожна ажитація,
траплялися рідко й являли со-
бою короткочасні епізоди, про-
являючись зокрема імпульсив-
ною суїцидальною активністю.
Отже, шкала депресії, будучи
присутньою в усіх чотирьох під-
групах, утворювала певний кон-
тинуум з максимальною пред-
ставленістю в підгрупі тривож-
ної депресії та найменшою — у
підгрупі маячного розладу (ін-
волюційного параноїду).

Протилежна картина за век-
тором представленості симпто-
матики у підгрупах спостері-
галася щодо показника пара-
нояльних тенденцій: найвище
значення показника (3,58) — у
підгрупі маячного розладу, най-
нижче серед досліджуваних
підгруп (1,08) — у підгрупі три-
вожної депресії; в підгрупах іпо-
хондричної депресії та змішано-
го депресивно-маячного розла-
ду цей показник становив 1,34
і 1,84 відповідно; в контрольній
групі — 0,37 (див. табл. 1, 2). Та-
кий розподіл наглядно ілюст-
рується за допомогою диспер-
сійного аналізу ANOVA (рис. 3).

Усім досліджуваним пацієнт-
кам були притаманні розлади у

сфері суджень: від надцінної
фіксації на неприємних подіях
і власному самопочутті до яск-
раво виражених маячних ідей
з оманами сприйняття (частіше
у вигляді інтерпретативних ілю-
зій), від типових для депресив-
ного маячення іпохондричних
та нігілістичних ідей до чітко ок-
ресленого персекуторного ма-
ячення (при інволюційному па-
раноїді). Змістовий континуум
маячних ідей даної когорти па-
цієнток можна розглядати в та-
ких двох аспектах:

1) типові депресивні маячні
ідеї самозвинувачення, само-
осуду, гріховності → ідеї звину-
вачування й осуду з боку інших
людей (переважно близького
оточення) → утиски та переслі-
дування з боку інших людей (пе-
реважно близького оточення);

2) іпохондричні ідеї наявності
невиліковного захворювання →
«велике» іпохондричне і нігіліс-
тичне маячення («все згнило
всередині» (клінічно спостері-
галося лише у двох випадках))
→ інтерпретація поганого само-
почуття в рамках персекуторно-
го (отруєння, ворожба недобро-
зичливців). Можна також сказати,
що (1) перший аспект презентує
дихотомічну вісь «голотимність —
кататимність», а (2) другий — ди-
хотомічну вісь «псевдоневротич-
ність — психотичність».

Отже, шкала параноїду, по-
дібно до шкали депресії, утво-
рювала певний континуум, од-

нак протилежного напрямку: у
підгрупі маячного розладу (ін-
волюційного параноїду) пара-
ноїдна симптоматика була дуже
вираженою, а депресивна шка-
ла, натомість, мала найнижчі
показники, і навпаки — в під-
групі тривожної депресії пара-
ноїдні тенденції були слабко ви-
ражені, на противагу високій на-
пруженості депресивної шкали.

Таким чином, можна говори-
ти про наявність певного пси-
хопатологічного афективно-
маячного континууму в усіх чо-
тирьох виділених нами формах
психотичних розладів з дебю-
том в інволюційному віці. Це на-
ближує клінічні прояви психо-
тичних розладів інволюційного
віку до реактивних психозів,
оскільки саме ці два вектори є
основними в опрацюванні трав-
матичних подій. На це вказують
А. Б. Смулєвич [4], який виді-
ляв серед форм реактивних де-
пресій істеричний варіант, що
за багатьма клінічними проява-
ми збігається з іпохондричним
варіантом досліджуваної когор-
ти, та тривожний варіант з ажи-
тацією; С. Г. Жислін [5] виділяв
групу затяжних депресивно-па-
раноїдних реакцій з ідеями від-
ношення і звинувачення, які ви-
никали на фоні різкої зміни жит-
тєвої ситуації, а також вказував
на суттєву роль ситуаційного
фактора у формуванні затяж-
них параноїдних реакцій в інво-
люційному періоді. Однак від-
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Wilks lambda = ,00043, F(39, 498,23) = 162,39, р = 0,0000
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Vertical bars denote 0,95 confidence intervals

Рис. 3. Результати дисперсійного аналізу ANOVA показника пара-
нояльних тенденцій опитувальника SCL-90-R у різних підгрупах хво-
рих з інволюційним психозом: 1 — маячний розлад; 2 — іпохондрич-
на депресія; 3 — змішаний розлад; 4 — тривожна депресія
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сутність конкретного чітко вери-
фікованого у часі стресового
фактора, а за його наявності —
відсутність звучання його в пси-
хопатологічних переживаннях,
а також особливості затяжного
(у разі депресивного розладу)
або рекурентного (у разі маяч-
ного розладу) перебігу не да-
вали підстав для впевненого
визначення психогенної приро-
ди цих розладів (адже не вико-
нувалися всі критерії психоген-
ної тріади К. Ясперса [6]).

Згідно з даними табл. 2, по-
казник шкали соматизації за
SCL-90-R у всіх чотирьох кате-
горіях пацієнток був значно ви-
щим, ніж у пацієнток конт-
рольної групи (в середньому
1,37 і 0,33 відповідно). Сома-
тизація у пацієнток проявля-
лась як симптомами, типовими
для депресії (стискання в гру-
дях, головний біль, важкість у
всьому тілі), так і симптомами,
більш притаманними конвер-
сійним розладам (відчуття клуб-
ка у горлі, заніміння, «мураш-
ки» тощо). Як видно із табл. 1,
найбільш високі показники со-
матизації виявлені у групі іпо-
хондричної депресії (ІД) — 2,25
і маячного розладу (МР) —
1,87. Показник соматизації ви-
являв кореляцію з показником
шкали тривожності, що частко-
во можна пояснити наявністю
в питаннях опитувальника со-
матичного компонента тривоги
(напади тремтіння, серцебиття)
та почуття небезпеки, невідво-
ротного нещастя. Найвищі по-
казники шкали тривожності
спостерігалися відповідно в
підгрупах МР — 2,24 й ІД —
2,02, що значно вище за се-
редній показник у контрольній
групі (0,43) та показники решти
двох підгруп: змішаний розлад
(ЗР) — 1,74, тривожна депре-
сія (ТД) — 0,83. Можна ствер-
джувати, що за показниками
шкал соматизації та тривож-
ності підгрупи МР (інволюцій-
ного параноїду) й ІД «парува-
лися», відокремлюючись від
двох інших підгруп (тривожна де-
пресія та змішаний афективно-
маячний розлад).

Цікаво, що в останній під-
групі тривога (тривожна депре-
сія), що виразно проявлялася
клінічно, не дістала свого суб’-
єктивного відображення і від-
значалася порівняно невисоки-
ми середніми показниками. Ча-
стково це можна пояснити пе-
реважанням в опитувальнику
характеристик зовнішніх про-
явів тривоги, які не фіксували-
ся пацієнтками, а у випадках
найбільш тяжкої тривожної ажи-
тації заповнення опитувальни-
ка взагалі унеможливлювалось.
Зі зменшенням гостроти тривож-
ної ажитації зовнішня тривога
поступалася місцем внутрішній
тривожній налаштованості, що
відображається в питаннях шка-
ли інтровертованості / міжосо-
бистісної тривожності, які в цій
підгрупі були найвищими. Для
усіх чотирьох груп досліджува-
них пацієнток була притаманна
тенденція до обмеження соці-
альних зв’язків, напруженість у
стосунках з іншими людьми. Ча-
стково це було зумовлено почут-
тям меншовартості, невідпові-
дності, побоюваннями, а іноді
й упевненістю, що інші люди за-
суджують і звинувачують їх. Цей
аспект клінічної симптоматики
відображений у високих показ-
никах інтровертованості / міжо-
собистісної тривожності SCL-90-
R, який у всіх досліджуваних
групах є вищим за контрольний
(див. табл. 1 і 2), а особливо ви-
соких значень досягає в під-
групах тривожної депресії (3,03)
та змішаного депресивно-маяч-
ного розладу (2,33) проти 0,67
і 1,31 відповідно у підгрупах ІД
та МР. Ці результати збігалися
з даними клінічного інтерв’ю-
вання пацієнток: хворі перших
двох названих підгруп важче
йшли на контакт, уникали будь-
якого спілкування, часто були
цілком поглинуті хворобливими
переживаннями.

У табл. 1 і 2 ми можемо по-
бачити, що аналогічну тенден-
цію виявлено при дослідженні
показників обсесивності-ком-
пульсивності (ОК). Хоча в усіх
досліджуваних групах його
середнє значення було вищим,

ніж у контрольній групі (1,28
проти 0,39), найвищі показни-
ки тут відзначалися в групах
тривожної депресії та змішано-
го депресивно-маячного розла-
ду (2,24 і 1,81 відповідно по-
рівняно з 0,7 і 0,8 у підгрупах
МР й ІД). Підвищення показни-
ка обсесивності-компульсив-
ності частково віддзеркалюва-
ло особливості когнітивної сфе-
ри, притаманні депресивному
стану («зацикленість» на не-
приємних спогадах і думках,
складність переключення).
Пригадаємо, що вираженість
депресії у цих двох групах па-
цієнток визначалась як клінічни-
ми спостереженнями, так і по-
казниками SCL-90-R (2,01 у
групі змішаного депресивно-
маячного розладу і 3,04 у групі
тривожної депресії проти 0,38
у контрольній групі). Крім того,
саме в цих двох групах особ-
ливо яскраво проявлялися
компульсивні повторення пове-
дінкових схем і реакцій. З по-
казником обсесивності-ком-
пульсивності частково корелює
показник фобії (клінічно прояв-
лялися нав’язливими страхами
та побоюваннями), який в ос-
танніх двох групах досягав
відповідно 1,53 і 2,28 проти
0,29 у контрольній групі. Від-
мітимо, що в підгрупі МР по-
казник фобії становив 0,85, а в
підгрупі ІД збігався з контроль-
ною групою. Отже, можна гово-
рити, що підгрупи змішаного
депресивно-маячного розладу
та тривожної депресії за показ-
никами шкал інтровертованості
/ міжособистісної тривожності,
обсесивності-компульсивності
та фобії утворювали другу «па-
ру» серед чотирьох виділених
нами форм інволюційного пси-
хозу.

Показник шкали ворожості
є найвищим у групі МР (інво-
люційного параноїду) — 2,33 і
має відносно рівномірні вели-
чини в решті трьох досліджу-
ваних групах (1,04–1,33), у
контрольній групі цей показник
— 0,4 (див. табл. 1, 2). Клінічно
всі хворі тією чи іншою мірою
виявляли негативну налашто-
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ваність щодо інших людей, по-
чинаючи від небажання спілку-
ватися, дифузного почуття неза-
доволення й образи до оформ-
лених персекуторних маячних
ідей. Питома вага маячних ідей,
переважно персекуторного зміс-
ту, найвищою була у підгрупі
МР (інволюційного параноїду),
чим і пояснюються отримані
показники даної шкали.

Щодо показника психотизму,
розбіжність у його величині не-
велика в усіх досліджуваних
групах: як видно з табл. 1, він
дорівнює 1,01, 1,01, 1,47 і 1,51
відповідно у підгрупах МР, ІД,
змішаного розладу і тривожної
депресії порівняно з 0,22 у кон-
трольній групі, що, напевно,
пояснюється включенням у цю
шкалу питань щодо симптомів
шизофренії та ознак депре-
сивного епізоду, та проявів іпо-
хондричного розладу, а також
тим, що пацієнтки усіх чотирьох
підгруп мали психоз. Тому дана
шкала не може бути в нашому
випадку досить інформатив-
ною щодо відмінностей між
різними підгрупами.

У шкалі додаткових питань
вони змістовно значною мірою
збігалися з клінічними проява-
ми депресії (порушення харчу-
вання, сну, почуття провини та
думки про смерть). Найвищі ре-
зультати за цією шкалою, як
видно з табл. 1, виявлено у
підгрупах змішаного розладу і
тривожної депресії (2,28 і 1,86
відповідно), де напруженість
депресивного афекту клінічно
також була найвищою; у підгру-
пах МР (інволюційного параної-
ду) й ІД рівні за шкалою додат-
кових симптомів становили
відповідно 1,14 і 0,89.

Робота з опитувальником
SCL-90-R дає можливість ви-
значити також показники додат-
кових шкал: загальний індекс
тяжкості симптоматики (GSI),
який характеризує поточний стан
і глибину розладу; індекс загаль-
ного симптоматичного дистресу
(ІЗСД), що характеризує тип реа-
гування на взаємодію та загаль-
ну кількість ствердних відпові-

дей, яка необхідна для обчис-
лення попереднього індексу.

Обчислювали GSI шляхом
поділу загальної суми балів, на-
браних з усіх питань опитуваль-
ника, включно з додатковими,
на загальну кількість питань
опитувальника (90). Як видно з
табл. 1, найнижчим цей індекс
був у підгрупі ІД (1,31), що за-
галом корелювало з відносно
нетяжким рівнем депресії у цих
пацієнтів; у підгрупах МР (інво-
люційного параноїду), змішано-
го депресивно-маячного розла-
ду і тривожної депресії цей по-
казник був відповідно 1,46, 1,66
і 1,83. Він виразно корелював
зі ступенем компліантності па-
цієнтів до застосованої терапії.

Дещо іншими були показни-
ки індексу наявного симптома-
тичного дистресу (ІНСД). Цей
індекс обчислювали шляхом
поділу загальної суми балів на
кількість ствердних відповідей,
він визначав, наскільки інтен-
сивно переживали пацієнти на-
явні у них симптоми. Як ми мо-
жемо бачити з даних табл. 1,
показник у підгрупі ІД тут був
найвищим — 2,76; у підгрупі
тривожної депресії — 2,46; у
підгрупі змішаного розладу —
2,22 і в групі МР (інволюційно-
го параноїду) показник ІНСД
був найнижчим — 2,03. Ці по-
казники виявляли пряму коре-
ляцію з суб’єктивним пережи-
ванням нездоров’я та з рівнем
порушення соціального функ-
ціонування пацієнтів, яке було
більш виражене у підгрупах іпо-
хондричної та тривожної де-
пресій. На нашу думку, ІНСД ха-
рактеризує «его-дистонність»
симптоматики і може бути ще
однією ознакою дихотомічної осі
«псевдоневротичність — психо-
тичність» розладу.

Отже, поряд із виділенням
чотирьох підгруп досліджува-
них пацієнток за результатами
опитувальника SCL-90R і клі-
нічних досліджень, ми можемо
констатувати:

— наявність двох протилеж-
но спрямованих психопатоло-
гічних континуумів: депресивного

та маячного, що демонструється
показниками відповідних шкал;

— виділення нами з чоти-
рьох клінічних форм інволю-
ційного психозу двох «пар», де
підгрупи в «парі» найвиразніше
корелюють між собою за дво-
ма кластерами клінічних симп-
томів: (1) соматизація — три-
вожність, що є об’єднуючим
для «пари» МР (інволюційний
параноїд) та ІД, і (2) інтровер-
тованість / міжособистісна три-
вожність — обсесивність-ком-
пульсивність — фобія, що є
об’єднуючим для «пари» зміша-
ний депресивно-маячний роз-
лад і тривожна депресія.

Крім того, за даними додат-
кових шкал можна отримати
підтвердження клінічних спос-
тережень щодо суб’єктивної
тяжкості хворобливих пережи-
вань, яка не завжди корелює з
рівнем об’єктивної тяжкості пси-
хопатологічних симптомів, а
дані загального індексу вира-
женості симптоматики, ймовір-
но, можуть слугувати предикто-
ром копліантності даної когор-
ти пацієнтів до терапії (зрозумі-
ло, що останнє припущення по-
требує подальшої розробки).

Перевіримо виявлений внут-
рішній зв’язок між вказаними шка-
лами опитувальника, а відтак і
між названими «парами» клі-
нічних форм інволюційного пси-
хозу за допомогою методу фак-
торного аналізу — статистично-
го методу, який власне дослі-
джує кореляційні зв’язки між ви-
браними ознаками та розкриває
логіку цих зв’язків. У базу даних,
що буде опрацьовуватися, вво-
дяться показники шкал SCL-90
усіх пацієнтів досліджуваної ви-
бірки (без поділу на клінічні фор-
ми), після цього спеціальна ком-
п’ютерна програма (Statistics/
Windows) вибудовує кореляцій-
ну матрицю (рис. 4).

Дані факторного аналізу
свідчать (табл. 3):

— за першим фактором ми
отримуємо вагомі значення тих
самих шкал SCL-90, які «пару-
ють» чотири клінічні форми ін-
волюційного психозу у дві «пари»
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— шкали соматизації, тривож-
ності та параноїду займають фак-
торні навантаження зі знаком
«+», які ніби «протистоять» шка-
лам обсесивності-компульсив-
ності, інтровертованості / міжосо-
бистісної тривожності фобії та
депресії, що виявляють факторні
навантаження зі знаком «–», де-
монструючи тим самим фактор

«кластеризації» шкал, який ми
схильні бачити в певних феноти-
пічних відмінностях особистісних
механізмів адаптації й опрацю-
вання тривоги у двох названих
пар, а тому могли б назвати ще й
фактором особистісного феноти-
пу пацієнтів;

— за другим фактором ва-
гомого значення набули лише

дві шкали: шкала депресії та
шкала параноїду, що підтвер-
джує нашу констатацію симпто-
матичного континууму за цими
двома шкалами, а тому другий
фактор, очевидно, відображає
певний універсальний механізм
опрацювання переживань у
пацієнтів з інволюційним пси-
хозом і може опосередковано
свідчити на користь нашого при-
пущення про спорідненість інво-
люційних і реактивних психозів
(так само як і говорити про який-
небудь інший універсальний
механізм, наприклад, біологіч-
ний, що зумовлює переживан-
ня інволюційних хворих). Тому
ми схильні інтерпретувати дру-
гий фактор як фактор універ-
сального механізму пережи-
вань, властивих пацієнтам з
інволюційним психозом.

Висновки

1. Маячна та депресивна
симптоматика, згідно з показни-
ками SCL-90-R, утворюють кон-
тинууми депресивних пережи-
вань від незадоволення і по-
хмурості до тяжкої психотичної
депресії та маячних пережи-
вань від надцінної фіксації на
неприємностях до розгорнуто-
го нігілістичного маячення, від
підвищеної чутливості та сен-
ситивного маячення відношен-
ня до вираженого персекутор-
ного маячення, що може свідчи-
ти про їх взаємну пов’язаність у
спектрі переживань інволюцій-
них пацієнтів.

2. За шкалами соматизації —
тривожності й інтровертованості-
обсесивно-компульсивності-
фобії чотири підгрупи об’єдну-
ються у дві пари ((1) маячний
розлад та іпохондрична депре-
сія; (2) змішаний розлад і три-
вожна депресія), що може свід-
чити про особливості опрацю-
вання переживань, переважаю-
чих копінгових механізмів і може
бути пов’язане з особистісною
структурою пацієнтів.

3. Після аналізу шкал мож-
на припустити, що особистісна
структура пацієнтів із маячним
розладом має більше спільних

Таблиця 3
Результати багатофакторного аналізу

всіх показників опитувальника SCL-90-R різних підгруп
хворих з інволюційним психозом

                  
Показник

                           Факторні  навантаження

Фактор 1 Фактор 2

Соматизація (SOM) 0,804785 0,216616
Обсесивність-компульсивність
(O-C) -0,873264 -0,044110
Інтровертованість/міжособистісна -0,895051 -0,257732
тривожність (INT)
Депресія (DEP) -0,703009 0,568552
Тривожність (ANX) 0,840899 -0,147835
Ворожість (HOS) 0,355732 -0,645327
Фобія (PHOB) -0,899153 -0,239917
Паранояльні тенденції (PAR) 0,536006 -0,778251
Психотизм (PSY) -0,698609 -0,139609
Загальний індекс тяжкості -0,685010 -0,290359
симптоматики (GSI)
Додаткові питання (ADD) -0,724949 -0,296624
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Рис. 4. Результати багатофакторного аналізу всіх показників опи-
тувальника SCL-90-R різних підгруп хворих з інволюційним психозом

GSI
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рис із особистісною структурою
у пацієнтів групи ІД, тимчасом
як особистісні структури зміша-
ної та тривожної групи мають
спорідненість між собою.

4. Отримані результати по-
рівнювані із даними поперед-
ньо проведеного клініко-психо-
патологічного обстеження па-
цієнтів дослідної вибірки і по
суті підтверджують його.

ЛІТЕРАТУРА

1. Diagnostic and Statistical Manual
Disorders. 3rd Edition.  Amer. Psychiat.
Assoc DSM-III. — 1980.

2. Diagnostic and Statistical Manual
Disorders. — 2000. — Amer. Psychiat.
Assoc DSM-IV-TR. — 4th Edition, Text
Revision.

3. Карманное руководство к МКБ-
10: классификация психических и по-
веденческих расстройств (с глосса-
рием и исследовательскими диа-
гностическими критериями) / под ред.

Дж. Э. Купер. — К. : Сфера, 2000. —
464 с.

4. Руководство по психиатрии.
В 2-х томах. Т.1. / А. С. Тиганов, А. В.
Снежневский, Д. Д. Орловская [и др.]
; под ред. А. С. Тиганова. — М. : Ме-
дицина, 1999. — 712 с.

5. Жислин С. Г. Очерки клиничес-
кой психиатрии / С. Г. Жислин. —
М. : Медицина, 1975.

6. Ясперс К. Общая психопатоло-
гия / К. Ясперс; пер. с нем. — М. :
Практика, 1997.

Вступ

Залізодефіцитні стани (ЗДС)
є однією з важливих проблем
охорони здоров’я. Ще на почат-
ку 90-х років минулого століття
ВООЗ ухвалила програму ге-
моглобінового оздоровлення
населення Землі і зменшення
поширеності дефіциту заліза
(ДЗ) і анемій до 2000 р. Але, на
жаль, ця програма не була ви-
конана. Розповсюдженість ЗДС
останніми роками не тільки не
зменшилася, але у більшості
країн навіть збільшилася.

Проблема ЗДС у дітей шкіль-
ного віку зумовлена наслідка-
ми, що виявляються на тлі цієї
патології. Зважаючи на те, що
одним із критеріїв індивідуаль-
ного здоров’я є нервово-психі-
чний та інтелектуальний розви-
ток дитини, дослідженню цих
питань приділяється багато
уваги. Під час навчання в школі
дитина вимушена пристосову-
ватися до нового середовища,
відбувається її адаптація до
нових умов. Залежно від заці-
кавленості учня в навчанні,
відносин з однокласниками,
виділяють рівні адаптації, і на
кожному рівні важливого зна-
чення набуває психоемоційний
стан дитини.

Психічний стан у значній мірі
визначається спадковістю [1].
Вплив ЗДС на психічні стани (аг-
ресія, тривожність, стійкість до
стресу, невротичні стани, емпа-
тичні здібності, темперамент,
імпульсивність) дітей шкільного
віку вивчений недостатньо.

Метою даного дослідження
є виявлення взаємозв’язків при
залізодефіцитних станах на рі-
вень порушень деяких психо-
емоційних показників у школя-
рів старших класів.

Матеріали та методи
дослідження

Для дослідження методом
випадкової вибірки було обсте-
жено 61 дитину без супровід-
ної патології віком 14–16 років.
Характерологічні показники
вивчалися після комплексної
оцінки стану їх здоров’я, виклю-
чення психічної та неврологіч-
ної патології (за даними амбу-
латорних карт).

Серед включених у дослі-
дження дітей залежно від на-
явності ЗДС сформовано 2 гру-
пи: з виявленим ЗДС (32 дити-
ни) та група контролю (29
дітей) — практично здорові діти
без ознак ДЗ. До групи дітей із
ЗДС зарахували дітей із показ-
никами заліза сироватки крові

менше 14 мкмоль/л і рівнем за-
гальної залізозв’язувальної здат-
ності сироватки крові (ЗЗЗС)
вище 63 мкмоль/л. Рівень си-
роваткового заліза та ЗЗЗС до-
сліджували фотометричним
методом (аналізатор ФП-901М,
фірми “Labsismets”, Фінляндія),
довжина хвилі 562 нм. Викорис-
товувалися тест-системи фірм
«Філісіт Діагностика» (Україна,
Дніпропетровськ). Клінічний
аналіз крові проводився на ге-
матологічному аналізаторі. Усі
дослідження виконані у серти-
фікованій лабораторії Сумсь-
кої обласної дитячої клінічної
лікарні.

Визначення показників пси-
хоемоційного стану проводили
за допомогою таких тестів:

— методика діагностики по-
казників і форм агресії (А. Бас-
са і А. Дарки, 1936);

— методика дослідження
рівня імпульсивності (В. А. Ло-
сенков, 2004);

— методика дослідження
екстраверсії — інтроверсії (Ай-
зенк, 1964);

— тест на визначення тем-
пераменту, що виявляє реакції
людини на інших людей і об-
ставини;

— діагностика шкільної три-
воги (Філліпс, 2005);
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— діагностики рівня емпа-
тичних здібностей (В. В. Бойко,
1998) [2];

— тест на дослідження стій-
кості до стресу та діагностика
невротичних станів (М. К. Аки-
мова, 2003) [3].

Оцінку результатів тестуван-
ня проводили згідно із стандар-
тами, які рекомендуються опи-
саними методиками.

Обробку одержаних резуль-
татів проводили на персональ-
ному комп’ютері IBM PC Pen-
tium V з використанням спеціа-
лізованого програмного забез-
печення. Використовували
t-критерій надійності Стьюден-
та, критерій кореляції p Спірма-
на. Різницю вважали вірогід-
ною при р < 0,05.

Результати дослідження
та їх обговорення

Психоемоційний стан — особ-
лива форма психічних станів
людини з переважанням емоц-
ійного реагування за типом до-
мінанти. Емоційні прояви в ре-
агуванні на дійсність необхідні
людині, оскільки вони регулю-
ють її самопочуття і функціо-
нальний стан. Дефіцит емоцій
знижує активність центральної
нервової системи і може бути
причиною зниження працездат-
ності. Надмірний вплив емоціо-
генних факторів може виклика-
ти стан нервово-психічного на-
пруження і зрив вищої нерво-
вої діяльності.

Стрес (від англ. stress — на-
пруження, тиск, натиск) — не-
специфічна (загальна) реакція
організму на дуже сильну дію,
будь то фізичний або психоло-
гічний, а також відповідний стан
нервової системи організму (або
організму в цілому). При прове-
денні тестування для визначен-
ня стійкості до стресу отримано
такі результати (табл. 1).

Отримані нами результати
досліджень вказують на суттє-
ве зниження показників стій-
кості до стресу дітей із ДЗС по-
рівняно зі здоровими. Предусім
привертає до себе увагу висо-
кий рівень стійкості до стресу у
дітей без ЗДС, який траплявся

втричі частіше, ніж у дітей із
ЗДС. Тим же часом кількість
дітей із ЗДС з низькими показ-
никами рівня стійкості до стре-
су була втричі більшою, ніж у
групі порівняння (59,4 і 17,2 %
відповідно). Таким чином, діти
із ЗДС вірогідно частіше мають
низький рівень стійкості до
стресу на відміну від дітей гру-
пи порівняння. Наслідком зни-
ження стійкості до стресу у
дітей із ЗДС може бути розви-
ток депресії та психосоматич-
ної патології.

Визначення рівня невротич-
них станів (див. табл. 1) є важ-
ливим при оцінці емоційного
реагування.

У досліджуваній групі діти
майже утричі частіше мали ви-
сокі показники рівня невротич-
них станів порівняно з підлітка-
ми без ЗДС. Ці стани можуть
проявлятися невротичними
депресіями, астенією, істерич-
ним типом реагування. Отже, в
майбутньому це може сприяти
виникненню змін психічної сфе-
ри (М. К. Акимова, 2005).

Тривожність — це схильність
людини до переживання стану
тривоги — неспокійного, не-
приємного емоційного стану,
несприятливого розвитку подій,
що характеризується очікуван-
ням, наявністю поганих перед-
чуттів, страху, напруження і за-
непокоєння. Аналіз показників
визначення рівня шкільної три-
вожності (табл. 2) свідчить про
те, що у дітей із ЗДС високий
рівень шкільної тривожності спо-
стерігався вірогідно частіше.

Кількість таких дітей була
майже удвічі більшою, ніж у

групі порівняння. Водночас
відмічається менша кількість
дітей із ЗДС із низьким і се-
реднім рівнем шкільної тривож-
ності.

Наявність постійного відчут-
тя тривоги часто призводить до
замкненості дитини, відлюдку-
ватості. Шкільна тривожність
породжує у дітей страх перед
школою, вчителями, небажан-
ня вчитися.

Агресія — це поведінка, спря-
мована на умисне заподіяння
шкоди собі та (або) іншим лю-
дям. Термін «агресія» справед-
ливий для різних явищ, почи-
наючи від словесних образ і
закінчуючи війнами. Нами до-
сліджувалися такі форми аг-
ресії, як фізична, вербальна,
непряма агресія, негативізм,
роздратування, підозрілість,
образа, відчуття провини. Ви-
значення рівня агресивності є
важливим для запобігання
можливим наслідкам. У резуль-
таті тестування (табл. 3) вста-
новлено, що у дітей із ЗДС за-
гальний показник агресивності
мав тенденцію до більш висо-

Таблиця 1
Рівні стійкості до стресу та невротичних станів, %

              Показники Діти із ЗДС Діти без ЗДС

Рівень стійкості до стресу
Високий 18,70±7,01* 62,00±9,17*
Низький 59,40±8,82* 17,20±7,14*
Середній 21,90±7,42 20,80±7,66

Рівень невротичних станів
Високий 62,51±8,70* 24,11±8,09*
Низький 18,75±7,01 17,20±7,14
Середній 18,75±7,01* 58,70±9,31*

Примітка. * — вірогідна різниця між групами, р<0,001.

Таблиця 2
Рівень шкільної
тривожності, %

Показники
Діти Діти
із ЗДС без ЗДС

Високий 59,40± 31,01±
±8,82* ±8,74*

Низький 21,90± 34,51±
±7,42 ±8,98

Середній 18,70± 34,50±
±7,01 ±8,98

Примітка. * — вірогідна різниця між
групами, р<0,05.
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кого порівняно з дітьми без ЗДС
(53,1 і 31,01 % відповідно).

Агресивні діти мають про-
блеми з адаптацією у колективі
та спілкуванням з іншими людь-
ми, у майбутньому вони можуть
бути притягнуті до криміналь-
ної відповідальності.

Імпульсивність — риса ха-
рактеру, що проявляється у
схильності діяти без достат-
нього свідомого контролю, під
впливом зовнішніх обставин
або через емоційні переживан-
ня. Досягши підліткового віку,
імпульсивність може виявля-
тися як вікова особливість, по-
в’язана вже з підвищенням
емоційної збудливості у цьому
віці.

Рівень імпульсивності (див.
табл. 3) був досить високим в
обох групах, можливо тому, що
тестувалися діти 14–16 років,
які перебувають у складному
підлітковому віці. Достовірної
різниці між показниками імпуль-
сивності встановлено не було.
Тим же часом відзначалася
тенденція до підвищеного рів-
ня імпульсивності у дітей із
ЗДС (дітей із високим і се-
реднім рівнем було 81,27 %, а
у групі контролю — 72,45 %).

Важливим у характероло-
гічній характеристиці є визна-

чення екстраверсії, інтроверсії.
Екстравертний тип є системою,
яка більше видає енергії та
інформації, ніж отримує. Тому
екстраверт вирізняється тим,
що зазвичай витрачає більше
зусиль, ніж потрібно для досяг-
нення якогось середнього ре-
зультату. Екстравертний стиль
поведінки і роботи може бути
охарактеризований як актив-
ний, але витратний. Інтроверт-
ний тип є системою, яка більше
нагромаджує енергії та інфор-
мації, ніж видає. Тому інтроверт
зазвичай докладає зусиль мен-
ше середнього для досягнен-
ня бажаного результату. При-
родно, для того щоб виконати
такий же обсяг роботи, як і
екстраверт, інтроверту знадо-
биться більше часу. Отже,
інтровертний стиль поведінки і
роботи можна назвати пасив-
ним, але економним. Екстра-
версія-інтроверсія є природже-
ними (спадковими) формами
психотипу людини. Взаємо-
зв’язку між ЗДС і рівнем екс-
траверсії та інтроверсії у дітей
досліджуваних груп нами вияв-
лено не було.

Що стосується рівня емпа-
тичних здібностей (див. табл.
3): здатності поставити себе на
місце іншої людини (або пред-

мета), готовності до співпере-
живання, вміння точно визначи-
ти емоційний стан іншої люди-
ни на основі мімічних реакцій,
вчинків і жестів — за результа-
тами дослідження відмінностей
практично не було.

Таким чином, рівень сиро-
ваткового заліза не впливає
на емпатичні здібності шко-
лярів.

Темперамент — природжена
(біологічно й онтогенетично обу-
мовлена) і незмінна властивість
людської психіки, що визначає
реакції людини на інших людей
і обставини. Характеризує ін-
дивід з боку динамічних особли-
востей його психічної діяльності.
У чистому вигляді темперамен-
ти зустрічаються украй рідко.
«Чистих» темпераментів не іс-
нує. При оцінці поєднання типів
темпераменту у дітей обох груп
вірогідних відмінностей не ви-
явлено, що підтверджує від-
сутність залежності ЗДС від ти-
пу темпераменту.

Висновки

1. У дітей шкільного віку із
дефіцитом заліза виявлені по-
рушення психоемоційного ста-
ну. Основними дефіцитарними
характерологічними процесами
у них були низькі показники
рівня стійкості до стресу, високі
показники рівня невротичних
станів і висока шкільна три-
вожність.

2. Порушення психоемоцій-
ного стану може негативно
впливати на адаптацію дитини
у колективі, сприяти розвитку
депресії та психосоматичної
патології. Враховуючи наслідки
ЗДС, навіть мінімальної вира-
женості, важливо забезпечити
у школярів своєчасну діагнос-
тику та корекцію ДЗ.
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Таблиця 3
Показники загального рівня агресивності,
імпульсивності, екстраверсії, інтроверсії,

емпатичних здібностей у дітей, %

                Показники Діти із ЗДС Діти без ЗДС

Рівень агресивності
Високий 53,10±8,96 31,01±8,74
Низький 18,82±7,01 34,52±8,98
Середній 28,32±8,08 34,51±8,98

Рівень імпульсивності
Високий 56,25±8,91 48,32±9,44
Низький 18,75±7,01 27,61±8,45
Середній 25,02±7,78 24,13±8,09

Рівень екстраверсії
Високий 29,42±11,40 33,31±12,60
Низький 35,32±11,91 33,33±12,61
Середній 35,32±11,91 33,31±12,63

Рівень інтроверсії
Високий 26,7±11,8 28,6±12,5
Низький 40,0±13,1 35,7±13,3
Середній 33,3±12,6 35,7±13,3

Рівень емпатичних здібностей
Високий 18,75±7,01 24,10±8,09
Низький 56,25±8,91 48,33±9,44
Середній 25,02±7,78 27,63±8,45
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Вступ

Погляд на етіологію виник-
нення грижі з позицій теорії про
патологію м’якого каркаса лю-
дини як однієї з основних при-
чин захворювання дозволив
обґрунтувати необхідність за-
стосування при оперативному
лікуванні синтетичних алотранс-
плантатів [6].

Зокрема, при хірургічному
лікуванні пахової грижі викори-
стання алотрансплантата є
безальтернативним, оскільки
його застосування супрово-
джується найменшою кількістю
рецидивів грижі порівняно з
будь-яким іншим відомим спо-
собом [1; 2]. Крім того, частота
рецидиву, що є основним кри-
терієм оцінки якості операції, не
залежить від застосовуваної
методики й способу розташуван-
ня протеза стосовно пахового
каналу та його елементів [4; 5].

Разом із тим, необхідно вра-
ховувати не тільки найближчі й
віддалені результати опера-
тивного лікування з погляду на
прогноз розвитку рецидиву за-
хворювання, але й ступінь ри-
зику, травматичність, можливі
ускладнення й побічні ефекти
як самого втручання, так і об-
раної анестезії.

У цих питаннях не існує єди-
ної точки зору, а показання до
вибору способу операції та виду
анестезії визначаються особи-
стими вподобаннями хірурга, а
у деяких випадках — існуючи-
ми або пропагованими стерео-
типами.

За даними численних дослід-
ників, операція Ліхтенштейна
має низку незаперечних пере-
ваг: можливість використання
місцевої анестезії, звичний опе-
ративний доступ, технічна про-
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Запорізька медична академія післядипломної освіти

стота виконання, низька вар-
тість забезпечення операції,
практично безбольовий після-
операційний період, коротко-
тривалий час реабілітації хво-
рого, стабільний результат [3].

Мета дослідження — оцінка
результатів й обґрунтування
ефективності операції Ліхтен-
штейна при хірургічному ліку-
ванні пахової грижі.

Матеріали та методи
дослідження

На базі кафедри хірургії з
курсом гнійно-септичної хірургії
Запорізької медичної академії
післядипломної освіти протя-
гом 2006/2007 рр. прооперова-
но 187 хворих з паховою гри-
жею.

Чоловіків було 178 (95,2 %),
жінок — 9 (4,8 %). Середній вік
пацієнтів становив (52,3±5,6)
року.

Грижі однобічної локалізації
відзначалися у 175 (93,6 %),
двобічної — у 12 (6,4 %) хво-
рих. Усього оперовано 199
гриж.

Рецидивна пахова грижа
відзначалася у 16 (8,6 %), реци-
дивуюча — у 11 (5,6 %) хворих.

Відповідно до “SWR classі-
fіcatіon”, запропонованій J. P.
Chevrel і A. M. Rіth [7], грижі роз-
поділені у такий спосіб: W1R(-)
— 148, W2R(-) — 24, W1R(+)1 —
17, W1R(+)2 — 7, W1R(+)3 — 2,
W2R(+)1 — 1.

Усім пацієнтам виконана
операція Ліхтенштейна. У пла-
новому порядку оперовані 174
(93,1 %), в ургентному — 13
(6,9 %) хворих. При двобічній
паховій грижі операція викону-
валася водночас.

Як алотрансплантат застосо-
вувалися поліпропіленові про-
тези фірми ”Ethіcon” (США).

Результати дослідження
та їх обговорення

Вибір виду анестезії залежав
від розміру, локалізації, наяв-
ності рецидиву, защемлення
грижі, можливості вправлення
вмісту грижі, а також ожиріння,
супровідних захворювань і по-
бажань хворого.

Місцеву анестезію застосо-
вували у хворих з однобічною
малою або середньою за роз-
міром паховою грижею за від-
сутності її рецидиву, защемлен-
ня, а також ожиріння та компен-
сації органів і систем організму.
Попередньо всім хворим за 30 хв
до операції проводилася стан-
дартна профілактична преме-
дикація.

При грижі великих розмірів,
неможливості вправлення її
вмісту, рецидивній або рециди-
вуючій, а також двобічній грижі
будь-якого розміру, наявності
ожиріння, декомпенсації супро-
відних захворювань застосову-
вали регіонарні методи аналгезії.

Загальну анестезію застосо-
вували у разі виявлення некро-
зу защемленого органа та не-
обхідності його резекції.

З метою профілактики хро-
нічного больового синдрому у
віддаленому терміні після опе-
рації використовували інтра-
операційну ідентифікацію нервів
пахового каналу, техніку накла-
дення «повітряних» вузлових
швів при фіксації медіального
краю протеза до сухожильної
частини внутрішнього косого
м’яза живота. За неможливості
виконання пластики протезом
через анатомічні особливості
розташування будь-якого з
нервів, останній висікали із за-
нуренням кукси Z-подібним
швом у м’язовий масив.
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Останнім часом вибір виду
алотрансплантата визначали з
огляду на розмір грижових
воріт. При ширині грижових
воріт W1 застосовували «легкі»,
при W2 — «важкі» сітки.

У післяопераційному періоді
внутрішньом’язове знеболю-
вання виконували на вимогу
пацієнта, причому в 94,9 %
ін’єкція зроблена один раз, у
4,3 % — двічі, у 0,8 % — більше
2 разів. Середній ліжко-день
становив (2,10±0,61) доби.

Останнім часом на завер-
шальному етапі операції вико-
ристовують внутрішньошкірний
косметичний шов безбарвними
нитками “Vіcryl”, що розсмокту-
ються (“Ethіcon”, США), а також
першу зміну пов’язки на наступ-
ну добу після операції, для чого
застосовують водонепроникну
плівкову наклейку (“Tegaderm”,
Німеччина), що забезпечує сте-
рильність протягом 10 діб, до-
зволяє хворому приймати душ,
відмовитися від необхідності
подальшого відвідування хі-
рурга та істотно підвищити ком-
фортність у ранньому після-
операційному періоді.

Ускладнення в ранньому
післяопераційному періоді від-
значені у 3 (1,6 %) хворих, із них

у 2 розвинувся орхіт, у 1 — на-
гноєння післяопераційної рани.
Усі ускладнення усунуті консер-
вативними заходами.

Віддалені результати ви-
вчені у термін до 18 міс. після
операції. Рецидиву грижі не
виявлено, а хронічний больо-
вий синдром відзначався тільки
в 1 (0,5 %) хворого і не потре-
бував хірургічної корекції, ос-
кільки був невираженим і не по-
рушував якості життя.

Висновки

1. Операція Ліхтенштейна
може бути визнана операцією
вибору, оскільки є найбільш
безпечним, передбачуваним,
легко відтворюваним, мало-
травматичним способом опера-
тивного втручання при паховій
грижі, а рецидив захворюван-
ня не є недоліком технології.

2. Вид анестезії й викорис-
товуваного алотрансплантата
слід вибирати з урахуванням
індивідуальних особливостей
пацієнта.
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Лазерная корреляционная
спектроскопия (ЛКС) обеспечи-
вает одномоментную много-
параметровую оценку гомео-
стаза биологических жидкостей
(плазмы и сыворотки крови,
мочи, конденсата выдыхаемо-
го воздуха и др.) в автомати-
ческом режиме и отвечает со-
временным требованиям экс-
пресс-диагностики [1–3].

УДК 617.7-073.584:616-003.284

Л. В. Венгер, В. И. Кресюн, О. Л. Тимчишин

ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ
КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТРОМЕТРИИ СЛЕЗЫ
В ДИАГНОСТИКЕ ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ

Одесский государственный медицинский университет

В большей части работ по
ЛКС-метрии исследования про-
водились на плазме или сыво-
ротке крови [3; 4]. С одной сторо-
ны, это наиболее стабильная
система гомеостаза, а с другой
— все патологические процессы,
возникающие в любом органе
или тканях организма, обязатель-
но сопровождаются соответству-
ющими изменениями плазмы

крови. Многофакторность этих
изменений, отражающихся на
характере гистограммы плазмы
крови, может затруднить раннюю
диагностику патологического
процесса в таком небольшом
органе, как глаз.

С этой точки зрения, в целях
ранней диагностики патологии
глаза более логичным являет-
ся исследование слёзной жид-
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кости (СЖ), так как любые про-
цессы в глазу сразу же отража-
ются на характере и составе
слезы (так называемая местная
реакция), а затем уже, при ко-
личественном накоплении пато-
логических изменений, могут
появиться соответствующие
сдвиги и в плазме крови. Слеза
— это постоянная микросреда
переднего отдела глаза, участ-
вующая в метаболических про-
цессах глазного яблока и ор-
биты, универсальный индика-
тор нарушения обменных про-
цессов при патологических со-
стояниях органа зрения [5].

Так, в норме уровень глюко-
зы в СЖ значительно ниже, чем
в сыворотке крови — 2,5 и
99,2 мг % соответственно. При
иритах и иридоциклитах кон-
центрация глюкозы уменьша-
ется, а при химических ожогах,
кератитах — увеличивается; в
то же время, уровень глюкозы
в крови остается постоянным.
При воспалительных заболева-
ниях переднего отдела глаза в
СЖ наблюдаются значитель-
ные изменения содержания
белка и баланса белковых
фракций. После химического
ожога роговицы или УФ-облу-
чения глаза уровень общего
белка в СЖ повышается в 1,5–
2 раза. Такая же тенденция на-
блюдается после экстракции
катаракты и при ношении жест-
ких контактных линз [5].

Не менее ценным может ока-
заться и тот факт, что измене-
ния в СЖ парного глаза могут
быть значимыми в оценке па-
тологического процесса, проте-
кающего на другом глазу.

Таким образом, исследова-
ние СЖ имеет диагностическое
и, что особенно важно, прогно-
стическое значение в офталь-
мологии.

В соответствии с вышеизло-
женным нами предложена но-
вая экспрессная методика за-
бора СЖ и исследована харак-
теристика её ЛК-спектров.

Материалы и методы
исследования

Субфракционный состав
СЖ определялся у 11 сомати-

чески здоровых лиц с неослож-
нённым офтальмологическим
анамнезом (студенты) и у 15
больных с травмами глаз, ос-
ложненными повреждением
радужной оболочки. Исследо-
вание СЖ у больных с травма-
ми глаза проводилось в ди-
намике послеоперационного
периода как оперированного,
так и неповреждённого глаза.
Предложенный алгоритм ис-
следований позволяет пред-
ставить три варианта СЖ:

1) условно-нормологический
— 18 образцов;

2) СЖ, взятая из поврежден-
ного глаза — 72 образца;

3) СЖ, взятая из парного,
неповрежденного глаза —
70 образцов.

Подготовка образцов прово-
дилась следующим способом.
Утром, в положении больного
сидя нижнее веко исследуемо-
го глаза оттягивается вниз и в
нижний конъюнктивальный
свод помещают полоску филь-
тровальной бумаги на 2–5 мин.
Затем перекладывают её в
пробирку «эппендорф», куда
добавляют 0,5–1 мл фильтро-
ванного раствора хлорида на-
трия 0,9 %, инкубируют 4–
10 мин, после чего полученный
элюат центрифугируют при
3000 об/мин на протяжении 40–
45 мин. Полученный суперна-
тант исследуют биофизичес-
ким методом — ЛКС.

При невозможности про-
ведения ЛКС-исследования
непосредственно после сорб-
ции СЖ, полученную полоску
фильтровальной бумаги, про-
питанную СЖ, помещают в
пробирку «эппендорф», тща-
тельно закрывают крышкой и
погружают в морозильную ка-
меру при температуре — 20 °С.
В таком состоянии СЖ может
сохраняться до 2 мес. При не-
обходимости пробирки вынима-
ют из морозильной камеры,
ставят в термостат при 37 °С
на 30 мин. После этого в нее
добавляют 0,5–1 мл фильтро-
ванного раствора хлорида нат-
рия 0,9 %, доведенного до тем-
пературы 37 °С, на 4–10 мин,
затем полученный элюат цент-

рифугируют при 3000 об/мин на
протяжении 40–45 мин. Супер-
натант исследуют биофизичес-
ким методом — ЛКС. Допуска-
ется только одноразовое раз-
мораживание сорбированной
на фильтровальную бумагу
СЖ. На методику забора для
ЛКС-исследования слёзной
жидкости получен патент (па-
тент України на корисну модель
№ 34628).

Результаты исследований
и их обсуждение

На рис. 1 представлен сум-
марный ЛК-спектр всех 160 из-
мерений, из которого следует,
что основной вклад в свето-
рассеяние принадлежит био-
ингредиентам, гидродинами-
ческий радиус которых нахо-
дится в пределах от 80 до
360 нм. На основе этих дан-
ных нами были определены 3
дискретных зоны (ДЗ) свето-
рассеивающих биоингреди-
ентов:

I ДЗ — низкомолекулярные
субфракции (до 80 нм);

II ДЗ — среднемолекуляр-
ные субфракции (от 81 до
360 нм);

III ДЗ — высокомолекуляр-
ные субфракции (от 361 до
2500 нм).

На основе общетеоретичес-
ких положений лазерной кор-
реляционной спектроскопии
биологических жидкостей [2]
можно предполагать, что I ДЗ
соответствует относительно
низкомолекулярным биосубст-
ратам белковой природы, II ДЗ
— комплексным интермедиан-
там нуклеопротеиновой при-
роды, и III ДЗ — высокомо-
лекулярным иммунным комп-
лексам. Согласно предложен-
ной схеме, спектральный сдвиг
в сторону I ДЗ будет соответ-
ствовать катаболическим сдви-
гам в гомеостазе СЖ, чаще со-
провождающим дистрофичес-
кие тканевые процессы, а спект-
ральный сдвиг в сторону III ДЗ
будет соответствовать анабо-
лическим сдвигам в гомеоста-
зе СЖ, чаще сопровождающим
пролиферативные тканевые
процессы.
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Причина столь незначитель-
ной дифференциации ЛК-спек-
тров в отдельных референт-
ных группах представляется
достаточно тривиальной: инди-
видуальное разнообразие ЛК-
спектров высоко выражено, о
чем свидетельствуют приводи-
мые в таблице дисперсии
средних величин. Именно это
обстоятельство свидетель-
ствует о необходимости разра-
ботки семиотически-сцеплен-
ного классификатора ЛК-спек-
тров слёзной жидкости, кото-
рый позволит анализировать
вклады индивидуальных вари-
антов в каждой из выделенных
референтных групп.

Выводы
1. Разработан метод забора

слёзной жидкости с помощью
простой, не травматичной про-
цедуры пропитывания фильт-
ровальной полоски, помещен-
ной в нижний конъюнктиваль-
ный свод, позволивший значи-
тельно унифицировать проце-
дуру анализа субфракционно-
го состава слёзной жидкости с
помощью ЛКС.

2. Исследование суммарных
ЛК-спектров слезы у сомати-
чески здоровых лиц и у боль-
ных, перенесших травму глаз,
позволило выявить тенденцию
к увеличению среднемолеку-
лярной фракции в слёзной
жидкости травмированного
глаза и высокомолекулярной
фракции — в слёзной жидко-
сти парного глаза по сравне-
нию с контрольной группой.

3. Установлена высокая сте-
пень вариабельности в суб-
фракционном составе проана-
лизированных образцов слёз-
ной жидкости, что свидетель-
ствует о необходимости разра-

С учётом предложенной ме-
тодики дифференциации дис-
кретных зон проведено иссле-
дование суммарных ЛК-спект-
ров СЖ соответственно трём
выделенным референтным
группам: I группа — соматичес-
ки здоровые лица (студенты)
без верифицированной оф-
тальмологической патологии;
во II и III группах исследова-
лась СЖ пациентов, перенес-
ших травму глаз, соответствен-
но во II группе — травмирован-
ные глаза, в III группе — пар-
ные, неповрежденные глаза
(рис. 1–4).

Анализ приведенных резуль-
татов (таблица) позволил выя-
вить тенденцию к увеличению
среднемолекулярной фракции
в СЖ на травмированном гла-
зу и высокомолекулярной фрак-
ции — в СЖ парного глаза.

Рис. 2. Суммарный ЛК-спектр слезной жидкости соматически здо-
ровых лиц без верифицированной офтальмологической патологии
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Рис. 3. Суммарный ЛК-спектр слезной жидкости, полученный из
травмированных глаз
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Рис. 4. Суммарный ЛК-спектр слезной жидкости, полученный из
парных глаз у пациентов с травмами глаза
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Рис. 1. Суммарный ЛК-спектр всех исследованных образцов слез-
ной жидкости. На рис. 1–4: по оси ординат — вклад в светорассея-
ние, %; по оси абсцисс — гидродинамический радиус частиц, нм
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Таблица
Соотношения вкладов в светорассеяние трех дискретных

зон в отдельных референтных группах, M±m

   Референтная Светорассеяние, %

        группа I ДЗ II ДЗ III ДЗ

І 34±9 46±19 20±17
І І  33±11 55±15 12±11
ІІІ  27±10 49±19 24±10
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ботки семиотически-сцеплен-
ного классификатора ЛК-спек-
тров слёзной жидкости, кото-
рый позволит анализировать
вклады индивидуальных вари-
антов в каждой из выделенных
референтных групп.
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Диабетическая макулопатия
(ДМП) может наблюдаться при
любой форме диабетической
ретинопатии (ДР), характеризу-
ется наличием в макулярной
области широчайшего спектра
суб-, интра- и преретинальных
изменений, главными из кото-
рых являются отек сетчатки
вследствие нарушения гемато-
офтальмического барьера и
ретинальная ишемия в резуль-
тате артериолярной и капил-
лярной окклюзии. Лечение ДР
и макулярного отека решает
разные задачи, проводится с
применением отличающихся
методик и обычно выполняет-
ся независимо друг от друга
[3].

Диабетический макулярный
отек (ДМО) доминирует среди
факторов риска снижения ост-
роты зрения (ОЗ) при ДР до
0,02–0,1 и уступает лишь вит-
реальным геморрагиям среди
причин снижения ОЗ при ДР
ниже 0,02. Эта точка зрения,
фактически определяющая
ДМО как серьезную медико-
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социальную проблему разви-
тых стран, разделяется практи-
чески всеми исследователями
[1; 2].

В настоящее время для по-
вышения качества диагностики
макулярного отека широко ис-
пользуется оптическая когерент-
ная томография (ОКТ). В лите-
ратуре есть сообщения о том,
что утолщение сетчатки маку-
лярной области свыше 195 мкм
по результатам ОКТ можно рас-
ценивать как первый признак
развития отека сетчатки маку-
лярной области [4].

Для лечения ДМО лазерная
коагуляция (ЛК) используется в
течение многих лет, за которые
была показана ее эффектив-
ность, а Early Treatment Diabe-
tic Retinopathy Study Research
Group (ETDRS) определила по-
казания и методики лазерного
лечения ДМП. Традиционная
ЛК приводит к тяжелому по-
вреждению фоторецепторов и
сосудов хориоидеи. Остающи-
еся после коагуляции рубцы
увеличиваются в размерах в

течение двух лет после лазер-
ного лечения, что приводит к
снижению центрального зре-
ния в результате развития пол-
зучей атрофии пигментного
эпителия сетчатки (ПЭС), суб-
ретинальной неоваскуляриза-
ции, а также эпиретинального
фиброза макулярной области
[1; 3].

Как в Украине, так и за ру-
бежом не существует единой
клинически ориентированной
классификации ДМО. Это об-
стоятельство крайне негативно
сказывается на системе диа-
гностики, подходах к лазерно-
му лечению, а также тактике
послеоперационного ведения
больных. Салдан И. Р. (1985)
предложил классификацию
ДМО, выделяющую 8 форм, в
основу которой положены кли-
нико-патоморфологические из-
менения. Классификация наи-
более полно охватывает все
основные проявления и ди-
намику ДМП, однако нет до-
статочной дифференциации
форм по ангиографической

4. Андронов Д. Ю. Лазерна коре-
ляційна спектроскопія крові як метод
фармакологічного скринінгу : авто-
реф. дис. на здобуття наук. ступеня
канд. мед. наук : спец. 14.03.05 «Фар-
макологія» / Д. Ю. Андронов. — Оде-
са, 2001. — 19 с.

5. Волков О. А. Современное
представление о слезной жидкости,
значение её в диагностике / О. А. Вол-
ков, Л. К. Мошетова // Русский меди-
цинский журнал. — 2004. — Т. 5,
№ 4. — С. 138-140.
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картине и лазерному лечению
[8]. Семенов А. Д. и соавт.
(1988) предложили классифи-
кацию, учитывающую ангиогра-
фические изменения и ориен-
тированную на выбор метода
лечения, прежде всего лазер-
ного, в которой акцентируется
вид макулярного отека и нали-
чие или отсутствие в его зоне
кистозных изменений [9]. Ис-
следованиями ETDRS разрабо-
тано понятие «клинически зна-
чимый макулярный отек» [10].
Иванишко Ю. А. предложил
свою классификацию, включа-
ющую все проявления ДМП.
Она может помочь в проведе-
нии учета и сравнения групп
пациентов, однородных по па-
томорфологии макулярного
поражения, однако недостаточ-
но отображает корреляцию
уровня тяжести ДМП с прогно-
зом эффекта лазерного лече-
ния [1].

Цель: разработать клини-
ческую классификацию и так-
тику ведения пациентов с ДМО
для повышения эффективно-
сти лечения разных форм ДМП.

Материалы и методы
исследования

Нами проведен ретроспек-
тивный анализ эффективнос-
ти лечения ДМО у пациентов с
сахарным диабетом I и II типа,
возраст от 35 до 67 лет, 1580
глаз. Из них 830 глаз были про-
лечены по ранее принятой ме-
тодике [1; 3; 9; 10], 750 глаз —
по разработанной нами такти-
ке на основании созданной
нами классификации с исполь-
зованием селективной ЛК [4–7].
Пациентам проводились стан-
дартное общеоофтальмологи-
ческое обследование, флюо-
ресцентная ангиография (ФАГ)
и ОКТ. Критериями эффек-
тивности лечения были  дина-
мика изменения остроты зре-
ния, данные ФАГ и ОКТ. При
оценке динамики ОЗ улучше-
нием считалось повышение на
1 строчку и выше по таблице
Сивцева — Головина, ухудше-
нием — понижение на 1 и боль-
ше строчек, стабилизацией —

сохранение исходной ОЗ. По
данным ФАГ, частичный или
полный регресс ФАГ-симпто-
мов отека сетчатки макулярной
области рассматривался как
улучшение, нарастание ФАГ-
симптомов отека считалось
ухудшением, отсутствие дина-
мики ФАГ-симптомов отека —
стабилизацией. По данным
ОКТ, уменьшение толщины
сетчатки по сравнению с ис-
ходной на 10 мкм и более рас-
сматривалось как улучшение,
отсутствие динамики толщины
сетчатки или ее увеличение
считалось ухудшением. Срок
наблюдения составил 5 лет.

Результаты исследования
и их обсуждение

На основании изучения эф-
фективности ЛК при разных
видах макулярного отека, мы
разработали клиническую клас-
сификацию макулярного отека
при диабетической макулопа-
тии.

I. Субклинический макуляр-
ный отек

Критерии: нет снижения ост-
роты зрения, нет ФАГ-признаков
макулярного отека, толщина
фовеолярной области 195 мкм
и более, ФЦ коэффициент 0,8
и более [4].

II. Фокальный макулярный
отек

Критерии: снижение остроты
зрения может отсутствовать,
есть ФАГ-признаки макулярно-
го отека не ближе 500 мкм от
фовеолы, толщина сетчатки в
фовеолярной области более
195 мкм.

III. Диффузный макулярный
отек

1. Неокклюзионный (неише-
мический).

Критерии: есть снижение ост-
роты зрения, ФАГ-признаки ма-
кулярного отека ближе 500 мкм
от фовеолы, толщина сетчат-
ки в фовеолярной области бо-
лее 195 мкм.

2. Окклюзионный (ишеми-
ческий).

Критерии: есть снижение
остроты зрения, ФАГ-призна-
ки макулярного отека ближе

500 мкм от фовеолы с острым
нарушением кровообращения
в хориоидее, толщина сетчат-
ки в фовеолярной области бо-
лее 195 мкм.

IV. Осложненный макуляр-
ный отек

1. Неокклюзионный (неише-
мический).

Критерии: включает в себя
критерии диффузного отека и
дополнительно присутствует
один или несколько следую-
щих признаков: кистозный отек,
макулярная пролиферация,
макулярная тракция, макуляр-
ный разрыв, геморрагии в фо-
веа, вызванные окклюзией цен-
тральной вены сетчатки или ее
ветвей или разрывом неовас-
куляризации, появление сероз-
ных отслоек ПЭС или нейро-
эпителия по типу начальной
дисциформной макулопатии.

2. Окклюзионный (ишеми-
ческий).

Критерии: включает в себя
критерии диффузного отека и
дополнительно присутствует
один или несколько следую-
щих признаков: кистозный отек,
макулярная пролиферация,
макулярная тракция, макуляр-
ный разрыв, геморрагии в фо-
веа, вызванные окклюзией цен-
тральной вены сетчатки или ее
ветвей или разрывом неовас-
куляризации, появление сероз-
ных отслоек ПЭС или нейро-
эпителия по типу начальной
дисциформной макулопатии,
по данным ФАГ — острое на-
рушение кровообращения в
хориоидее.

На основании разработан-
ной нами классификации и про-
веденных ранее исследований
по эффективности различных
способов лазерного лечения
ДМО мы предлагаем следую-
щую тактику лазерного лече-
ния пациентов с разными вида-
ми ДМО. При субклиническом
и фокальном ДМО следует
проводить селективную коагу-
ляцию ПЭС. При диффузном
ДМО неокклюзионном (неише-
мическом) типе первым этапом
мы предлагаем проводить се-
лективную коагуляцию ПЭС,
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через 2–4 нед., при отсутствии
положительной динамики, со-
гласно данным ФАГ и ОКТ, на
втором этапе проводить клас-
сическую ЛК. У пациентов с
диффузным окклюзионным
(ишемическим) типом макуляр-
ного отека проводится курс
медикаментозного лечения,
затем через 1 мес. оценивает-
ся состояние ДМО с учетом
данных ФАГ и ОКТ, при поло-
жительной динамике ДМО —
пациент находится в дальней-
шем под наблюдением, при от-
рицательной динамике — паци-
енту выполняется классичес-
кая ЛК. У пациентов с ослож-
ненным ДМО неокклюзионным
(неишемическим) типом мы
предлагаем сразу проводить
классическую ЛК. У пациентов
с осложненным окклюзионным
(ишемическим) типом макуляр-
ного отека проводится курс
медикаментозного лечения,
затем через 1 мес. оценивает-
ся состояние ДМО с учетом
данных ФАГ и ОКТ. При поло-
жительной динамике ДМО па-
циент находится в дальнейшем
под наблюдением, при отрица-
тельной динамике — выполня-
ется классическая ЛК.

Анализ результатов лазер-
ного лечения по исследованию
динамики отека сетчатки маку-
лярной области и остроты зре-
ния у пациентов, которым ле-
чение проводилось по ранее
принятой традиционной мето-
дике (830 глаз), показал, что
эффективность лечения паци-
ентов с ДМО составила 65 %.

В то же время, анализ ре-
зультатов лечения пациентов

второй группы (750 глаз), кото-
рым диагноз ставился соглас-
но предложенной нами класси-
фикации и лечение проводи-
лось соответственно разрабо-
танной тактике, показал, что
эффективность лечения соста-
вила 80 %.

Таким образом, используя у
пациентов с ДМО разработан-
ную нами тактику лечения и
предложенную тактику веде-
ния больных, мы добились по-
вышения эффективности ле-
чения на 15 % (Р<0,05). Стати-
стическая обработка проводи-
лась с использованием про-
граммы “Statistica”.

Заключение

Определение тактики лече-
ния диабетической макулопа-
тии с диабетическим макуляр-
ным отеком должно  осуществ-
ляться в зависимости от фор-
мы диабетического макулярно-
го отека. Это позволяет достиг-
нуть наиболее высокого функ-
ционального результата. Раз-
работанная нами классифика-
ция ДМО и тактика ведения
этой патологии позволяет до-
биться более высокого функ-
ционального результата.
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Медицина катастроф та військова медицина

Вступ

Після Другої світової війни
світова спільнота, у тому числі
Україна, стали свідками значної
кількості збройних конфліктів,
які хоч і не досягають мас-
штабів світової війни, однак за-
вдають значних санітарних і
економічних втрат воюючим
сторонам [2]. Не слід забувати
і про технічний прогрес, який, у
в свою чергу, позначається як
на покращанні рівня медичної
допомоги пораненим, так і на
характері бойових ушкоджень
залежно від появи нових видів
озброєнь [5; 6].

Президентом України 7 бе-
резня 2006 р. затверджено
Стратегічний замисел застосу-
вання Збройних сил держави
до 2011 р. [1]. У ньому вперше
на підставі аналізу всього спек-
тра ймовірних воєнних загроз
Україні визначено сім сценаріїв
розвитку подій і відповідно сім
типових ситуацій застосування
збройних сил.

Мета роботи — вивчити та
спрогнозувати на основі норма-
тивних документів можливі са-
нітарні втрати залежно від типу
застосування збройних сил.

Матеріали та методи
досліджень

У роботі використовувались
методики розрахунку санітар-
них втрат [2; 3; 4; 7], які при-
значені для урахування інтег-
рального впливу факторів ура-
ження при різних ситуаціях за-
стосування збройних сил.

УДК 61:355.018:614

В. П. Майданюк

ПРОГНОЗУВАННЯ МОЖЛИВИХ
САНІТАРНИХ ВТРАТ ЗАЛЕЖНО
ВІД ТИПУ ЗАСТОСУВАННЯ

ЗБРОЙНИХ СИЛ
Військово-медичний клінічний центр

Південного регіону, Одеса

Результати дослідження
та їх обговорення

Збройні сили (ЗС) України
можуть бути застосовані у та-
ких ситуаціях:

1. «Недопущення терорис-
тичних актів і диверсій на
важливих державних і війсь-
кових об’єктах».

Загальна чисельність військ
Об’єднаних сил швидкого реа-
гування (ОСШР) і оперативно-
го командування (ООК), задія-
них з метою протидії диверсі-
ям і терористичним актам на
об’єктах ЗС України, а також
участі в антитерористичних опе-
раціях може бути від 900 до
1200 осіб при термінах їх роз-
гортаннях 3–18 год.

Структура санітарних втрат
буде такою:

— бойові втрати — приблиз-
но 156–228 осіб, що становить
близько 13–19 % від загальної
кількості військовослужбовців;

— не бойові — 24–36 осіб,
або 2–3 % відповідно;

— хворі — 12–24 особи, або
1–2 % відповідно.

2. «Запобігання збройним
конфліктам, їх розв’язанню
та підтримка миру і ста-
більності у кризових регіо-
нах».

Збройні сили України мають
бути готові сформувати у тер-
мін до 60 діб і підготувати ми-
ротворчі контингенти на основі
ОСШР для участі одночасно у
двох-трьох операціях спільно з
коаліційними силами інших
держав протягом 6 міс. з на-

ступною ротацією. Для цього
передбачено мати до 3 тактич-
них груп загальною чисельні-
стю близько 8000 осіб.

У структурі санітарних втрат
розподіл буде таким:

— бойові втрати — близько
480 осіб, що становить до 6 %
від загальної кількості військо-
вослужбовців;

— не бойові — 180 осіб, або
2,25 % відповідно;

— хворі — 660 осіб, або
8,25 % відповідно.

3. «Надання допомоги ор-
ганам державної влади і на-
селенню у ліквідації наслід-
ків надзвичайних ситуацій
природного і техногенного
характеру».

Відповідно до плану дій
ОСШР (ООК) за третьою ситу-
ацією, передбачається вико-
нання перелічених завдань
визначеним складом військ
(сил) мирного (воєнного) часу
із залученням органів військо-
вого управління, а за необхід-
ності — інших військових час-
тин і підрозділів ЗС України з
терміном виконання завдання
до одного місяця. Загальна чи-
сельність особового складу,
який залучається до виконан-
ня цього завдання, може ста-
новити до 15 тис. осіб із термі-
ном готовності до 5 діб.

Якщо масштаби наслідків
надзвичайних ситуацій (НС)
перевищують встановлені тер-
міни їх ліквідації, передбачаєть-
ся додаткове залучення резер-
вних військ (сил) із терміном їх
готовності до 15 діб.

Величина санітарних втрат
особового складу військ (сил),
залучених для ліквідації на-
слідків НС, може становити до
0,2–0,3 % за добу, травматизм
— до 0,12–0,17 % за добу [5].
Виходячи із зазначеного, се-
редньодобові санітарні втрати
хворими та травматично-уш-
кодженими можуть становити
від 50 до 80 осіб за добу.

4. «Надання допомоги що-
до припинення діяльності
незаконних збройних форму-
вань».
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Буде створено кілька міжви-
дових угруповань за рахунок
військ (сил) ОСШР загальною
чисельністю до 20 тис. осіб.
Специфіка можливого варіан-
та розвитку зазначених подій
потребує додаткового створен-
ня зі складу сил ООК (ОСШР)
кількох резервних підрозділів із
повною готовністю до 10 діб і
терміном їх застосування до
одного місяця.

Санітарні втрати очікуються
такими:

— бойові втрати — близько
1200–4200 осіб, що становить
6–21 % від загальної кількості
військовослужбовців;

— не бойові — 300–420 осіб,
або 1,5–2,1 % відповідно;

— хворі — 600–780 осіб, або
3–3,9 % відповідно.

5. «Стримування та недо-
пущення поширення зброй-
ного конфлікту з території
суміжних держав».

Поставлені завдання щодо
прикриття державного кордону
війська (сили) будуть виконува-
ти у складі ОСШР (ООК) загаль-
ною чисельністю від 40 до
70 тис. осіб зі строком готовності
до 15 діб, з терміном виконання
завдань — до одного місяця і
більше. У разі потреби чисельний
склад військ (сил) на тій чи іншій
ділянці державного кордону
може підсилюватися за рахунок
основних сил оборони (ОСО).

Розподіл санітарних втрат
буде таким:

— бойові втрати — близько
1650–3300 осіб, що становить
3–6 % від загальної кількості
військовослужбовців;

— не бойові — 825–1150
осіб, або 1,5–2,1 % відповідно;

— хворі — 1650–2160 осіб,
або 3–3,9 % відповідно.

6. «Недопущення поши-
рення на територію Украї-
ни неконтрольованих де-
структивних сил».

Для виконання завдань цієї
ситуації військове керівництво
держави передбачає створен-
ня одного міжвидового опера-
тивно-тактичного угруповання
військ (сил) або двох-трьох так-
тичних груп на основі ОСШР з
мобілізаційним їх доукомплекту-
ванням. При розширенні бойо-
вих дій можливим варіантом бу-
де підсилення сформованих уг-
руповань військовими підрозді-
лами зі складу ОСО.

Загальна чисельність бойо-
вого складу військ (сил), які за-
лучаються до операції за ста-
ном мирного часу, становитиме
до 50 тис. осіб, а за умови до-
укомплектування — до 60 тис.
осіб з терміном ведення бойо-
вих (спеціалізованих) дій до
одного місяця.

Розподіл санітарних втрат
матиме такий вигляд:

— бойові втрати — близько
1800–4500 осіб, що становить
3–7,5 % від загальної чисель-
ності задіяних військ;

— не бойові — 900–1200
осіб, або 1,5–2,1 % відповідно;

— хворі — 1800–2400 осіб,
або 3–3,9 % відповідно.

У структурі бойових санітар-
них втрат за ступенем тяжкості
передбачається такий роз-
поділ: легкі (з терміном лікуван-
ня до 20 діб) — 38 %, або 684–
1710 осіб; середнього ступеня
(до 60 діб) — 27 %, або 490–
1220 осіб; тяжкі (більше 60 діб)
— 28 %, або 500–1200 осіб;
вкрай тяжкі — 7 %, або 130–310
осіб.

7. «Відсіч збройній агресії
шляхом оборони держави».

Завдання, покладені на ЗС
у даній ситуації, передбачаєть-
ся виконувати шляхом ство-
рення одного міжвидового
оперативного й одного опера-
тивно-тактичного угруповання
військ (сил) з подальшим про-
веденням часткового, а у разі
необхідності — повного стра-
тегічного розгортання ЗС Ук-
раїни терміном до 60 діб і
більше.

Термін готовності основних
сил ОСШР (ООК) — до 60 діб,
військ (сил) — до 90 діб і більше.
Вказана операція може трива-
ти від двох місяців і більше.

Розрахунок можливої струк-
тури санітарних втрат за ступе-
нем тяжкості особового складу,
задіяного за ситуацією № 7, до-
зволяє зробити такі висновки:

— легких ушкоджень з тер-
міном лікування до 20 діб мо-
жуть зазнати від 1860 до 5820
осіб, або 40 % від загальної
кількості бойових санітарних
втрат і не бойових травм;

— ушкоджень середньої тяж-
кості з терміном лікування 60
діб можуть зазнати від 1210 до
3780 осіб, або 26 % від загаль-
ної кількості бойових і не бойо-
вих санітарних втрат;

— тяжкі ушкодження з тер-
міном лікування більше 60 діб
становитимуть від 1260 до
3920 осіб, або 27 % відповід-
но;

— вкрай тяжкі ушкодження
становитимуть від 320 до 1020
осіб, або 7 % від загальної
кількості бойових і не бойових
санітарних втрат.

Загальні втрати особового
складу медичної служби за опе-
рацію (30 діб) можуть сягати
140–375 чол., із них втрати
лікарів — 6–15 чол., медичних
сестер — 12–30, санітарних
інструкторів — 38–105 чол., са-
нітарів — 84–225 чол.

Висновок
Таким чином, аналіз літера-

тури, нормативно-правових і
директивних документів дозво-
ляє зробити висновок, що ме-
дична служба ЗС України, від-
повідно до ситуацій № 1–4, зав-
дання за призначенням викону-
ватиме складом мирного часу
(без додаткового доукомплек-
тування). Тим же часом, за си-
туаціями № 5–7 необхідно до-
укомплектування як особовим
складом, так і технікою.
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Огляди

Згідно із сучасними погляда-
ми, спадковий неполіпозний ко-
лоректальний рак (СНКРР),
або синдром Lynch, — захворю-
вання з автосомно-домінант-
ним типом успадковування. Ак-
туальність захворювання обу-
мовлена, насамперед, порівня-
но рідкою зустрічальністю у по-
пуляції синдрому Лінча, який
характеризується розвитком
раку товстого кишечнику у
кількох поколіннях, молодим
(до 45 років) віком пацієнток,
переважним ураженням право-
бічних відділів товстої кишки (у
70 % — проксимальний відділ
і селезінковий кут), високою
частотою розвитку синхронних
(0–6 міс. після встановлення
первинного діагнозу) і мета-
хронних (більше 6 міс.) пухлин,
а також виникненням інших
злоякісних новотворів: раку
тіла матки, раку яєчників, раку
шлунка (переважно у країнах
Азії), раку молочної залози,
раку підшлункової залози, пух-
лин мозку й гепатобіліарної си-
стеми. Крім того, у деяких хво-
рих на СНКРР можуть розвива-
тися аденоми й карциноми
сальних залоз, множинні кера-
тоакантоми й пухлини черевної
порожнини [1; 3; 4].

Що ж є сьогодні синдроми
Lynch I та Lynch II — міф чи ре-
альність? Яка насправді часто-
та зустрічальності даної пато-
логії у популяції? І чи дійсно
слід розрізняти синдром Lynch
I та II типу або ж це послідовні
етапи одного і того самого диз-
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регуляційного процесу — пору-
шення саногенетичних меха-
нізмів організму жінки? Які за-
кономірності їхнього розвитку з
урахуванням успіхів у дослі-
дженнях молекулярної генети-
ки даної патології? На всі ці пи-
тання неможливо відповісти в
одній статті, але спробуємо си-
стематизувати і проаналізува-
ти основні дані вітчизняної і за-
рубіжної літератури та визначи-
ти векторність у напрямку до-
сліджень розглянутої групи син-
дромів.

Історія синдрому Lynch почи-
нається у 1895 р., коли патоло-
гоанатом з Мічиганського уні-
верситету A. Warthin описав
родовід родини G., у якій ро-
дичі чотирьох поколінь страж-
дали на рак товстої кишки,
шлунка, тіла матки, яєчників і
молочної залози. Пізніше
H. Lynch (1966) описав подібні
клініко-генетичні ознаки у двох
родинах. Через 40 років у ро-
дині G. була ідентифікована гер-
мінальна мутація гена MSH2,
що підтвердило спадкову етіо-
логію синдрому.

Сьогодні в усьому світі при
постановці генетичного діагно-
зу СНКРР користуються Ам-
стердамськими критеріями, за-
пропонованими у 1991 р. інтер-
національною дослідницькою
групою з вивчення СНКРР:

— наявність у сімейному
анамнезі не менше трьох ро-
дичів у двох поколіннях, що
страждають на рак товстої киш-
ки;

— молодий (до 45 років) вік
розвитку хвороби у одного з
родичів;

— наявність хворих I ступе-
ня споріднення;

— відсутність поліпів шлун-
ково-кишкового тракту.

Поєднання злоякісних ново-
творів жіночої репродуктивної
системи і шлунково-кишкового
тракту в сімейному анамнезі
пробанда також підтверджує
синдромальну патологію.

Гермінальні гетерозиготні
мутації генів, відповідальних за
помилки репарації ДНК (mis-
match repair 2 — MMR), —
MSH2, MLH1, MSH3, MSH6
(GTBP), PMS1, PMS2 — у по-
єднанні з мікросателітною не-
стабільністю є причиною виник-
нення СНКРР. Пухлина звичай-
но виникає при соматичній му-
тації алеля дикого типу, яка
інактивує системи MMR і підви-
щує рівень мікросателітної не-
стабільності, що відіграє про-
відну роль в ініціації та прогресії
пухлинного росту. За даними
літератури, гермінальні мутації
в СНКРР-асоційованих генах
(MLH1, MSH2, MSH6, PMS2)
підвищують ризик колоректаль-
ного раку, раку ендометрія і
раку яєчників до 90, 60 та 13 %
відповідно [5; 6].

Частота виявлення мутацій
залежить від критеріїв, застосо-
вуваних при постановці гене-
тичного діагнозу, і коливається
від 10 до 80 %. Основна части-
на мутацій (близько 90 %) при
СНКРР виявлена у генах MLH1
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та MSH2: у міжнародній базі
даних зареєстровано 126 різ-
них варіантів. Ген MSH2 вклю-
чає 16 екзонів, 935 кодонів
(171925 нуклеотидних пар) і
кодує білок, що складається з
934 амінокислотних залишків.
Ген MLH1 представлений 19
екзонами, 757 кодонами (57358
нуклеотидних пар), кодує білок
з 756 амінокислот. Більшість
мутацій локалізується у внутрі-
шньогенній або інтронній ділян-
ках/зонах. У родинах, де, крім
раку товстої кишки, просте-
жується нагромадження раку
тіла матки, гермінальні мутації
гена MSH6 спричиняють роз-
виток захворювань у 10 %
випадків. Припускають, що
MSH6-асоційована схильність
може реалізовуватися в атипо-
вому перебігу і доброякісних
формах синдрому Лінча. До те-
стування інших генів зверта-
ються в разі відсутності мутацій
у генах MLH1 та MSH2. Описа-
но тільки 5 мутацій генів PMS 1
і PMS2 [1; 3; 7] (таблиця).

Усі геномні кодуючі зміни є
делеціями. Нонсенс мутацій, які
викликають стоп-кодон або ве-
дуть до порушення рамки зчи-
тування, можуть викликати
зміни сплайсингу і заміну однієї
амінокислоти іншою, що також
є патогенним. З усіх ідентифі-
кованих мутацій 29 % MLH1 і
16 % MSH2 є місенс-варіанта-
ми. Місенс-мутації утруднюють
інтерпретацію результатів че-
рез неясне клінічне й етіологіч-
не значення. Великі делеції в

MLH1- і MSH2-генах аж до пов-
ної втрати одного алеля трап-
ляються частіше, ніж в інших
генах, і їх пошук рекомендова-
но проводити із застосуванням
Sauthern-гібридизації.

Імуногістохімічний аналіз
MMR-білків може бути непря-
мою ознакою залучення у про-
цес MMR-генів. Серед епігене-
тичних факторів метилування
CpG-сайтів у промоторній зоні
MLH-генів блокує його транс-
крипцію і призводить до дефі-
циту та порушення репарації. Ці
зміни характерні переважно
для спорадичного раку товстої
кишки, асоційованого з мікро-
сателітною нестабільністю, а
також для пацієнтів старше
60 років і молодих жінок, що
страждають на спадковий рак
товстої кишки.

Спадкування мутантної ко-
пії MLH- або MSH-генів підви-
щує ризик розвитку раку товстої
кишки до 80 %. Для чоловіків
— носіїв мутацій ці показники
вище, ризик розвитку раку товс-
тої кишки у жінок становить
тільки 30 %, тимчасом як ризик
розвитку раку тіла матки коли-
вається від 40 до 60 %. У па-
цієнтів, що страждають на рак
товстої кишки, асоційований з
мутаціями MMR-генів, частота й
ризики розвитку синхронних
і метахронних пухлин товстої
кишки підвищені до 35 %. Зло-
якісні новотвори інших локалі-
зацій з більшою частотою роз-
виваються при патологічному
генотипі MSH2. У родинах, де

простежується нагромадження
раку товстої кишки і раку молоч-
ної залози, мутація 1100delС
гена CHEK2 у деяких випадках
визначає розвиток цих форм
раку [2].

Розбіжності у молекулярно-
му патогенезі обумовлюють
особливості клінічних і прогно-
стичних факторів СНКРР. Від-
значається більш ранній, по-
рівняно із спорадичним раком
товстої кишки, вік виникнення
захворювання (46 і 65 років
відповідно), пов’язаний, мож-
ливо, з прискореним канцеро-
генезом. Пухлини, асоційовані
з MSH- та MLH-патологією, ха-
рактеризуються низьким ступе-
нем диференціювання, слизо-
вим і перснеподібно-клітинним
компонентом, наявністю лім-
фоцитарного інфільтрату на-
вколо пухлини, рідким відда-
леним метастазуванням, кра-
щою відповіддю на лікування і
більш сприятливим прогнозом
[4].

Пацієнтам з молекулярно
підтвердженим СНКРР потріб-
но проводити колоноскопію:
кожні 1–2 роки, починаючи з
20–25 років, і щороку — після
40. У 2006 р. з’явилися реко-
мендації Lyndor і його колег
щодо пацієнтів із СНКРР з ме-
тою скринінгу за раком ендо-
метрія: щороку необхідно про-
водити трансвагінальне ультра-
звукове дослідження і біопсію
ендометрія, починаючи при-
близно з 30 років. Для скринін-
гу раку яєчників: визначення
рівня СА-125 і трансвагінальне
ультразвукове дослідження.

Прийнято розрізняти синд-
ром Lynch I і синдром Lynch II,
при якому, крім ураження ки-
шечнику, наявний виражений
поліморфізм ураження органі-
зму з перевагою онкологічної
ураженості жіночої репродук-
тивної системи. Однією із форм
синдрому Lynch II є синдром
Muir — Torre, що клінічно про-
являється сальними пухлина-
ми шкіри, карциномою дванад-
цятипалої і товстої кишок, гор-
тані, передчасною менопау-
зою. Тривалість життя хворих

Таблиця
Основні відомі мутації генів

при синдромах Lynch I і II типу

           Гени, задіяні            Частота мутацій генів
      при синдромі Лінча              у родинах із СНКРР

MLH1 Разом із MSH2, 90 % мутацій.
Місце розташування гена: 3p21.3

MSH2 Разом із MLH1, 90 % мутацій.
Місце розташування гена: 2p22-р21

MSH6 7-10 % мутацій

PMS Менше 5 % мутацій

PMS2 Менше 5 % мутацій
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більша, ніж у хворих з анало-
гічною локалізацією без синд-
рому Muir — Torre.

Гермінальна мутація PTEN-
гена викликає розвиток синдро-
му Cowden й синдрому Banayan
— Riley — Ruvalkaba, двох га-
мартром-пухлинних синдромів
зі зростанням ризику розвитку
раку молочної, щитоподібної
залози й ендометрія. Частота
соматичної генетичної й епіге-
нетичної інактивації PTEN та-
кож висока — у 93 % випадків
спорадичних ендометріальних
карцином — незалежно від рівня
мікросателітної нестабільності,
що може виявлятися у дуже
ранніх передпухлинних утво-
реннях. Карцинома ендометрія
— найбільш часта екстраколо-
норектальна ракова патологія
при СНКРР. Помічено, що PTEN
може відігравати певну патоге-
нетичну роль у СНКРР й ендо-
метріальному канцерогенезі.
Соматичні PTEN-мутації, особ-
ливо frameshift, є наслідком
значної недостатності MMR у
ННКРР-зв’язаних карциномах
ендометрія.

На жаль, нині не існує спе-
цифічного лікування синдрому
Lynch через неспроможність
діагностики схильності й ранніх
форм захворювання. У біль-
шості випадків діагноз може
бути встановлено ретроспек-
тивно на підставі анамнестич-
них даних, характерного ура-
ження організму та підтвердже-
но результатами генетичної
діагностики. Лікування опера-
тивне симптоматичне — резек-
ція пухлини кишечнику і, при
встановленому синдромально-
му діагнозі, — профілактична
білатеральна сальпінгооваріо-
ектомія, гістероектомія з метою
запобігти можливості розвит-
ку раку ендометрія і яєчників.
Профілактичними запобіжни-
ми заходами щодо синдрому
Lynch є: проведення колоно-
скопії у пацієнтів з молекуляр-
но підтвердженим СНКРР кожні
1–2 роки, починаючи з 20–
25 років, і щороку — після
40 років. Також у 2006 р. з’яви-
лися рекомендації Lyndor і спів-

авт. щодо пацієнтів із СНКРР з
метою скринінгу для виявлен-
ня раку ендометрія: щорічне
трансвагінальне ультразвукове
дослідження і щорічна біопсія
ендометрія, починаючи при-
близно з 30 років. Для скринін-
гу раку яєчників: визначення
рівня СА-125 і трансвагінальне
ультразвукове дослідження [5].

Узагальнюючи все вищеви-
кладене, можна зробити висно-
вок про те, що, незважаючи на
велику кількість досліджень,
присвячених виявленню ос-
новних етіопатогенетичних ме-
ханізмів виникнення та розвит-
ку синдромів Lynch, сьогодні
наші знання щодо даної пато-
логії настільки незначні, що
кількість питань набагато пере-
вищує число відповідей на них.
Отже, сучасному клініцистові
досить важко виявляти розгля-
нуте нами захворювання у по-
пуляції, не маючи на озброєнні
досить чутливих та інформа-
тивних патогенетично обгрун-
тованих методів скринінгу хво-
рих із синдромом Lynch I та II
типів. На думку багатьох авто-
ритетних дослідників, яка збі-
гається з думкою нашої школи,
частота зустрічальності синд-
ромів Lynch у популяції наба-
гато перевищує офіційні циф-
ри, насамперед тому, що бага-
то хто з клініцистів забуває про
наявність даної патології, не
збирає чіткого генеалогічного
анамнезу, а також не має мож-
ливості обстежити пацієнтку у
спеціалізованій молекулярно-
біологічній лабораторії на су-
часному рівні. Такі лабораторії
існують у спеціалізованих ме-
дичних центрах, де й необхід-
но проводити обстеження цих
пацієнтів.
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 В нынешнем году исполни-
лось 90 лет со дня рождения
видного украинского и советско-
го фармаколога — доктора ме-
дицинских наук, профессора
Ярослава Борисовича Максимо-
вича. Он мог бы жить и вместе с
нами отпраздновать знамена-
тельный юбилей, однако жизнь
распорядилась по-другому...

Ярослав (как мы его по-дру-
жески любя называли Ясик)
родился 14 октября 1919 года
в Днепропетровске в семье по-
томственных врачей. Мать На-
талья Николаевна — врач-ла-
борант, а отец Борис Михайло-
вич — акушер-гинеколог. Б. М.
Максимович с 1919 по 1921 год
служил в Красной Армии в
должности врача, а с 1922 по
1924 год работал врачом в За-
порожье. С 1924 по 1941 — ра-
ботал ассистентом, а затем
доцентом Днепропетровского
мединститута.

Ярослав Борисович в 1937
году закончил среднюю школу
и поступил в Днепропетровс-
кий мединститут. В августе
1941-го, в связи с эвакуацией
института, был выпущен в ка-
честве зауряд-врача и принят
на должность ординатора хи-
рургического отделения Цент-
ральной железнодорожной
больницы Сталинской желез-
ной дороги (Днепропетровск).
Эвакуируя больных и раненых
санитарным эшелоном, он по-
пал на станцию Каганович Се-

веро-Донецкой железной доро-
ги, где был оставлен в долж-
ности хирурга железнодорож-
ной поликлиники. В сентябре
1941 года отец и мать были
мобилизованы в ряды действу-
ющей Красной Армии, в кото-
рой служили до окончания вой-
ны, оказывали медицинскую
помощь больным и раненым
воинам, перемещаясь в соста-
ве прифронтовых госпиталей
за войсковыми соединениями.
В 1941 году вышел Указ Вер-
ховного Главнокомандующего,
согласно которому все рабочие
и служащие железных дорог
считались военнослужащими и
мобилизации не подлежали.
Старшее поколение помнит,
как все железнодорожники но-
сили военизированную форму
и имели свои звания, а соответ-
ственно и знаки различия.

В ноябре 1941 года станция
Каганович внезапно была за-
хвачена немцами и все населе-
ние, железнодорожники, меди-
цинские работники оказались
на оккупированной территории.
Железнодорожная поликлини-
ка — единственное медицинс-
кое учреждение этой станции
— продолжала работать, и в
тех сложных военно-полити-
ческих условиях врачи оказы-
вали необходимую помощь
нуждающимся. Продолжил ра-
боту и Ярослав Борисович.

В начале 1942 года Я. Б.
Максимович был арестован ок-

купационными властями и в
числе другой молодежи угнан
по этапу в Германию. С этих
пор начинается его вторая био-
графия, которая изменила все
планы молодого и энергично-
го человека, оставила неизгла-
димый рубец на всей его даль-
нейшей жизни.

Практически 3,5 года Я. Б.
Максимовича содержали в ра-
бочих лагерях «Фальке» (Гам-
бург) и лишь 5 мая 1945 года
он был освобожден союзными
войсками, а 28 мая 1945 года
переправлен в советскую зону
оккупации Германии. Здесь его
ждал 211-й лагерь для приема
и содержания освобожденных
советских граждан. Ярославу
Борисовичу очень повезло, по-
тому что он работал в госпита-
ле при этом лагере, занимал
должности от ординатора до
начальника инфекционного от-
деления.

«Райская жизнь» в лагере
не могла не сказаться на здо-
ровье Я. Б. Максимовича. В
ноябре 1945 года он был от-
правлен на Родину.

К этому времени отец и мать
были демобилизованы из ар-

ЖИЗНЬ, ОТДАННАЯ ЛЮДЯМ
К 90-летию со дня рождения

профессора Я. Б. Максимовича

Пам’ять
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мии, а так как военный госпи-
таль оказался во Львове, то
родители остались в этом го-
роде работать. Отец был на-
значен заведующим кафедрой
Львовского мединститута, а
мать — врачом-лаборантом
Гортубдиспансера. С этого
времени начался львовский
период жизни Ярослава Бори-
совича. Он вернулся к родите-
лям во Львов и поступил на
5-й курс Львовского мединсти-
тута, который с отличием за-
кончил в 1946 году

С сентября 1946 года по
сентябрь 1949-го обучался в
аспирантуре при кафедре фар-
макологии Львовского медин-
ститута под руководством из-
вестного клинического фарма-
колога, заслуженного деятеля
науки, профессора Юлия Алек-
сеевича Петровского. Юлий
Алексеевич в то время заведо-
вал двумя кафедрами — фар-
макологии и пропедевтики
внутренних болезней. Он пер-
вым в бывшем СССР написал
учебник по клинической фарма-
кологии. Естественно, что эти
обстоятельства не могли не
сказаться на формировании
научного кругозора молодого
ученого. Ярослав Борисович
до конца своих дней оставал-
ся приверженцем клинической
фармакологии. Знаменатель-
но и то, что одновременно с
Ярославом Борисовичем в ас-
пирантуре обучались в даль-
нейшем видные украинские
фармакологи: профессора
Д. Ф. Ковшарь и С. М. Кит, в
разное время заведовавшие ка-
федрой фармакологии Ивано-
Франковского мединститута,
Р. В. Рудый — заведующий ка-
федрой Львовского мединсти-
тута, Н. П. Скакун — заведую-
щий кафедрой Тернопольско-
го мединститута.

Обучаясь в аспирантуре,
Ярослав Борисович одновре-
менно с 1947 года занимал
должность ассистента, а с
1951 по 1953 — доцента этой
кафедры.

С февраля 1953 года жизнь
Ярослава Борисовича связана
с Львовским НИИ охраны ма-

теринства и детства, где он
последовательно занимал долж-
ности старшего научного сотруд-
ника, заведующего физио-
логической лабораторией, заме-
стителя директора по научной
части. В 1957 году Ярослав Бо-
рисович, согласно распоряже-
нию МЗ Украины, переведен на
должность заведующего кафед-
рой фармакологии вновь обра-
зованного Луганского медицин-
ского института, где наряду с
организацией кафедры, поста-
новкой учебно-методической
работы были начаты серьезные
научные исследования.

В сентябре 1960 года Яро-
слав Борисович избран заведу-
ющим кафедрой фармаколо-
гии Одесского мединститута
им. Н. И. Пирогова, которой
руководил в течение 25 лет до
дня своей кончины — 9 ноября
1985 года.

В 1950-м Я. Б. Максимович
защитил кандидатскую, а в
1959 году — докторскую дис-
сертации. Обе работы были
посвящены фармакологии ви-
таминов. Ярослав Борисович
одним из первых в стране вы-
ступил против бытовавшего
представления о недиффе-
ренцированном общестимули-
рующем влиянии витаминов на

организм и экспериментально
доказал фармакологическую
специфичность отдельных ви-
таминов. Длительное изучение
фармакодинамики витаминов
привело Я. Б. Максимовича к
убеждению о целесообразнос-
ти использования естествен-
ных метаболитов в качестве
лекарственных препаратов.
Так, в теоретическом и экспе-
риментальном поиске возникла
и сформировалась совершен-
но новая идея метаболитной
фармакотерапии — идея при-
цельного синтеза новых лекар-
ственных препаратов на осно-
ве естественных метаболитов.
Дальнейшие многочисленные
исследования показали жиз-
ненность и состоятельность
этой идеи. В эксперименте и
наблюдениях, проведенных в
ходе клинических испытаний,
показаны терапевтическая эф-
фективность и безвредность
метаболитных препаратов, их
преимущества перед чужерод-
ными соединениями. Принци-
пиальные положения, сформу-
лированные профессором
Я. Б. Максимовичем, легли в
основу учения о метаболитной
фармакотерапии. Научные
изыскания Я. Б. Максимовича
отмечены 10 авторскими сви-

В рабочем кабинете (слева направо: доцент Н. Г. Антипов. дирек-
тор Киевского НИИ фармакологии и токсикологии. проф. Ф. П. Три-
нус, доцент В. И. Кресюн, профессор Я. Б. Максимович, кандидат
медицинских наук, Л. Ф. Нурик)
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детельствами и отражены бо-
лее чем в 170 публикациях,
4 монографиях и учебниках.
Ярослав Борисович был посто-
янным участником всех круп-
нейших научных форумов фар-
макологов и витаминологов
Советского Союза и нацио-
нальных конгрессов Болгарии,
Румынии, Польши, Венгрии.
Его монография «Прописыва-
ние, несовместимость и побоч-
ные действия лекарственных
средств» выдержала 4 изда-
ния. Под руководством Я. Б.
Максимовича подготовлено 35
докторских и кандидатских дис-
сертаций.

В Одесском мединституте
раскрылся талант блестящего
преподавателя-лектора, органи-
затора научных исследований.

В Одессе вокруг Ярослава
Борисовича сгруппировались
молодые талантливые ученые,
которые занимались не только
разработкой фундаменталь-
ных проблем фармакологии,
касающихся сердечно-сосуди-
стой системы, пищеварения,
печени, заболеваний крови, но
и, что очень важно, клиничес-
кими проблемами фармакоте-
рапии. Ярослав Борисович на-
чинает научные исследования
в области нейро- и психофар-
макологии со многими ведущи-

ми учеными современности:
академиками В. В. Закусовым,
А. В. Вальдманом, Ю. Д. Игна-
товым, профессорами Ю. И.
Вихляевым, Т. А. Ворониной и
др. В это время под его руко-
водством выполнили канди-
датские и докторские диссер-
тации по фармакологии Л. Г.
Резниченко, А. И. Гайденко,
А. Д. Казанов, В. И. Кресюн, Н. Г.
Антипов, С. С. Рыбалова, В. Г.
Соловьев, В. М. Демидов, Н. Л.
Аряев, Г. Я. Сидорчук и др.;
клинические работы — Г. И.
Герцен, В. Ф. Горват, А. П. Ка-
лашников, Н. С. Колесин, В. Я.
Юрченко, В. В. Сосюра, Г. Д.
Попов, М. Т. Доманская, Л. А.
Михалевская, О. В. Максютин-
ская, Н. И. Мочалкин, Г. М. По-
котиленко, И. В. Швец.

Широта научных взглядов,
глубокие знания, умение пред-
видеть и богатая интуиция по-
зволили Ярославу Борисовичу
занять лидирующее положе-
ние среди ученых-фармаколо-
гов Украины, СССР и дальнего
зарубежья. Он становится не-
формальным лидером Одес-
ского мединститута. Это яв-
ственнее становится видно тог-
да, когда вспоминаешь окруже-
ние Ярослава Борисовича. В то
время с ним сотрудничали ко-
рифеи отечественной науки —

академики М. А. Ясиновский,
заслуженные деятели науки
А. А. Окс, Ц. А. Левина, Л. И.
Алейникова, Ф. Н. Серков,
М. Н. Зайко, Л. К. Коровицкий,
С. М. Минервин, Ф. А. Волынс-
кий, Е. Д. Двужильная, И. Я.
Дейнека и др.

Следует отметить, что Яро-
слав Борисович блестяще вла-
дел немецким, польским и анг-
лийским языками, что позволи-
ло ему выписывать и регуляр-
но читать иностранную литера-
туру, свободно общаться с за-
рубежными коллегами. По тем
временам это было чрезвычай-
но важно.

Кроме выполнения большой
научно-педагогической работы,
профессор Я. Б. Максимович
занимался активной обще-
ственной деятельностью. Он
являлся членом правления
Всесоюзного и Украинского на-
учных обществ фармакологов,
председателем Республиканс-
кой комиссии по клинической
фармакологии, членом проб-
лемной комиссии МЗ  Украинс-
кой ССР, членом редколлегии
республиканского межведом-
ственного сборника «Фарма-
кология и токсикология», про-
пагандистом, членом областно-
го методического совета обще-
ства «Знание». Я. Б. Максимо-
вич награжден медалью «За
добросовестный труд» и знаком
«Отличник здравоохранения».

Это был высокообразован-
ный человек, ответственно от-
носившийся к любому поручен-
ному делу.

Ярослав Борисович Макси-
мович был окружен любовью и
пользовался большим автори-
тетом у студентов, ученых, кол-
лег, которые навсегда сохранят
в памяти образ замечательно-
го ученого, педагога и прекрас-
ного человека. Жизнь Я. Б. Мак-
симовича является примером
честного служения Родине.

В. И. КРЕСЮН
заведующий кафедрой
общей и клинической
фармакологии ОГМУ,
член-корреспондент

АМН Украины

Обсуждение докторской диссертации О. Н. Воскресенского с оп-
понентом, завед. каф. фармакологии Днепропетровского мединсти-
тута профессором Г. Е. Батраком
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Тамара Васильевна Хомиц-
кая родилась 2 июня 1939 года
в семье служащих. В 1962 году
окончила Одесский медицинс-
кий институт. С 1962 по 1966
Тамара Васильевна работала
врачом-ординатором отделе-
ния нейрохирургии Областной
клинической больницы. С 1966
по 1969 год Т. В. Хомицкая —
аспирант кафедры госпиталь-
ной хирургии по курсу нейрохи-
рургии, в 1970 году успешно
защитила кандидатскую дис-
сертацию. С 1969 года Тамара
Васильевна работала ассис-
тентом, а затем доцентом ка-
федры нервных болезней по
курсу нейрохирургии.

 Тамара Васильевна Хомиц-
кая была блестящим клиници-
стом, с первых лет после окон-
чания института твердо избра-
ла нелегкую и единственную
для себя специальность нейро-
хирурга. Доцент Хомицкая бы-
ла не только замечательным
диагностом с глубокой теоре-
тической подготовкой, которую
она совершенствовала все
40 лет своей деятельности, но
и многие годы — оперирую-
щим нейрохирургом. Сотни
больных, которых Тамара Ва-
сильевна лечила, помнят ее и
как внимательного врача, глу-
боко вникающего в проблемы
больного, и как специалиста,
способного действовать быст-
ро в условиях сложнейших си-
туаций нейрохирургической па-
тологии. Коллегам многих ста-
ционаров Тамара Васильевна
часто оказывала консультатив-
ную помощь в вопросах диф-
ференциальной диагностики.
При этом она никогда не была

пассивным консультантом, а
всегда думала о пациенте и
действовала только на благо
больного.

Тамара Васильевна была
блестящим педагогом, отлич-
ным лектором, инициативным
научным работником. Она при-
нимала участие во многих на-
учных конференциях, симпози-
умах по нейрохирургии как в
Украине, так и за рубежом.

Тамара Васильевна Хомиц-
кая обладала не только даром
клинициста, но и выдающими-
ся организаторскими способно-
стями, на протяжении 15 лет
избиралась секретарем партий-
ного бюро педиатрического
факультета, деканом педиат-
рического факультета. С 1983
по 1989 год Тамара Васильев-
на Хомицкая избиралась секре-
тарем парткома Одесского ме-
дицинского института, одного
из крупнейших в Украине.

Студенты, сотрудники ин-
ститута благодарны Тамаре Ва-
сильевне только за то, что си-
лой своей личности она могла
направить на выполнение лю-
бой задачи, необходимой ин-
ституту, стране, и при этом по-
доброму вникала в проблемы
любого человека. Трудно вспом-
нить всех, кому Тамара Василь-
евна помогла в решении кадро-
вых вопросов, выборе научного
направлення, специальности. В
партком люди приходили не с
жалобами, они обращались к
Тамаре Васильевне за помощью
и всегда ее получали.

Энергичная, удивительно ра-
ботоспособная, казалось, не
знающая усталости и слов «не
могу», она умела сплотить лю-

дей, вдохновить своей целе-
устремленностью, высочайшей
порядочностью, энергией, уме-
нием действовать в любой си-
туации.

С 1996 по 1998 год Тамара
Васильевна Хомицкая работа-
ла деканом международного
факультета. Во многих странах
мира бывшие выпускники Одес-
ского медицинского института
с уважением вспоминают свою
«украинскую маму», как многие
студенты называли Тамару Ва-
сильевну. Спустя многие годы
приехав в Одессу, они всегда
находили Тамару Васильевну, с
благодарностью вспоминали ат-
мосферу уважения и добра, ко-
торой их окружали в Одесском
медицинском университете.

Тамара Васильевна Хомиц-
кая была награждена значком
«Отличник здравоохранения»,
медалью «За трудовую доб-
лесть». Тамару Васильевну Хо-
мицкую всегда будут помнить
как талантливого врача и орга-
низатора, сильного, энергич-
ного и удивительно доброго
человека, обладавшего высо-
кими духовными ценностями.
Имя и дело Тамары Васильев-
ны Хомицкой навсегда сохра-
нится в памяти коллег, учени-
ков, пациентов и в сердцах тех,
кому посчастливилось с ней
дружить и работать.

Ректорат.
Коллеги. Друзья

ТАМАРА ВАСИЛЬЕВНА
ХОМИЦКАЯ

9 октября 2009 года Одесский государственный медицин-
ский университет узнал о большой утрате: на 71-м году жиз-
ни умерла доцент кафедры нервных болезней с курсом ней-
рохирургии, кандидат медицинских наук врач высшей кате-
гории Тамара Васильевна Хомицкая.
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УДК 616.33/.342:616.379-008.64
ПАТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕХАНИЗМЫ ПОВРЕЖДЕНИЯ

СЛИЗИСТОГО БАРЬЕРА ЖЕЛУДКА ПРИ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-
НОЙ ЯЗВЕ В СОЧЕТАНИИ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ

А. В. Вахненко
На собственно разработанной экспериментальной модели

пептической язвы в сочетании с сахарным диабетом у крыс изу-
чались патогенетические механизмы повреждения слизистого
барьера желудка. Установлено повышение деградации сиало-
протеинов, снижение продукции протеогликанов на фоне про-
теиназно-ингибиторного дисбаланса. Степень выраженности
этих патогенетических механизмов снижения резистентности
слизистой оболочки желудка более выражена при сочетании
пептической язвы и сахарного диабета по сравнению с груп-
пой крыс с экспериментальной язвой.

Ключевые слова: слизистый барьер желудка, эксперимен-
тальная язва, сахарный диабет.

УДК 577.151.121:092.9
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЕ ИЗУЧЕНИЕ И КОМПЬЮТЕРНОЕ

МОДЕЛИРОВАНИЕ БИОФАРМАЦЕВТИЧЕСКИХ СВОЙСТВ ЛЕ-
КАРСТВЕННЫХ СРЕДСТВ, СОДЕРЖАЩИХ ДИФЕНИЛ В СВО-
ЕЙ МОЛЕКУЛЕ

Н. Я. Головенко, И. Ю. Борисюк, Н. В. Шнейдер
Методами компьютерного моделирования были сопостав-

лены биофармацевтические и физико-химические параметры
дифенила с аналогичными показателями молекул лозартана,
вальсартана и флурбинофена. Полученные результаты свиде-
тельствуют о быстром транзите данных препаратов вдоль ЖКТ,
поэтому возникает вопрос о механизме их всасывания. Для
дальнейшего исследования нами был использован в качестве
маркера 4-3Н-дифенил. Показано, что лозартан, вальсартан и
флурбинофен с достаточной скоростью поступают из желуд-
ка к альтернативному «окну всасывания» — тонкому кишеч-
нику и путем пассивной диффузии всасываются через слизи-
стую оболочку.

Ключевые слова: 4-3Н-дифенил, лозартан, вальсартан,
флурбинофен.

УДК 547.745
ХИМИЯ N-ЗАМЕЩЕННЫХ МАЛЕИНИМИДОВ И БИОЛОГИ-

ЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ ИХ НОВЫХ ПРОИЗВОДНЫХ
Ю. И. Губский, Е. В. Вельчинская, А. Б. Драпайло, В. В.

Вильчинская
Описан новый метод синтеза оригинальных производных N-

замещенных малеинимидов с участием 2-меркаптобензойной
кислоты в системе растворителей (бензол–пиридин) при темпе-
ратуре 60–80 °С и перемешивании реакционной смеси от 3 до 7 ч
с дальнейшей обработкой продуктов реакции раствором этило-
вого спирта в воде (1:1) и безводным бензолом.

Установлено, что синтезированные производные N-заме-
щенных малеинимидов относятся к малотоксичным.

Новые производные N-замещенных малеинимидов с потен-
циальной биологической активностью содержат в молекулах
фармакофорные группы и могут быть перспективными в раз-
работке потенциальных лекарственных средств.

Ключевые слова: малеинимид, меркаптобензойная кисло-
та, токсичность, фармакофор.

УДК 611.013.395:616.13-002-005.4-092.4
ПОТЕНЦИАЛ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ МЕЗЕНХИМАЛЬНЫХ

СТВОЛОВЫХ КЛЕТОК ЖИРОВОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ ЭКС-
ПЕРИМЕНТА

Д. Б. Домбровский
Проведено изучение ультраструктуры эндотелиальных кле-

ток капилляров мышечной ткани у экспериментальных лабо-
раторных крыс и процессов, которые происходят в мышечной
ткани крыс после трансплантации мезенхимальных клеток ауто-
липоаспирата. Проводится сравнение направлений дифферен-
циации мезенхимальных клеток в зависимости от среды, в ко-
торую они вводятся. Доказано, что в условиях ишемии мезен-
химальные стволовые клетки стимулируют процессы ангиоге-
неза, непосредственно принимая участие в неоваскулогенезе.

Ключевые слова: мезенхимальные клетки, электронная
микроскопия.

УДК 615.212:615.276:547.857.4
ВЛИЯНИЕ КСАФУБЕНА НА АКТИВНОСТЬ ПРОТЕОЛИТИ-

ЧЕСКИХ ФЕРМЕНТОВ КИНИНОВОЙ СИСТЕМЫ И СОДЕРЖА-
НИЕ ПРОСТАГЛАНДИНОВ ГРУППЫ ПГЕ1 В ПЛАЗМЕ КРОВИ

И. В. Киреев, Б. А. Самура
Изучено влияние ксафубена на активность протеолитичес-

ких ферментов кининовой системы и содержание простаглан-
динов. Установлено, что ксафубен ингибирует процесс кинино-
генеза и, в отличие от ацетилсалициловой кислоты, предот-
вращает расходование компонентов калликреин-кининовой си-
стемы, а также уменьшает содержание простагландинов на
63,3 % по сравнению с экспериментальной группой крыс с кар-
рагениновым отеком лапки.

Полученные результаты позволяют рекомендовать ксафу-
бен для дальнейшего изучения активности и безопасности с
перспективой разработки препарата для лечения болевых и вос-
палительных симптомов различной этиологии.

Ключевые слова: ксафубен, протеолитические фермен-
ты кининовой системы, простагландины группы ПГЕ1.

УДК 616.08-031.81+577.15.001.57+516:311.2
СОСТОЯНИЕ ПАРОДОНТА КРЫС С ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬ-

НЫМ ДИСБАКТЕРИОЗОМ И ТОКСИЧЕСКИМ ГЕПАТИТОМ
А. П. Левицкий, О. А. Макаренко, К. В. Скидан, С. А. Де-

мьяненко, С. В. Гончарук, И. В. Ходаков
У крыс моделировали дисбиоз с помощью антибиотика, ток-

сический гепатит при введении гидразина либо сочетание ге-
патита и дисбиоза. Состояние мягких тканей пародонта (дес-
ны) оценивали по уровню биохимических показателей состоя-
ния воспаления, дистрофии и дисбиоза, а костной ткани — по
степени атрофии альвеолярного отростка, изменению активно-
сти фосфатаз и протеаз. Установлено наличие дисбиоза поло-
сти рта, развитие воспалительно-дистрофических процессов в
десне, угнетение процессов минерализации и активация процес-
сов коллагенообразования в костной ткани. Делается вывод о
существенной роли печени в патогенезе заболеваний пародон-
та.

Ключевые слова: дисбиоз, гепатит, пародонт, воспаление,
дистрофия, минерализация кости, коллагенообразование.

УДК 617.7-005:616.1-085:612.085.1
ВЛИЯНИЕ БИОФЛАВОНОИДА КВЕРЦЕТИНА НА ГЛАЗ-

НОЕ КРОВООБРАЩЕНИЕ И ОБЩЕЕ СОСТОЯНИЕ СЕРДЕЧ-
НО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЫ ЗДОРОВЫХ ЖИВОТНЫХ

И. Н. Михейцева
Выявлено существенное повышение кровоснабжения в гла-

зах здоровых кроликов при разных способах введения раство-
римой формы кверцетина — препарата корвитин (1 и 2%-й ра-
створы). Применяли внутривенные и парабульбарные инъекции,
инстилляции в конъюнктивальную полость глаза.

Наиболее эффективным было влияние на глазной крово-
ток фракционных инстилляций 2%-го корвитина. При местном
введении препарата не выявлено раздражающего действия на
передний отдел глаза. Не отмечено существенного влияния
препарата на артериальное давление и частоту сердечных со-
кращений ни при одном из изученных способов введения.

Ключевые слова: кверцетин, корвитин, глазной кровоток.

УДК 611.013.395:616.13-022-005.4-092.4
ИЗМЕНЕНИЯ СТРУКТУРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КАПИЛЛЯРОВ

МЫШЕЧНОЙ ТКАНИ В УСЛОВИЯХ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОЙ
ИШЕМИИ

Р. В. Салютин
Особенности структурной реакции составных элементов ка-

пилляров мышечной ткани в ответ на ишемию, которая приво-
дит к метаболической перестройке на клеточном уровне, не-
достаточно изучены. В проведенной научно-теоретической ра-
боте освещены особенности ультраструктурных изменений ка-
пилляров мышечной ткани у лабораторных животных при смо-
делированной ишемии конечности. Доказана эффективность и
перспективность использования метода электронной микроско-
пии с целью определения первичных патологических измене-
ний внутриклеточных структур.

Ключевые слова: ишемия, мышечная ткань, электронная
микроскопия.
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Abstracts

UDC 616.33/.342:616.379-008.64
PATHOGENIC MECHANISMS OF STOMACH MUCUS BAR-

RIER DAMAGE WITH EXPERIMENTAL ULCER IN COMBINATION
WITH DIABETES MELLITUS

A. V. Vakhnenko
At the basis of own elaborated experimental model of peptic

ulcer in combination with diabetes mellitus in rats pathogenetic
mechanisms of stomach mucus barrier damage have been stud-
ied. The sialoproteins degradation increase, proteoglicans produc-
tion decrease was established against a background of protein-
ase-inhibitional disbalance. The extent of these pathogenetic mech-
anisms of resistance weakening of stomach mucus membrane is
more pronounced under the condition of combination of peptic ul-
cer and DM, than for rats with experimental peptic ulcer.

Key words: stomach mucus barrier, experimental ulcer, dia-
betes mellitus.

UDC 577.151.121:092.9
EXPERIMENTAL STUDY AND COMPUTER MODELING OF

BIOPHARMACEUTICAL PROPERTIES OF DRUGS CONTAINING
BIPHENYL IN THEIR MOLECULE

M. Ya. Golovenko, I. Yu. Borysyuk, N. V. Schneider
With the usage of computer simulation methods biopharma-

ceutical and physicochemical parameters of biphenyl molecules
were compared with those of losartan, valsartan and flurbinofen.
The results indicate rapid transit of these drugs along the gastroin-
testinal tract, so the question is the mechanism of absorption. For
further study we used 4-3H-diphenyl as a marker. It is shown that
losartan, valsartan and flurbinofen with sufficient speed comes from
the stomach to the alternative “window of absorption” — the small
intestine — and absorb by passive diffusion through the mucous
membrane.

Key words: 4-3H-biphenyl, losartan, valsartan, flurbonofen.

UDC 547.745
CHEMISTRY OF N-SUBSTITUTED MALEINIMIDES AND

BIOLOGICAL ACTIVITY OF THEIR NEW DERIVATIVES
Yu. I. Gubskiy, O. V. Velchinska, A. B. Drapailo, V. V. Vilchinska
A new method of synthesis for the preparation of original de-

rivatives of N-substituted maleinimides with participation of 2-mer-
captobenzoic acid at the solvents system (benzene–pyridine), with
temperature 60–80°С and mixing of reaction mixture from 3 to
7 h, with next treating of reaction products by ethanol in water so-
lution (1:1) and dry benzene was described.

It was discovered that derivatives of N-substituted malein-
imides, which synthesized applies to a little toxic preparations.

New derivatives of N-substituted maleinimides with potential
biological activity have pharmacaphoric groups in molecules and
can be perspective in elaboration of potential medical drugs.

Key words: maleinimide, mercaptobenzoic acid, toxicity, phar-
macophor.

UDC 611.013.395:616.13-002-005.4-092.4
POTENTIAL OF THE FATTY TISSUE MESENCHYMAL STEM

CELLS DIFFERENTIATION UNDER EXPERIMENT
D. B. Dombrovsky
Ultrastructure of endothelial cell of muscular tissue capillar-

ies in laboratory rats and the processes which take place in mus-
cular tissue of rats after transplantation of mesenchymal cells of
autolipoaspirate have been studied. Comparison of directions of
mesenchymal cells differentiation is made depending on the me-
dium where the cells enter. It is well-proven that with ischemia
mesenchymal cells stimulate the processes of angiogenesis, tak-
ing part directly in neovasculogenesis, and under introduction to
the intact muscular tissue the mesenchymal cells differentiate in
tissue macrophages, without damage of muscular tissue structure
on the whole.

Key words: mesenchymal cells, electronic microscopy.

UDC 615.212:615.276:547.857.4
INFLUENCEOF OF XAFUBEN ON ACTIVITY OF KININ SYS-

TEM PROTEOLYTIC ENZYMES AND CONTENTS OF PGE1
PROSTAGLANDINS IN BLOOD PLASMA

I. V. Kireyev, B. А. Samura
The influence of xafuben on activity of proteolytic enzymes

of kinin system and contents of prostaglandins is investigated. It
is established that xafuben inhibits the process of kininogenesis
and in contrast to acetylsalicylic acid, prevents expenditure of ka-
llikrein-kinin system components, as well as reduces contents of
prostaglandins by 63.3% in comparison with experimental rats with
carragenin edema of pad.

Obtained results allow to recommend xafuben for further study
of its activity and safety and working up the dug for treatment of
painful and inflammatory signs of various etiology

Key words: xafuben, kinin system’s proteolytic enzymes,
PGE-group prostaglandins.

UDC 616.08-031.81+577.15.001.57+516:311.2
THE STATE OF PERIODONTIUM IN RATS WITH EXPERIMEN-

TAL DISBIOSIS AND TOXIC HEPATITIS
A. P. Levitsky, O. A. Makarenko, K. V. Skidan, S. O. Demya-

nenko, S. V. Goncharuk, I. V. Khodakov
There was simulated in rats the disbiosis with the use of anti-

biotic, toxic hepatits at introduction of hydrazine or the combina-
tion of hepatitis and disbiosis. The state of periodontal soft tis-
sues (gum’s) was estimated according to the level of biochemical
indices, the state of inflammation, dystrophy and disbiosis, and
the one of osseous tissue — by the degree of atrophy of alveolar
appendage, changes in phosphatases and proteases activity.

Oral disbiosis, development of inflammatory-dystrophic proc-
esses in gum, oppression of the processes of mineralization and
activation of the processes of collagen formation in the osseous
tissue were revealed. The conclusion on the considerable role of
the liver in pathogenesis of periodontal diseases is drawn.

Key words: disbiosis, hepatitis, periodontium, inflammation,
dystrophy, mineralization of bone, collagen-formation.

UDC 617.7-005:616.1-085:612.085.1
THE ІNFLUENCE OF BІOFLAVANOІD QUERCETІN ON THE

EYE BLOOD CIRCULATION AND COMMON CARDІOVASCULAR
STATE ІN HEALTHY ANІMALS

І. M. Mіkheytseva
We revealed sіgnіfіcant elevatіon of the eye blood supply іn

rabbіts’ eyes after admіnіstratіon of a water-soluble form of
quercetіn — corvitin. We used dіfferent ways of Q applicatіon —
parabulbar and іntraveneous іnjectіons, іnstіllatіons to the eye.

The most effectіve were 2% fractіonal іnstіllatіons. We dіdn’t
note any іrrіtatіve affect on the front eye departments. There wasn’t
revealed consіderable іnfluence of Q on blood pressure and heart
rate with any studіed ways of Q admіnіstratіon.

Key words: quercetіn, corvitin, eye blood flow.

UDC 611.013.395:616.13-022-005.4-092.4
CHANGES OF STRUCTURAL ELEMENTS OF BLOOD CAP-

ILLARIES OF MUSCULAR TISSUE IN EXPERIMENTAL ISCHEMIA
R. V. Salutin
Peculiarities of the structural reaction of the capillar elements

of the muscular tissue in responce to the ischemic defeat, which
leads to metabolic reformation at the cellular level, is not enough
studied. The features of ultrastructural changes of capillars in la-
boratory animals, at the modelled ischemia of the extremity are
highlighted in conducted scientific and theoretic work. Efficiency
and perspectivity of the use of the electronic microscopy method
is well-proven, with the purpose of determination of early patho-
logical changes of intracellular structures.

Key words: ischemia, muscular tissue, electronic microscopy.
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УДК 616.36-002-036.1-092.9:577.112.8:577.124.5
ИЗМЕНЕНИЯ АКТИВНОСТИ МАТРИКСНЫХ МЕТАЛЛО-

ПРОТЕИНАЗ И ГЛИКОЗАМИНОГЛИКАНОВ В УСЛОВИЯХ ИН-
ДУЦИРОВАННОГО ХРОНИЧЕСКОГО ГЕПАТИТА У КРЫС

О. П. Шевченко, О. З. Фоменко, А. И. Шевцова, Г. А. Уша-
кова

Исследовали изменения активности матриксных металло-
протеиназ ММП-2 и ММП-9, а также концентрации гиалуроно-
вой кислоты и гепарина в крови крыс с индуцированным хро-
ническим гепатитом и влияние глутаргина на перечисленные
показатели. В ходе эксперимента показано, что соотношение
ММП-2/ММП-9 дает более достоверную информацию о состоя-
нии печени, нежели каждый из ферментов в отдельности. Из-
менение уровня гиалуроновой кислоты в крови отражает про-
цесс фиброзообразования в печени. Глутаргин ускоряет репа-
ративные процессы в печени и может рекомендоваться как пре-
парат антифибротического действия.

Ключевые слова: хронический гепатит С, фиброз, ММП-2,
ММП-9, глутаргин.

УДК 616.5-001/-002-08-084
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГЕЛЯ

«АЛОЭ ВЕРА» В КОМПЛЕКСНОМ ЛЕЧЕНИИ И ПРОФИЛАК-
ТИКЕ АТОПИЧЕСКОГО ДЕРМАТИТА У ДЕТЕЙ

Н. Л. Аряев, А. А. Старикова, Л. А. Тимошенко
Проведено открытое клиническое исследование, контроли-

руемое в параллельных группах, целью которого стало изуче-
ние безопасности и эффективности применения геля «АЛОЭ
ВЕРА» в комплексной терапии атопического дерматита у де-
тей.

Безопасность и переносимость препарата оценивались по
наличию или отсутствию побочных реакций; клиническая эф-
фективность — на основании динамики клинических данных и
параклинических показателей.

Получены данные о безопасности применения препарата,
оказывающего положительное влияние на течение атопичес-
кого дерматита, частоту рецидивов, длительность ремиссии.

Ключевые слова: дети, атопический дерматит, гель «АЛОЭ
ВЕРА», терапия, профилактика.

УДК 616.24-007.272:613.84
ВЛИЯНИЕ ТАБАКОКУРЕНИЯ НА ЦИТОКИНОВЫЙ ПОТЕН-

ЦИАЛ У БОЛЬНЫХ С ТЯЖЕЛОЙ ФОРМОЙ ХРОНИЧЕСКИХ
ОБСТРУКТИВНЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ ЛЕГКИХ

А. К. Асмолов, Т. А. Рыбак, Н. А. Герасимова, Е. А. Бабу-
рина

Одним из главных этиологических факторов хронических
обструктивных заболеваний легких (ХОЗЛ) является курение.
В статье представлены материалы изучения ряда провоспали-
тельных цитокинов в сыворотке крови и бронхоальвеолярном
смыве у больных с тяжелой формой ХОЗЛ. Установлено, что
длительный стаж курения является фактором риска возраста-
ния системного и регионарного (эндобронхиального) цитокино-
вого потенциала у больных ХОЗЛ, что рассматривается как
важный патогенетический механизм хронизации и прогрессиро-
вания неспецифического воспалительного заболевания легких.

Ключевые слова: ХОЗЛ, табакокурение, цитокиновый по-
тенциал.

УДК 617.541-001.3/.7-072.1
ВОЗМОЖНОСТИ ВИДЕОТОРАКОСКОПИЧЕСКОГО ГЕМО-

СТАЗА В ЛЕЧЕНИИ ОСЛОЖНЕННОЙ ТРАВМЫ ГРУДНОЙ
КЛЕТКИ

В. В. Байдан
Изучены результаты видеоторакоскопического гемостаза у

419 больных с осложненной травмой грудной клетки, из них
закрытая травма груди — у 367 (87,6 %) и проникающие ране-
ния — у 52 (13,4 %). С целью гемостаза применялась моно- и
биполярная электрокоагуляция, бесконтактная лазерная фото-
коагуляция, механическое клипирование и прошивание крово-
точащих сосудов. Стойкий эндоскопический гемостаз достиг-
нут у 92 % больных. Конверсия в широкую торакотомию вы-
полнена в 13 (3,1 %) случаях. Умерло 3 (0,7 %) больных. При-
чина смерти — массивная политравма. Летальных исходов,
связанных непосредственно с проведением видеоторакоскопи-
ческой операции не было.

Ключевые слова: осложненная травма груди, пневмото-
ракс, гемоторакс, видеоторакоскопия, гемостаз.

УДК 616.314-056.71:(-008.1)-053.3
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ХИРУРГИЧЕСКОГО ЛЕЧЕНИЯ ГЕНЕ-

РАЛИЗОВАННОГО ПАРОДОНТИТА У БОЛЬНЫХ СО СНИЖЕ-
НИЕМ МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ С ИС-
ПОЛЬЗОВАНИЕМ КОЛЛАГЕНСОДЕРЖАЩИХ ПРЕПАРАТОВ В
КАЧЕСТВЕ ОСТЕОЗАМЕЩАЮЩИХ СУБСТАНЦИЙ

Георгиев Тихомир Добринов
Целью работы стало изучение клинико-лабораторных ре-

зультатов применения коллагенсодержащих препаратов при хи-
рургическом лечении генерализованного пародонтита (ГП) у
больных с системным нарушением минеральной плотности ко-
стной ткани (МПКТ).

Полученные данные о применении остеопластических ма-
териалов у больных с ГП на фоне снижения МПКТ указывают
на хорошие результаты нашего лечения.

Ключевые слова: генерализованный пародонтит, остеопо-
роз, остеозамещающие субстанции, коллапан, коллагеновая
мембрана, лечение.

УДК 616.441-002:097-07+618.17
С-РЕАКТИВНЫЙ ПРОТЕИН КАК РЕАКТАНТ ОСТРОЙ

ФАЗЫ У ЖЕНЩИН С АУТОИММУННЫМ ТИРЕОИДИТОМ
О. А. Гончарова
У женщин репродуктивного и менопаузального возрастных

периодов, больных аутоиммунным тиреоидитом (АИТ), иссле-
дованы уровни С-реактивного протеина (СRP), СОЭ, а также ци-
токинов ИЛ-1β и ИЛ-4, маркер FAS-опосредованного апоптоза
CD95+ . Проанализированы кореляционные связи между пока-
зателями. Установлено, что существуют достоверные возраст-
ные различия в уровнях СRP и его ассоциативных связей с про-
воспалительным цитокином и апоптозом. Эти результаты мо-
гут свидетельствовать о возрастных отличиях в механизмах
развития АИТ у женщин и объяснить значительное увеличение
заболеваемости в менопаузальном периоде.

Ключевые слова: аутоиммунный тиреоидит, репродуктив-
ный и менопаузальный периоды, С-реактивный протеин.

УДК 51:17:1.616.83
ИГРОВОЙ ПАТТЕРН В КОМПЕНСАЦИИ НООГЕННОГО

НЕВРОЗА
В. Н. Запорожан, В. С. Битенский, К. В. Аймедов
В статье рассматриваются общие механизмы развития но-

огенных неврозов и аддиктивных расстройств, в частности па-
тологической склонности к азартным играм. Показана их глу-
бинная сущность как объединённых внутренне общим радика-
лом явлений, отражающих разрушение личностных ценностей.
Исходя из взглядов на ноогенную природу большинства ад-
диктивных расстройств, авторы предлагают рассматривать фор-
мирование зависимости от азартных игр как компенсаторное яв-
ление при нооневрозе, указывают на новые терапевтические
подходы.

Ключевые слова: аддикция, ноогенный невроз, патологи-
ческий гемблинг.

УДК 618.1-007.43-06:616.62-008.22]-08
СИМУЛЬТАННЫЕ ОПЕРАЦИИ У ЖЕНЩИН С ПРОЛАПСОМ

ТАЗОВЫХ ОРГАНОВ КАК ОПТИМАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ ПРОБ-
ЛЕМЫ НАРУШЕНИЙ УРОДИНАМИКИ МОЧЕВЫХ ПУТЕЙ И ПО-
ЛОВОЙ ФУНКЦИИ

В. Н. Запорожан, М. И. Ухаль, О. М. Ухаль, Ю. Ю. Петров-
ский

У 29 женщин с пролапсом тазовых органов, осложненным
недержанием мочи, развитием гиперрефлекторного мочевого
пузыря, хронической тазовой болью и нарушением половой
функции с целью ликвидации указанных осложнений выполне-
ны симультанные операции на органах половой и мочевой си-
стем. Доказано, что выполненные симультанные операции на
органах половой и мочевой систем в сочетании с проведен-
ной в послеоперационном периоде патогенетической терапией
являются эффективным способом лечения больных с пролап-
сом тазовых органов, позволяющим в короткий срок устранить
уродинамические осложнения и нарушения половой функции.

Ключевые слова: пролапс тазовых органов, женщины, си-
мультанные операции.
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UDC 616.314-056.71:(-008.1)-053.3
SURGICAL TREATMENT EFFICACY OF GENERALIZED PER-

IODONTITIS PATIENTS WITH BONE TISSUE MINERAL DENSI-
TY DECREASING USING COLLAGEN-CONTAINING COM-
POUNDS AS OSTEOSUBSTITUTING SUBSTANCES

Georgiev Tikhomir Dobrinov
The aim of the work is clinical and laboratory results analysis

of collagen-containing compounds as osteosubstitutive substanc-
es using during the surgical treatment of patients with generalized
parodontitis together with systemic failure of bone mineral density.

The data obtained concerning osteoplastic substances using
in patients with generalized parodontits together with bone miner-
al density decreasing showed good results that is of great impor-
tance for these patients treatment continuation together with their
prolonged post-operating follow-up.

Key words: generalized parodontitis, osteoporosis, osteosub-
stitutive substances, collapan, collagenous membrane, treatment.

UDC 616.441-002:097-07+618.17
C-REACTIVE PROTEIN AS A REACTANT OF THE ACUTE

PHASE FOR WOMEN HAVING AUTOIMMUNE THYROIDITIS
O. A. Goncharova
ESR (erythrocyte sedimentation rate) and levels of C-reactive

protein (СRP), cytokines IL-1β and IL-4, as well as the FAS-medi-
ated apoptosis CD95+ marker level have been investigated for
women having autoimmune thyroiditis (AIT) during the childbear-
ing and menopausal age. Correlations between the obtained val-
ues have been analyzed. It was determined that significant age-
specific distinctions exist in levels of CRP and its associative re-
lations with anti-inflammatory cytokine and apoptosis. These re-
sults can indicate an existence of age-specific features in the AIT
development mechanism for women and also can explain a con-
siderable increase of autoimmune thyroiditis level during the men-
opausal age.

Key words: autoimmune thyroiditis, childbearing and meno-
pausal age, C-reactive protein.

UDC 51:17:1.616.83
PLAYING PATTERN IN COMPENSATION OF NOOGENIC

NEUROSIS
V. M. Zaporozhan, V. S. Bitensky, K. V. Aimedov
The general mechanisms of development of noogenic neuro-

ses and addictive disorders are examined in the article in particu-
lar to pathological propensity to the gambling. Their deep essence
is rotined as the phenomena reflecting destruction of personality
values incorporated inwardly general radicals. Coming from views
to noogenic essence of most addictional disorders, the authors
offer a new approach to forming of dependence on gambling as a
compensatory phenomenon at nooneurosis.

Key words: addiction, noogenic neurosis, pathological gam-
bling.

UDC 618.1-007.43-06:616.62-008.22]-08
SIMULTANEOUS OPERATIONS IN WOMEN WITH GENITAL

PROLAPSE AS OPTIMAL TREATMENT OF URINARY TRACT
URODYNAMICS AND IMPROVEMENT OF SEXUAL FUNCTION

V. M. Zaporozhan, M. I. Ukhal, O. M. Ukhal, Yu. Yu. Petrov-
sky

Study was performed on 29 women with pelvic organ prolapse
(POP) complicated with urinary incontinence, development of over-
active bladder, chronic pelvic pain syndrom and sexual dysfunc-
tion. In order to relieve patients from this diseases simultaneous
opertions involving genital and urinary organs were performed.

The performed simultaneous operations on genital and urinary
organs in combination with pathogenetic therapy in the post-oper-
ative period is proven to be effective treatment method for patients
with POP. This allows to eliminate urodynamical complications and
sexual function disorders.

Key words: female pelvic organ prolapse, simultaneous ope-
rations.

UDC 616.36-002-036.1-092.9:577.112.8:577.124.5
CHANGES OF THE MATRIX METALLOPROTEINASES AC-

TIVITY AND GLICOSAMINOGLYCANES IN RATS WITH INDUCED
CHRONIC HEPATITIS.

O. P. Shevchenko, O. Z. Fomenko, A. I. Shevtsova, G. O. Usha-
kova

Changes of the matrix metalloproteinases MMP-2, MMP-9 ac-
tivity and level of hyaluronic acid and heparin in the rat blood with
induced chronic hepatitis as well as the influence of glutargin were
investigated. It was shown that coefficient of MMP-2/MMP-9 is
more informative in the liver disease than the activity of MMPs in
themselves (1); change of hyaluronic acid reflects the liver fibro-
genesis (2); glutargin increases the liver reparation and may be
recommended as antifibrotic therapy (3).

Key words: chronic hepatitis C, fibrosis, MMP-2, MMP-9, glu-
targin.

UDC 616.5-001/-002-08-084
ESTIMATION OF EFFECTIVE USAGE OF “ALOE VERA” GEL

IN COMPLEX TREATMENT AND PREVENTION OF ATOPIC DER-
MATITIS IN CHILDREN

М. L. Aryaev, A. A. Starikova, L. O. Timoshenko
We have carried out open clinical experiment in parallel groups,

the aim of which was to study the safety and effectiveness of us-
age of ‘Aloe Vera’ gel in complex treatment of atopic dermatitis
in children. The safety of the drug was estimated by the presence
or absence of the side effects. The clinical effect was studied on
the basis of the dynamics of the clinical data and paraclinical re-
sults. We’ve got the conclusion about the safety of the drug which
has positive effect on the dynamics of atopic dermatitis, the fre-
quency of its relapses and the duration of its remission.

Key words: children, atopic dermatitis, “Aloe Vera” gel, ther-
apy, prevention.

UDC 616.24-007.272:613.84
TOBACCO SMOKING INFLUENCE ON CITOKINE POTENTIAL

OF PATIENTS WITH A HEAVY FORM OF CHRONIC OBSTRUC-
TIVE DISEASES OF LUNGS

 O. K. Asmolov, Т. А. Rybak, N. A. Gerasimova, О. A. Babu-
rina

One of the major etiological factors of chronic obstructive dis-
eases of lungs (CODL) is smoking. The article presents materials
of studying of some anti-inflammatory citokines in the blood se-
rum and bronchial lavage in patients suffering from CODL are pre-
sented. It is established that the long experience of smoking is a
risk factor of increase of system and regionar (endobronchial)
citokine potential in CODL patients, which is considered as an im-
portant pathogenetic mechanism of synchronisation and progressing
of nonspecific inflammatory disease of lungs.

Key words: CODL, tobacco smoking, citokine potential.

UDC 617.541-001.3/.7-072.1
POSSIBILITIES OF VIDEOTHORACOSCOPICAL HEMOSTA-

SIS IN THE TREATMENT OF COMPLICATED CHEST TRAUMAS
V. V. Baidan
The results of videothoracoscopical hemostasis in 419 patients

with complicated chest traumas have been evaluated, among
which 367 (87.6%) patients had closed chest traumas and 52
(13.4%) had penetrating chest traumas. Monopolar and bipolar elec-
trocoagulation, non-contact laser photocoagulation, mechanical
clipping and suturing of bleeding vessels were used for hemosta-
sis. Stable endoscopical hemostasis was obtained in 92% patients.
Conversion to wide thoracotomy was carried out in 13 (3.1%) pa-
tients. 3 (0.7%) patients died. The death cause was massive poly-
traumas. Lethality related to the outcomes of videothoracoscopi-
cal operations was not reported.

Key words: complicated chest trauma, pneumothorax, hemo-
thorax, videothoracoscopy, hemostasis.
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УДК 616.131-007.271/008.331.1-06:616.126.4-007
СУЖИВАНИЕ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ У ПАЦИЕНТОВ С ПОЛ-

НОЙ ФОРМОЙ АТРИОВЕНТРИКУЛЯРНОГО СЕПТАЛЬНОГО
ДЕФЕКТА, СОПРОВОЖДАЮЩЕГОСЯ ВЫСОКОЙ ГИПЕРТЕН-
ЗИЕЙ В ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ

А. В. Клименко, В. Г. Карпенко, К. В. Руденко, Я. П. Тру-
ба, А. С. Головенко, М. М. Руденко, В. В. Лазоришинец

Изучено хирургическое лечение пациентов со сложными
формами атриовентрикулярного септального дефекта в соче-
тании с высокой гипертензией в легочной артерии. Выработа-
ны показания для проведения суживания легочной артерии.
Показаны результаты хирургического лечения пациентов с пол-
ной формой атриовентрикулярного септального дефекта.

Ключевые слова: полная форма атриовентрикулярного
септального дефекта, суживание легочной артерии, высокая
легочная гипертензия.

УДК 612.171.7-053.2:616.12-089-039.76
ВЛИЯНИЕ ПАЛЛИАТИВНЫХ ОПЕРАЦИЙ НА ФОРМИРО-

ВАНИЕ ЛЕГОЧНОГО АРТЕРИАЛЬНОГО РУСЛА И РЕЗУЛЬТА-
ТЫ ПОЛНОЙ КОРРЕКЦИИ АТРЕЗИИ ЛЕГОЧНОЙ АРТЕРИИ С
ДЕФЕКТОМ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ

Р. И. Лекан
Представлен опыт использования паллиативных вмеша-

тельств для формирования легочного артериального русла с
последующей полной коррекцией (ПК) атрезии легочной арте-
рии с дефектом межжелудочковой перегородки. Выполнена ПК
у 87 больных, первичная — только у 6 (3,7 %), у остальных
81 (50,3 %) — после паллиативных процедур. Изолированная
трансаннулярная пластика выходного отдела правого желудоч-
ка выполнена у 35 (40,2 %), с включением моностворки у 26
(28,7 %), имплантация кондуита у 27 больных (31,1 %). Госпи-
тальная летальность после ПК за последние 6 лет составила
5,5 %.

 Ключевые слова: врожденный порок сердца, атрезия ле-
гочной артерии с дефектом межжелудочковой перегородки,
системно-легочный анастомоз, полная коррекция.

УДК 616.89-008-053.8+615.851
РЕЗУЛЬТАТЫ ПСИХОПАТОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВА-

НИЯ ПАЦИЕНТОК С ИНВОЛЮЦИОННЫМ ПСИХОЗОМ ПРИ
ПОМОЩИ КЛИНИЧЕСКОГО ОПРОСНИКА SCL-90-R

М. М. Пустовойт
На основании исследования общей выборки (234 наблю-

дения) при помощи клинического опросника SCL-90 было про-
демонстрировано, что депрессивная и параноидная симптома-
тика континуально представлена во всех четырех клинических
формах инволюционного психоза, что, очевидно, указывает на
их внутреннюю связь в структуре различных психических рас-
стройств инволюционного периода. Согласно шкалам сомати-
зации — тревожности и интровертированности — обссесивно-
компульсивности — фобии четыре клинические формы психоза
объединяются в две пары: (1) бредовое расстройство — ипо-
хондрическая депрессия и (2) смешанное расстройство — тре-
вожная депрессия, что может быть связано со структурой лич-
ности пациентов.

Ключевые слова: психопатология, инволюция, личностное
расстройство.

УДК 616-053.2:616-053.5
ХАРАКТЕРОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ У ДЕТЕЙ С

ЖЕЛЕЗОДЕФИЦИТНЫМИ СОСТОЯНИЯМИ
Ю. Н. Романовская, В. Э. Маркевич, Н. П. Загородний,

И. Э. Зайцев
Обследованы дети школьного возраста с дефицитом же-

леза. Были выявлены нарушения психоэмоционального состоя-
ния: низкий уровень стойкости к стрессу, высокий показатель
уровня невротических состояний и высокая школьная тревож-
ность. Эти факторы негативно влияют на адаптацию ребенка в
школьном коллективе. Предлагается обеспечить своевремен-
ную диагностику дефицита железа и его коррекцию.

Ключевые слова: дефицит железа, стресс, адаптация.

УДК 616.34-007.43-089
ЗНАЧЕНИЕ ОПЕРАЦИИ ЛИХТЕНШТЕЙНА ПРИ ХИРУРГИ-

ЧЕСКОМ ЛЕЧЕНИИ ПАХОВОЙ ГРЫЖИ
Д. Ю. Рязанов
Проанализированы результаты хирургического лечения 187

больных с паховой грыжей, которым выполнена операция Лих-
тенштейна. Описаны технические приёмы выполнения опера-
ции, позволившие снизить частоту возникновения хроническо-
го болевого синдрома до 0,5 % случаев. Частота послеопера-
ционных осложнений составила 1,6 %, и купированы они кон-
сервативными мероприятиями. Рецидива заболевания в сроки
до 18 мес. не отмечено.

Показано, что выбор вида анестезии и используемого ал-
лотрансплантата должен осуществляться с учётом индивиду-
альных особенностей пациента. Подтверждено, что операция
Лихтенштейна при хирургическом лечении паховой грыжи —
это высокоэффективное, простое в исполнении, надёжное и бе-
зопасное вмешательство.

Ключевые слова: паховая грыжа, операция Лихтенштейна.

УДК 617.7-073.584:616-003.284
ВОЗМОЖНОСТИ ЛАЗЕРНОЙ КОРРЕЛЯЦИОННОЙ СПЕКТ-

РОМЕТРИИ СЛЕЗЫ В ДИАГНОСТИКЕ ОФТАЛЬМОПАТОЛОГИИ
Л. В. Венгер, В. И. Кресюн, О. Л. Тимчишин
Проведен анализ ЛК-спектрометрии слезы у 11 соматически

здоровых лиц и у 15 больных с травмами глаз, осложненны-
ми повреждением радужной оболочки. Выявлена тенденция к
увеличению среднемолекулярной фракции в слёзной жидко-
сти травмированного глаза и высокомолекулярной фракции в
слёзной жидкости парного глаза по сравнению с контрольной
группой. Установлена высокая степень вариабельности в суб-
фракционном составе слёзной жидкости, что свидетельствует
о необходимости разработки семиотически-сцепленного клас-
сификатора ЛК-спектров слёзной жидкости.

Ключевые слова: офтальмопатология, слезная жидкость,
лазерная корреляционная спектрометрия.

УДК 617.736-005-085.849.19
КЛИНИЧЕСКАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ И ТАКТИКА ЛАЗЕРНО-

ГО ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ С ДИАБЕТИЧЕСКИМ МАКУЛЯРНЫМ
ОТЕКОМ

Н. В. Пасечникова, В. А. Науменко, А. В. Зборовская
На основании клинических исследований — ретроспектив-

ного анализа результатов лечения больных с диабетическим
макулярным отеком — проведен анализ эффективности лече-
ния этой патологии с применением разных подходов. Сравни-
ваются традиционный подход к лечению и тактика лечения, раз-
работанная авторами на основе предложенной ими классифи-
кации. Клиническая классификация диабетического макуляр-
ного отека основана на клинических данных, результатах
флюоресцентной ангиографии и оптической когерентной томо-
графии.

Авторы предлагают выделять субклинический макулярный
отек, фокальный, диффузный и усложненный; два последних
подразделяются на окклюзионный и неокклюзионный типы.

Ключевые слова: диабетическая макулопатия, макуляр-
ный отек, классификация, лазерное лечение.

УДК 61:355.018:614
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ВОЗМОЖНЫХ САНИТАРНЫХ ПО-

ТЕРЬ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТИПА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ВООРУ-
ЖЁННЫХ СИЛ

В. П. Майданюк
В Украине приняты новые подходы для подготовки и ис-

пользования Вооружённых сил на период до 2006–2011 гг.
Формы и методы ведения вооружённой борьбы используются
для решения задач соответственно ситуации. Новые подходы
к организации медицинского обеспечения войск будут осуще-
ствляться силами и средствами медицинской службы Воору-
жённых сил Украины. Рассмотренно прогнозирование возмож-
ных санитарных потерь в зависимости от типа использования
Вооружённых сил.

Ключевые слова: Вооруженные силы, санитарные поте-
ри, медицинская служба.
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UDC 616.34-007.43-089
VALUE OF LICHTENSTEIN OPERATION IN SURGICAL

TREATMENT INGUINAL HERNIA
D. Yu. Ryazanov
Results of surgical treatment of 187 patients with inguinal her-

nia, who were performed Lichtenstein operation, are analysed.
Techniques of operation performance are described. They allow to
lower the chronic painful syndrome rate to 0.5% cases. Frequen-
cy of postoperative complications has made 1.6% and they were
stopped conservatively. Relapse of disease in terms till 18 months
is not marked.

It is shown that the choice of anesthesia type and used allo-
graft should be carried out taking into account specific features
of the patient. It is confirmed that Lichtenstein operation at surgi-
cal treatment of inguinal hernia is highly effective, simple, relia-
ble and safe intervention.

Key words: inguinal hernia, Lichtenstein operation.

UDC 617.7-073.584:616-003.284
ТHЕ POSSIBILITIES OF LASER CORRELATIVE SPECTRO-

SCOPY (LCS) OF TEAR IN DIAGNOSIS OF OPHTHALMO-
PATHOLOGY

L. V. Venger, V. I . Kresyun, O. L. Timchishin
The new method of tear fluid taking from the eye, which make

it possible to standardize the research procedure of subfractional
tear composition with the help of LCS is presented in this work.

The analysis of tear LC-spectrometry was carried out in 11
somatically healthy persons and in 15 patients with eye traumas
and iris damage. The tendency to increase of middle-molecular
fraction in tear fluid of an injured eye and high-molecular fraction
— in tear fluid of pair eye, in comparison with the control group.
There were established the high stage of variation in subfactional
composition of tear fluid, that is evidence of necessity to elabo-
rate the semiotically interconnected classifier of tear LC-spectrums.

Key words: tear fluid, injured eye.

UDC 617.736-005-085.849.19
CLINICAL CLASSIFICATION AND MANAGEMENT OF LASER

TREATMENT OF PATIENTS WITH DIABETIC MACULAR EDEMA
N. V. Pasyechnikova, V. A. Naumenko, A. V. Zborovskaya
The article is devoted of effectiveness of treatment of the

exudative forms of diabetic maculopathy — diabetic macular
edema. On the basis of clinical researches — retrospective
analysis of results of treatment of patients with diabetic macular
edema, made the analysis of effectiveness of treatment of this
pathology by using different methods of treatment (traditional
method versus the one proposed by authors). Clinical classification
of diabetic macular edema is based on clinical findings, results
of OCT and FAG. The authors distinguish subclinical macular
edema, focal macular edema, diffuse macular edema, complicated
macular edema. The last two ones were devided into occlusional
and nonocclusional types. Proposed classification allows increasing
of effectiveness of treatment by 15%.

Key words: diabetic maculopathy, macular edema, laser the-
rapy

UDC 61:355.018:614
FORECASTING OF POSSIBLE SANITARY LOSSES

DEPENDING ON TYPE OF USE OF ARMED FORCES
V. P. Maydanyuk
New approaches for preparation and use of Armed forces of

Ukraine for the period up to 2006–2011 years are adopted. The
forms and methods of conducting of armed war would be used for
resolving problems according to a situation. New approaches in
the organization of medical support of troops will be carried out
by forces and agents of medical service of Armed forces of
Ukraine. The forecasting of possible sanitary losses depending on
type of use of armed forces is considered.

Key words: Armed forces, sanitary losses, medical service.

UDC 616.131-007.271/008.331.1-06:616.126.4-007
PULMONARY ARTERY BANDING IN PATIENTS WITH COM-

PLETE FORM OF ATRIOVENTRICULAR SEPTAL DEFECT WITH
HIGH PULMONARY ARTERIAL HYPERTENSION

A. V. Klimenko, V. G. Karpenko, K. V. Rudenko, Ya. P. Tru-
ba, O. S. Golovenko, M. M. Rudenko, V. V. Lazoryshynets

In article the surgical treatment of patients with complicated
forms of atrioventricular septal defect with high pulmonary hyper-
tension is studied. Indications for the pulmonary artery banding are
developed. The results of surgical treatment of complete form of
atrioventricular septal defect with high pulmonary hypertension are
shown.

Key words: complete form of atrioventricular septal defect,
pulmonary artery banding, high pulmonary hypertension.

UDC 612.171.7-053.2:616.12-089-039.76
INFLUENCE OF PALLIATIVE PROCEDURES TO FORMATION

OF ARTERIAL PULMONARY BED AND RESULTS COMPLETE
CORRECTION OF THE PULMONARY ATRESIA WITH VENTRICU-
LAR SEPTAL DEFECT

R. Y. Lekan
The article presents experience of palliative procedures appli-

cation for formation of the arterial pulmonary bed with further com-
plete repair (CR) of the pulmonary atresia (PA) with ventricular sep-
tal defect (VSD). In the National Institute of Cardiovascular Sur-
gery named after N. Amosov 161 patient of the age from 3 days
to 228 months have been followed up within 1982 to 2009. CR
was performed in 87 patients, primary — only in 6 (3.7%), the rest
81 (50.3%) after palliative procedures. During CR transannular
patch was performed in 35 (40.2%), 25 (28.7%) with a monocusp
method Loma Linda MC CA, 27 (31.1%) had conduit implantation.
Hospital mortality after CR for the last 6 years was 5.5%.

Key words: congenital heart disease, pulmonary atresia with
ventricular septal defect, systemic-pulmonary artery shunt.

UDC 616.89-008-053.8+615.851
THE RESULTS OF PSYCHOPATHOLOGIC EXAMINATION OF

PATIENTS WITH INVOLUTION PSYCHOSIS USING CLINICAL
QUESTIONNAIRE SCL-90-R

M. M. Pustovoit
Basing on research of general selection with clinical question-

naire SCL-90 it was shown that depressive and paranoid sympto-
matics are continually represented in all four clinic forms of invo-
lution psychosis. It obviously points to their internal relation in
structure of different psychic disorders of involution period. Ac-
cording to somatization scales — anxiety and introversion obses-
sive-compulsivity phobias, four clinic forms of psychosis merge
into two pairs: (1) delusional disorder — hypochondriac depres-
sion and (2) mixed disorder — anxiety depression, which can be
related to personality structure of patients.

Key words: psychopathology, involution, personality disorder.

UDC 616-053.2:616-053.5
CHARACTEROLOGIC FEATURES AT CHILDREN WITH

DEFICIENCY OF IRON CONDITIONS
Yu. M. Romanovska, V. E. Markevich, M. P. Zagorodny,

I. E. Zaytsev
Children of school age with iron deficiency were examined.

Psychoemotional disorders have been revealed. They are: low level
of tolerance to stress, high index of neurotic conditions level and
high school anxiety. These factors negatively influence adaptation
of the child in school collective. It is offered to provide timely di-
agnosis and correction of iron deficiency.

Key words: iron deficiency, stress, adaptation.
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UDC 618.11-006.6:575.113
THE MODERN CONCEPTION OF THE LYNCH I AND

II SYNDROMES PATHOGENESIS
O. V. Lukyanchuk
Analysis of home and foreign literature data about the basic

etiopathogenetic mechanisms of the Lynch I and II syndromes or-
igin and development was carried out in the article. The author has
supposed that the Lynch syndromes rate highly exceed the offi-
cial data. Basic directions of the screening measures in revealing
the given pathology in population has been also shown.

Key words: Lynch I syndrome, Lynch II syndrome, pathogen-
esis, screening.

УДК 618.11-006.6:575.113
СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ ПАТОГЕНЕЗА СИНДРО-

МОВ LYNCH I И II
О. В. Лукьянчук
В статье проведен анализ данных отечественной и зару-

бежной литературы касательно основных этиопатогенетических
механизмов возникновения и развития синдромов Lynch I и II
типа. Автором высказано предположение, что частота встре-
чаемости синдромов Lynch намного превышает официальные
цифры. Показаны основные направления проведения скринин-
говых мероприятий по выявлению данной патологии в популя-
ции.

Ключевые слова: синдром Lynch I, синдром Lynch II, па-
тогенез, скрининг.

Шановні колеги!
Пропонуємо вашій увазі деякі відомості про

«Одеський медичний журнал» і правила підготов-
ки матеріалів для публікації у ньому.

«Одеський медичний журнал» було засновано у
1926 році. За кілька років він набув неабиякого ав-
торитету серед наукових видань. У ньому друкува-
ли свої праці науковці, чиї імена були всесвітньо
відомі вже того часу або здобули визнання в май-
бутньому. Та згодом, на початку 30-х років, видан-
ня журналу було припинено. Поновлений у 1997
році, часопис за короткий час відновив свій авто-
ритет і посів чільне місце серед наукових видань
країни.

Рішенням президії ВАК України від 9 червня
1999 року і від 8 червня 2005 року «Одеський ме-
дичний журнал» включено до переліку видань, у
яких можуть публікуватися основні результати
дисертаційних робіт із медицини та біології. Він
надходить до найвідоміших бібліотек країни, ве-
ликих наукових центрів, десятків навчальних за-
кладів. Його появу гідно оцінено за межами нашої
країни.

Передплатити журнал можна у будь-якому пе-
редплатному пункті.

Передплатний індекс — 48717.
Звертаємо увагу авторів на те, що, починаю-

чи з 2010 року, публікація матеріалів у журна-
лах, які видаються Одеським державним ме-
дичним університетом («Одеський медичний
журнал», «Досягнення біології та медицини»,
«Інтегративна антропологія») — платна. Опла-
та здійснюється після рецензування статтей та
схвалення їх до друку, про що авторів повідом-
ляють додатково.

Нижче подаємо реквізити для перерахуван-
ня коштів за публікацію.

Одержувач платежу: Одеський державний
медичний університет.

Банк: ГУДКУ в Одеській області, МФО 828011,
р/р 31258273210481, ідент. код 02010801.

У призначенні платежу обов’язково вказати:
код 25010200, за друк статті в журналі (назва
журналу).

Копію квитанції про сплату просимо надси-
лати поштою на адресу: Одеський державний
медичний університет, редакція журналу (назва
журналу), Валіховський пров., 2, м. Одеса, 65082
— або факсом (048) 723-22-15 для В. Г. Ліхачо-
вої.

Нижче наведено вимоги редакції до рукописів,
які надсилаються для публікації.

1. До розгляду приймаються лише матеріали,
оформлені з застосуванням комп’ютерних техно-
логій: проблемні статті загальним обсягом до 8
сторінок: огляди — до 10 сторінок; оригінальні й
інші види статей — до 6 сторінок, короткі повідом-
лення — до 2 сторінок.

Зауважуємо: загальний обсяг містить усі еле-
менти публікації, тобто заголовні дані, власне стат-
тю або повідомлення, перелік літератури, рефе-
рати, ключові слова, таблиці, графічний матеріал
тощо, крім відомостей про авторів. Але вільна пло-
ща окремих аркушів, на яких вміщено невеликі таб-
лиці, рисунки та ін., із загального підрахунку вилу-
чається.

Не приймаються до розгляду статті, що вже
були надруковані в інших виданнях, а також робо-
ти, які за своєю сутністю є переробкою опубліко-
ваних раніше статей і не містять нового наукового
матеріалу або нового наукового осмислення вже
відомого матеріалу. За порушення цієї умови відпо-
відальність цілковито покладається на автора.

Автори мають повідомити, для якої рубрики
призначена стаття. Наводимо перелік основних
рубрик журналу: «Актуальна тема», «Проблема»,
«Теорія та експеримент», «Клінічна практика»,
«Профілактика. Реабілітація. Валеологія», «Про-
фесійна патологія», «Новітні методи і технології»,
«Спостереження практичного лікаря», «Екологія»,
«Огляди», «Наші видатні попередники», «Наукові
школи Одеського медуніверситету», «Лекції», «Ре-
цензії», «Ювілеї».

Стаття надсилається до редакції в двох при-
мірниках, підписаних усіма авторами. Вона супро-
воджується направленням до редакції, завізова-
ним підписом керівника та печаткою установи, де
виконано роботу, а для вітчизняних авторів також

ПРАВИЛА ПІДГОТОВКИ СТАТЕЙ
ДО «ОДЕСЬКОГО МЕДИЧНОГО ЖУРНАЛУ»
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експертним висновком, що дозволяє відкриту пуб-
лікацію.

Якщо у статті використано матеріали, які є інте-
лектуальною власністю кількох організацій і рані-
ше не публікувалися, автор має одержати дозвіл
на їх публікацію кожної з цих організацій і надісла-
ти його разом зі статтею.

2. Текст друкується через півтора інтервалу на
стандартному машинописному аркуші (ширина
полів: лівого, верхнього та нижнього по 2 см, пра-
вого — 1 см) шрифтом Агіаl (Агіаl Суг) розміром 14
пунктів. Сторінка тексту повинна містити не більше
32 рядків по 64 знаки в рядку.

3. Мова статей — українська для вітчизняних ав-
торів, російська для авторів з інших країн СНД.

4. Матеріал статті має бути викладено за такою
схемою:

а) індекс УДК;
б) ініціали та прізвище автора (авторів);
в) назва статті;
г) повна назва установи, де виконано роботу;
д) постановка проблеми у загальному вигляді

та її зв’язок із важливими науковими або практич-
ними завданнями;

е) аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких
започатковано розв’язання даної проблеми і на які
спирається автор;

ж) виділення невирішених раніше частин загаль-
ної проблеми, котрим присвячується означена стат-
тя;

з) формулювання мети статті (постановка зав-
дання);

и) виклад основного матеріалу дослідження з
повним обгрунтуванням отриманих наукових резуль-
татів;

к) висновки з даного дослідження і перспективи
подальших розвідок у цьому напрямку;

л) література;
м) два резюме — російською мовою й анг-

лійською обсягом до 800 друкованих літер кожне
за такою схемою: індекс УДК, назва статті, ініціали
та прізвище автора (авторів), текст резюме, клю-
чові слова (не більше п’яти).

5. Хімічні та математичні формули вдруковують
або вписують. Структурні формули оформляють як
рисунки. У формулах розмічають: малі та великі
літери (великі позначають двома рисками знизу,
малі — двома рисками зверху простим олівцем);
латинські літери підкреслюють синім олівцем;
грецькі літери обводять червоним олівцем, підряд-
кові та надрядкові цифри й літери позначають ду-
гою простим олівцем.

6. У статтях слід використовувати Міжнародну
систему одиниць СІ.

7. Рисунки (не більше двох) і підписи до них
виконують окремо; підписи до всіх рисунків статті
подають також на окремому аркуші. На зворотному
боці кожного рисунка простим олівцем слід указа-
ти його номер і назву статті, а в разі необхідності
позначити верх і низ.

8. Таблиці (не більше трьох) слід друкувати на ок-
ремих сторінках, вони повинні мати нумерацію та на-
зву. На полях рукопису необхідно вказати місце роз-
міщення рисунків і таблиць. Інформація, наведена в
таблицях і на рисунках, не повинна дублюватися.

9. Список літератури оформлюється відповідно
до ДСТУ ГОСТ 7.1:2006, а скорочення слів і слово-
сполучень — відповідно до ДСТУ 3582-97 і ГОСТ
7.12-93.

Звертаємо увагу авторів на те, що оформ-
лення списку літератури за новим ДСТУ суттє-
во відрізняється від попереднього. Для тих, хто
не має доступу до повного тексту ДСТУ, на сайті
Одеського медуніверситету наведено приклади
оформлення бібліографічних записів. Доступ за
посиланням http://odmu.edu.ua/index.php?v=1179.

9.1. Список літературних джерел повинен місти-
ти перелік праць за останні 5 років і лише в окре-
мих випадках — більш ранні публікації.

9.2. В оригінальних роботах цитують не більше
10 джерел, а в оглядах — до 30.

9.3. До списку літературних джерел не слід вклю-
чати роботи, які ще не надруковані.

9.4. Список друкується на окремому аркуші.
9.5. У рукопису посилання на літературу пода-

ють у квадратних дужках згідно з нумерацією за
списком літератури.

9.6. Література у списку розміщується згідно з
порядком посилань на неї у тексті статті.

9.7. Якщо наводяться роботи лише одного авто-
ра, вони розміщуються за хронологічним порядком.

9.8. На кожну роботу в списку літератури має
бути посилання в тексті рукопису.

10. До статті на окремому аркуші додаються відо-
мості про авторів, які містять: вчене звання, науко-
вий ступінь, прізвище, ім’я та по батькові (повністю),
місце роботи й посаду, яку обіймає автор, адресу
для листування, номери телефонів і факсів.

11. До статті обов’язково додається ксероко-
пія квитанції про індивідуальну передплату нашо-
го журналу хоча б одним з авторів статті.

12. Статті, відіслані авторам на виправлення,
слід повернути до редакції не пізніше ніж через три
дні після одержання. В авторській коректурі допус-
тиме виправлення лише помилок набору.

13. До друкованих матеріалів, виконаних із вико-
ристанням комп’ютерних технологій, обов’язково до-
даються матеріали комп’ютерного набору та граф-
іки на дискеті.

Текст може бути таких форматів:
— Word for Windows;
— RTF (Reach Text Format);
— ASCII без автоматичного переносу слів і

вирівнювання рядків.
Не слід імпортувати у текст ніякі об’єкти: таб-

лиці, графіки, рисунки тощо. Таблиці можна ство-
рювати лише засобами того самого редактора, який
застосовано для набору основного тексту.

Графічний матеріал слід подавати в окремих
файлах форматів TIFF, WMF або CDR 5 — CDR
10. Роздільна здатність штрихових оригіналів (гра-
фіки, схеми) форматів TIFF повинна бути 300–600 dpi
B&W, напівтонових (фотографії та ін.) 200–300 dpi,
Gray Scale (256 градацій сірого). Ширина графічних
оригіналів — 5,5, 11,5 і 17,5 см.

14. Редакція залишає за собою право редакцій-
ної правки статей. Не прийняті до публікації матер-
іали повертаються на вимогу авторів.

Редакційна колегія
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