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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ДЕПАНТОЛ ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ 

ПІСЛЯПОЛОГОВИХ ГНІЙНО-СЕПТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У 

ПОРОДІЛЬ З ТРАВМАМИ ПОЛОГОВИХ ШЛЯХІВ 

Ринжук Л.В., Ринжук В.Є., Боднарюк О.І. 

 

Однією із важливих причин летальності в акушерстві та гінекології є 

розповсюджені форми післяпологової інфекції. Близько 80% летальних 

наслідків поширених форм післяпологової інфекції в акушерсько-

гінекологічних стаціонарах зумовлені, з одного боку, несвоєчасною 

діагностикою, пізнім хірургічним втручанням, неповним обсягом хірургічної 

допомоги та інтенсивної терапії, а з іншого – низькою ефективністю 

профілактичних заходів у післяпологовому періоді, особливо за наявності 

додаткових вхідних воріт для системного інфікування, якими слугують 

травми пологових шляхів.  

Актуальність вивчення даної проблеми для акушерства та гінекології 

зумовлена як серйозністю її впливу на показники материнської 

захворюваності і смертності, так і на можливість відновлення функції 

зовнішніх та внутрішніх статевих органів, що може суттєво відображатися на 

якості життя жінки в майбутньому.  

Післяпологова виразка відноситься до категорії післяпологових 

інфекційних ускладнень І етапу та включає в себе інфікування розривів та 

тріщин шийки матки, стінок піхви, зовнішніх статевих органів та промежини. 

За умови своєчасної діагностики даний патологічний стан перериває 

патогенетичний ланцюг розповсюдження інфекційного процесу, а у випадках 

неадекватного лікування не лише сприяє системному поширенню інфекцій, а 

й суттєво впливає на відновлення стану та функції нижніх відділів статевої 

системи, а звідси – на якість життя жінки надалі. 

Підходи до профілактики гнійно-септичних ускладнень у 

післяпологовому періоді, з одного боку, визначальні одним – ця 

профілактика має проводитись, особливо у пацієнток із травмами пологових 

шляхів у пологах, з іншого боку, – спектр застосовуваних препаратів 

найрізноманітніший – від традиційних антисептичних засобів місцевого 

впливу до специфічних антимікробних препаратів системної дії з 

урахуванням чутливості та специфічності виявлених у середовищі збудників.  

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є рекомендації В.С.Кравців та 

співавт. (2006) щодо проведення профілактики післяпологових гнійно-

септичних ускладнень породіллям із вибором засобу місцевого впливу за 

антибіотикограмою. Недоліками аналогу є неможливість раннього початку 

профілактичних заходів, оскільки результати висівів піхвової флори та їх 

чутливості до антибіотиків будуть отримані лише не менше, як через 72 

години після забору матеріалу.  

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є дані Е.Б.Яковлевої (2009), 

які вказують на доцільність проведення післяпологової санації піхви 

неспецифічним антисептичним засобом Гексикон, який має широкий спектр 
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антимікробної дії, чинить місцевий вплив та призначається з першого дня 

після пологів, по 1 вагінальній таблетці раз на день протягом 10 діб. 

Недоліками прототипу, особливо у породіль із травмами пологових шляхів, є 

необхідність не лише профілактичного антисептичного впливу, а й 

покращення репаративних та регенеративних властивостей травмованих 

тканин пологових шляхів для забезпечення повноцінного відновлення їх 

функцій після пологів.  

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено підвищення ефективності профілактики гнійно-

септичних ускладнень у породіль із травмами пологових шляхів та 

покращення репаративних і регенеративних процесів у травмованих під час 

пологів тканинах пологових шляхів з метою адекватного відновлення їх 

функцій після пологів. 

Поставлене завдання вирішується запропонованим використанням 

препарату Депантол, який є інноваційним препаратом, що чинить 

антисептичну дію за рахунок вмісту Гексикону та регенераторну дію за 

рахунок включення до його складу D-пантенолу, що є найбільш актуальним 

для пацієнток з травмами пологових шляхів. Препарат призначається з 1-го 

дня післяпологового періоду, у вигляді вагінальних супозиторіїв, по 1 

супозиторію у заднє склепіння піхви один раз на день перед сном. Курс 

лікування – 10 днів. 

Перспективним додатковим напрямком є вивчення можливості 

призначення препарату Депантенол пацієнткам після гінекологічних 

черезпіхвових оперативних втручань. 

Оскільки післяпологові гнійно-септичні ускладнення є патологічними 

станами, які суттєво впливають на показники материнської захворюваності 

та смертності, пошук нових підходів та засобів терапевтичного впливу має 

надзвичайно важливе значення в підвищенні ефективності їх лікування та 

профілактики, особливо в породіль із травмами пологових шляхів. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ОРАЛЬНИХ ПРОБІОТИКІВ  

У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ БЕЗСИМПТОМНОЇ  

БАКТЕРІУРІЇ У ВАГІТНИХ 

Ринжук Л.В., Ринжук В.Є., Гресько М.Д. 

 

Безсимптомна бактеріурія – це патологічний стан, що ускладнює перебіг 

вагітності у жінок різних вікових груп та визначається наявністю 105 КУО 

будь-якого мікроорганізму в 1 мл середньої порції сечі, взятої без катетера, за 

умови відсутності у вагітної попередніх захворювань нирок та сечовивідних 

шляхів. Актуальність вивчення даної проблеми зумовлена не стільки 

поширеністю цього ускладнення вагітності, яка становить у середньому до 7-

8%, скільки серйозністю його впливу на перебіг гестаційного процесу, стан 

материнського організму та стан плоду/новонародженого. 
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Особливо небезпечною за умови наявної безсимптомної бактеріурії є її 

реалізація в гестаційний пієлонефрит, частота якого в такої категорії вагітних 

становить близько 40%. Проблема наявної реалізованої інфекції в організмі 

матері веде до виникнення низки ускладнень, серед яких, у першу чергу, 

плацентарна дисфункція, частота якої становить 55-60%, та її наслідки – 

багатоводдя, затримка внутрішньоутробного розвитку плода, порушення 

його адаптивних можливостей із реалізацією в дистрес під час вагітності та в 

пологах, ускладнений перебіг неонатального періоду. 

Оцінка спектра збудників, що колонізують сечовивідні шляхи вагітної, 

чітко окреслює переважну за популяційним та видовим складом когорту 

мікроорганізмів, які є представниками кишкової групи (їх питома вага 

становить 70-75%).  

Бактеріологічне дослідження вмісту кишечнику у вагітних із 

безсимптомною бактеріурією відображає картину дисбактеріозу різного 

ступеня вираженості, яка має місце практично у 90% . 

Підходи до лікування безсимптомної бактерурії під час вагітності, з 

одного боку, визначальні одним – це ускладнення потрібно лікувати, з 

іншого боку, – спектр застосовуваних препаратів найрізноманітніший – від 

уросептичних препаратів рослинного походження до антибіотиків різного 

спектра дії, дозувань та кратності прийомів. 

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є рекомендації В.С.Кравців та 

співавт. (2006) щодо проведення лікування даного ускладнення 

уросептичними препаратами рослинного походження за умови наявності 

позитивного нітритного тесту. Недоліками аналога є неможливість оцінки 

видового складу та популяційного рівня мікроорганізмів, які колонізують 

сечовивідні шляхи, що призводить до зниження ефективності лікування та 

незапобігає подальшим ускладненням перебігу гестаційного процесу. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є дані Е.Б.Яковлевої (2008), 

які свідчать про необхідність лікування безсимптомної бактеріурії з 

використання антибіотика широкого спектра дії Монурал у зв’язку з високим 

ризиком реалізації в гестаційний пієлонефрит. Недоліками прототипу є 

наявність рецидивів ускладнення, що потребують призначення повторних 

курсів антибактеріальної терапії. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено завдання підвищити ефективність лікування 

безсимптомної бактеріурії з урахуванням високої частоти дисбактеріозу 

кишечнику в даної категорії вагітних для покращення якості лікування та 

профілактики рецедивів. 

Поставлене завдання вирішується тим, що запропонована раніше 

антибактеріальна терапія антибіотиком широкого спектра дії Монурал (3,0 за 

один прийом) доповнюється курсом терапії препаратом LE CRAN – 

оральним пробіотиком, який поряд із корекцією дисбіотичних явищ з боку 

кишечнику, наділений вираженими уроантисептичними властивостями 

завдяки екстракту мороші, включеному до його складу. Препарат 
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призначається з першого дня прийому антибіотика, по 2 капсули двічі на 

добу під час або після їжі, тривалість лікування – 14 діб. 

Перспективним додатковим  напрямком є вивчення можливості 

призначення препарату LE CRAN як монотерапія при безсимптомній 

бактеріурії у вагітних. 

Оскільки безсимптомна бактеріурія є паталогічним станом, який за 

відсутності адекватного лікування суттєво ускладнює перебіг гестаційного 

процесу, пошук нових підходів та засобів терапевтичного впливу має 

надзвичайно важливе значення у підвищенні ефективності лікування та 

профілактиці рецедивів. 

 

 

ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ КВІНОЛ  

ДЛЯ ПРОФІЛАКТИКИ МІОМИ МАТКИ МАЛИХ РОЗМІРІВ 

Ніцович І.Р., Андрієць О.А., Семеняк А.В., Приймак С.Г. 

 

Частка органозберігаючих оперативних втручань від загальної кількості 

проведених операцій з приводу міоми матки залишається незначною як через 

технічні труднощі виконання консервативної міомектомії, так і через 

монофункціональне відношення до матки більшості лікарів. 

Органозберігаюче лікування хворих з міомою матки є актуальним питанням 

у гінекології. Видалення матки спричиняє зниження гормональної активності 

яєчників, що проявляється постгістеректомічним синдромом і потребує в 

деяких випадках тривалої медикаментозної корекції. Крім цього, оперативне 

втручання супроводжується ризиком ускладнень, які можуть бути значно 

небезпечнішими, ніж сама міома матки. 

Враховуючи складну систему ендокринних взаємовідносин в організмі, 

при якій різка зміна одного з показників може призводити до різноманітних, 

не завжди прогнозованих і зворотних порушень гомеостазу, при вирішенні 

питання про можливість консервативного лікування міоми, кращим є 

застосування таких речовин та препаратів, які володіють м'яким корегуючим 

і стабілізувальним ефектом, а саме негормональні препарати. 

Актуальність вивчення даної проблеми для акушерства та гінекології 

зумовлена як серйозністю її впливу на показники материнської 

захворюваності і смертності, так і на можливість відновлення функції 

внутрішніх статевих органів, що може суттєво відображатися на якості життя 

жінки в майбутньому. 

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є наукові дослідження 

колективу авторів Донецького національного медичного університету імені 

М. Горького (В.М. Астахов. Применение парафармакологического препарата 

Индол-Ф в профилактике и терапии миомы матки // Таврический медико-

биологический вестник.-2011.-№3.- С.13-16), які запропонували для 

зменшення кількісті гістеректомій у жінок з міомою матки використовувати 

Диферелін (агоністи ГнРГ). Недоліками аналогу є низький терапевтичний 
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ефект внаслідок наявності побічних ефектів, агоністи ГнРГ залишаються 

дорогими і не завжди результативними. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є наукове дослідження 

колективу авторів Національної медичної академії післядипломної освіти 

імені. П.Л Шупика (Ю.П. Вдовиченко, М.Л. Кузьменська. Оптимізація 

лікування хворих міомою матки // Вісник Сумського державного 

університету. Серія Медицина. - 2011.- №1.- С.128-134), в якому пропонують 

використовувати низькодозовані оральні контрацептиви (ОК), що містять 

гестагени третього покоління (дезогестрел). Цей прогестин має виражений 

афінітет до рецепторів прогестерону і може конкурентно пригнічувати 

рецептори прогестерону в матці. 

Недоліками прототипу є низька клінічна ефективність ОК, використання 

яких не завжди ефективно стабілізує ріст вузлів. Стабілізуючий ефект ОК 

поширюється на міоматозні вузли розмірами до 2 см у діаметрі. При 

більшому розмірі вузлів інколи спостерігається ріст міоми. Це пов’язано з 

тим, що в невеликих вузлах ще не до кінця сформовані автономні механізми 

росту, які регулюються екзогенною дією гестагену ОК. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено забезпечення профілактики росту міоматозного вузла 

на початковому етапі, при критичному значенні гормонального фону для 

подальшого росту. Недоречно на даному етапі проводити очікувальну 

тактику. 

Поставлене завдання вирішується використанням у жінок з міомою 

матки малих розмірів препарату Квінол, з активним компонентом індол-3-

карбінол. Квінол - негормональний рослинний препарат (екстракт капусти 

брокколі), нормалізує в організмі жінок обмін статевих гормонів - естрогенів 

(здебільшого - естрадіолу) використовується для комплексного лікування і 

профілактики гормонозалежних захворювань репродуктивної системи жінки. 

Застосування препарату дозволить значно зменшити кількість гістеректомій, 

покращити репродуктивну функцію та якість життя жінки, що має також і 

суттєвий економічний ефект. 

Препарат призначається по 1 капсулі 2 рази на день під час їжі. Курс 

лікування - 6 місяців. 

Даний препарат може бути альтернативою гормональним препаратам, 

оскільки за багатьма параметрами не поступається їм, за відсутністю ряду 

побічних ефектів та більшої економічної доступності. Тому перспективним 

додатковим напрямком є вивчення можливості призначення препарату 

пацієнткам з гіперпластичними процесами ендометрія та молочної залози. 

Оскільки гіперпластичні процеси в міометрії є патологічними станами, 

які суттєво впливають на показники материнської захворюваності та 

смертності, пошук нових підходів та засобів негормонального 

терапевтичного впливу має надзвичайно важливе значення у підвищенні 

ефективності їх лікування та профілактики, особливо у жінок з малими 

формами лейоміоми матки. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ АФЛАЗИН  

ПРИ ЛІКУВАННІ ДОКЛІНІЧНИХ ФОРМ ІНФЕКЦІЙ 

СЕЧОВИВІДНИХ ШЛЯХІВ У ВАГІТНИХ 

Ринжук Л.В., Ринжук В.Є., Булик Т.С. 

 

Серед доклінічних форм інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних 

вагоме місце посідає безсимптомна бактеріурія (ББ). Безсимптомна 

бактеріурія – це патологічний стан, що ускладнює перебіг вагітності у жінок 

різних вікових груп та визначається наявністю 105 КУО будь-якого 

мікроорганізму в 1 мл середньої порції сечі, взятої без катетера, за умови 

відсутності у вагітної попередніх захворювань нирок та сечовивідних шляхів. 

Актуальність вивчення даної проблеми зумовлена не стільки поширеністю 

цього ускладнення вагітності, яка становить у середньому до 7-8%, скільки 

серйозністю його впливу на перебіг гестаційного процесу, стан 

материнського організму та стан плоду/новонародженого. 

Особливо небезпечною за умови наявної безсимптомної бактеріурії є її 

реалізація в гестаційний пієлонефрит, частота якого в такої категорії вагітних 

становить близько 40%. Проблема наявної реалізованої інфекції в організмі 

матері веде до виникнення низки ускладнень, серед яких, у першу чергу, 

плацентарна дисфункція, частота якої становить 55-60%, та її наслідки – 

багатовоіддя, затримка внутрішньоутробного розвитку плода, порушення 

його адаптивних можливостей з реалізацією в дистрес під час вагітності та в 

пологах, ускладнений перебіг неонатального періоду. 

Підходи до лікування безсимптомної бактерурії під час вагітності, з 

одного боку, визначальні одним – це ускладнення потрібно лікувати, з 

іншого боку, – спектр застосовуваних препаратів найрізноманітніший – від 

уросептичних препаратів рослинного походження до антибіотиків різного 

спектра дії, дозувань та кратності прийомів. 

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є рекомендації В.С.Кравців та 

співавт. (2006) щодо проведення лікування даного ускладнення 

уросептичними препаратами рослинного походження за умови наявності 

позитивного нітритного тесту. Недоліками аналогу є неможливість оцінки 

видового складу та популяційного рівня мікроорганізмів, які колонізують 

сечовивідні шляхи, що призводить до зниження ефективності лікування та не 

запобігає подальшим ускладненням перебігу гестаційного процесу. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є дані Е.Б.Яковлевої (2008), 

які свідчать про необхідність лікування безсимптомної бактеріурії з 

використання антибіотика широкого спектра дії Монурал у зв’язку з високим 

ризиком реалізації в гестаційний пієлонефрит. Недоліками прототипу є 

наявність рецидивів ускладнення, що потребують призначення повторних 

курсів антибактеріальної терапії. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено завдання підвищити ефективність лікування 

безсимптомної бактеріурії у даної категорії вагітних для покращення якості 
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лікування та профілактики рецедивів. 

Поставлене завдання вирішується тим, що запропонована раніше 

антибактеріальна терапія антибіотиком широкого спектра дії Монурал (3,0 за 

один прийом) доповнюється курсом терапії препаратом Афлазин – 

природним уроантисептиком, створеним на основі запатентованого 

екстракту гібіскусу, який має виражений бактеріостатичний ефект проти 

більшості збудників інфекцій сечовивідних шляхів. Препарат призначається з 

першого дня прийому антибіотика, по 2 капсули двічі на добу під час або 

після їжі, тривалість лікування – 14 діб. 

Перспективним додатковим напрямком є вивчення можливості 

призначення препарату Афлазин як монотерапія при доклінічних формах 

інфекцій сечовивідних шляхів у вагітних. 

Оскільки безсимптомна бактеріурія є паталогічним станом, який за 

відсутності адекватного лікування суттєво ускладнює перебіг гестаційного 

процесу, пошук нових підходів та засобів терапевтичного впливу має 

надзвичайно важливе значення у підвищенні ефективності лікування та 

профілактиці рецидивів. 

 

 

ЗМЕНШЕННЯ РЕЦИДИВУВАННЯ  

БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ У ВАГІТНИХ ІЗ ОЖИРІННЯМ 

Юзько О.М., Булик Т.С. 

 

Проблема пошуку оптимальних методів терапії захворювань, 

викликаних бактеріальною флорою, для акушерства є надзвичайно 

актуальною, що пов'язано з високим рівнем інфекційної захворюваності 

вагітних, часто призводить до розвитку ускладнень гестаційного процесу та 

пологів. Важливе значення має і економічна складова лікувального процесу, 

як визначального пошуку препаратів, застосування яких дозволило б 

домогтися бажаного лікувального ефекту при мінімальних затратах, побічних 

ефектах і поліпрагмазії. 

В останні роки змінилася структура інфекційної захворюваності, різко 

зросла роль умовно патогенних мікроорганізмів, збудників захворювань, що 

передаються статевим шляхом і вірусних інфекцій. Найбільш часто у 

вагітних трапляються змішані інфекції у вигляді мікробних асоціацій 

вищеперелічених збудників. Розвиток бактеріального вагінозу (БВ) залежить 

від ряду факторів, серед яких найбільш значущими є зниження місцевого 

імунітету, дисбактеріоз кишечнику, невпорядкована статева активність, 

вагітність і ожиріння. Об'єднані дослідження показали, що ожиріння на 42% 

збільшує ризик розвитку БВ та інфекцій сечовивідних шляхів під час 

вагітності, що дозволяє відносити пацієнток із порушенням жирового обміну 

до групи високого ризику. Неухильне зростання поширеності ожиріння, який 

сягнув, за рядом даних, 28-30% серед жінок репродуктивного віку, визначає 

актуальність і значимість раціоналізаторської пропозиції. Бактеріальний 
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вагіноз не супроводжується явищами запалення і лейкоцитарної реакції і 

розвивається на тлі значного пригнічення флори Додерлейна та факторів 

місцевого імунітету. Для БВ характерні загальне масивне мікробне 

обсіменіння. Оскільки захворювання не викликається єдиним мікробним 

фактором, а має полімікробну природу, при проведенні коригуючої терапії 

виникає необхідність у застосуванні препаратів, що мають комплексну 

лікувальну дію і не впливають на активність нормальної мікрофлори та 

факторів місцевого імунітету.  

Бактеріоценоз жіночих статевих органів – багатофакторна складова 

мікроекологічної системи, усі учасники якої знаходяться в суворо 

збалансованій рівновазі та симбіозі, забезпечують так званий стан еубіозу. 

Основну роль у підтриманні нормального біоценозу виконують лактобактерії 

(L.rhamnosus). Саме вони забезпечують захист власної екосистеми: 

підтримують низький рівень pH,  виділяють у процессі життєдіяльності 

антимікробні субстанції, забезпечують захисний ефект слизової оболонки 

вагіни. 

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є рекомендації Макарова І.О. 

та Боровкової Е.І. (2012) по лікуванню бактеріального вагінозу у вагітних із 

ожирінням. Недоліком запропонованого методу є неврахованість 

відновлення нормального мікроценозу піхви, що значно сприяє 

рецидивуванню бактеріального вагінозу. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є  систематизовані дані 

Радзинського В.Є., Ордіянц І.М., (2012), які свідчать про необхідність 

двохетапності в лікуванні бактеріального вагінозу. Такий підхід дозволяє 

збільшувати ефективність та запобігати рецидивам вагінального дисбіозу. 

Використання  пробіотика є раціональним, коли створюються умови для 

оптимального існування штамів лактобацил (ріст та розмноження), адже саме 

для цього, власне, і використовується методика - тільки в цьому випадку 

терапія може бути патофізіологічно та фінансово виправдана. Використання 

препарату, що містить естрогенний компонент у період гестації, не є 

доцільним, тому є обмеженим у вагітних. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено задачу покращити лікування бактеріального вагінозу у 

вагітних із ожирінням для підвищення ефективності, зменшення кількості 

рецидивів за умов застосування готових лікарських засобів. 

Поставлене завдання вирішується тим, що до складу комбінованої 

терапії включено вагінальне застосування пробіотичного препарату 

Лактожиналю, який:  

- є інноваційним трибіотиком, що містить пребіотик (живильні 

речовини, що посилюють активний ріст пробіотичних штамів); 

- містить унікальні штами лактобактерій Lcr 35, які володіють високими 

адгезивними властивостями відносно вагінальних епітеліоцитів; 

- містить метаболічні компоненти життєдіяльності мікроорганізмів 

(постбіотик); 
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- володіє високою ефективністю та безпечністю застосування, що 

підтверджено чисельними клінічними дослідженнями; 

- володіє бактерицидною активністю у відношенні Gardnerella vag. та 

Candida albilicans; 

- зручний у використанні – застосування Лактожиналю по 1 капсулі  

вагінально 7 днів, двічі на добу, піcля використання антибіотиків.  

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ  

БАКТЕРІАЛЬНОГО ВАГІНОЗУ 

Юзько О.М., Булик Т.С. 

 

Мікроекологія вагіни – сукупність корисних мікроорганізмів, які є 

важливим фактором, що забезпечує фізіологічну діяльність організму. 

Нормальна мікрофлора бере участь у численних функціях обміну речовин та 

вітамінного балансу, у стимуляції імуногенезу, забезпеченні резистентності, 

клітинного бар’єру для проникнення патогенних мікроорганізмів. 

Бактеріоценоз жіночих статевих органів – багатофакторна складова 

мікроекологічної системи, усі учасники якої знаходяться в суворо 

збалансованій рівновазі та симбіозі, забезпечують так званий стан еубіозу. 

Основну роль у підтриманні нормального біоценозу виконують лактобактерії 

(L.rhamnosus). Саме вони забезпечують захист власної екосистеми: 

підтримують низький рівень pH, виділяють у процессі життєдіяльності 

антимікробні субстанції, забезпечують захисний ефект слизової оболонки 

вагіни. 

Більше 2000 робіт по вивченню мікрофлори вагіни в людини вказують, 

що «нормальні мешканці» відіграють ключову роль в успішному запобіганні 

колонізації патогенною флорою, у т.ч. мікроорганізмів, відповідальних за 

розвиток дисбіозу, грибкових та сечових інфекцій. Крім того, поширеність 

стрептококів групи групи В, Gardnerella та грибів роду Candida суттєво 

залежить від числа вагінальних лактобактерій. Будь-яка зміна вагінальної 

екосистеми – принципіальний фактор ризику для появи 4 класичних 

патологій нижнього відділу жіночого статевого тракту: бактеріального 

вагінозу, протозойного вагініту, аеробного вагініту. 

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є рекомендації 

А.Л.Тихомирова та Ч.Г.Олейника (2004) по лікуванню бактеріального 

вагінозу, одним з етапів якого є відновлення мікрофлори вагінальними 

засобами за умов негативного мікологічного тла. Недоліками аналогу є  

висока частота рецидивів після отриманої терапії внаслідок того, що існуючі 

пробіотики містять лакто- та біфідобактерії кишкового походження, не здатні 

ефективно приживатися у вагіні внаслідок низьких адгезивних властивостей 

відносно вагінальних епітеліоцитів. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є систематизовані дані 

Радзинського В.Є., Ордіянц І.М. (2012), які свідчать про необхідність 
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двохетапності в лікуванні бактеріального вагінозу. Таий підхід дозволяє 

збільшувати ефективність та запобігати рецидивам вагінального дисбіозу. 

Використання пробіотика є раціональним, коли створюються умови для 

оптимального існування штамів лактобацил (ріст та розмноження), адже саме 

для цього, власне, і використовується методика - тільки в цьому випадку 

терапія може бути патофізіологічно та фінансово виправдана. Наявність 

естрогенного компонента не є гарантією накопичення глікогену, як джерела 

живлення лактобактерій, тим більше, що для цього потрібен певний час – 

відтермінованість дії є недоліком, що залишає шанс для рецидивування 

дисбіозу. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено завдання покращити лікування бактеріального 

вагінозу у вагітних для підвищення ефективності, зменшення кількості 

рецидивів за умов застосування готових лікарських засобів. 

Поставлене завдання вирішується тим, що до складу комбінованої 

терапії включено вагінальне застосування пробіотичного препарату 

Лактожиналь, який:  

- є інноваційним трибіотиком, що містить пребіотик (живильні 

речовини, що посилюють активний ріст про біотичних штамів); 

- містить унікальні штами лактобактерій Lcr 35, які володіють високими 

адгезивними властивостями відносно вагінальних епітеліоцитів; 

- містить метаболічні компоненти життєдіяльності мікроорганізмів 

(постбіотик); 

- володіє високою ефективністю та безпечністю застосування, що 

підтверджено чисельними клінічними дослідженнями; 

- володіє бактерицидною активністю у відношенні Gardnerella vag. та 

Candida albilicans; 

- зручний у використанні – застосування Лактожиналю по 1 капсулі  

вагінально, 7 днів, двічі на добу, піcля використання антибіотиків.  

 

 

ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЕРЕДПОЛОГОВОЇ  

ПІДГОТОВКИ У ВАГІТНИХ ІЗ ОЖИРІННЯМ 

Юзько О.М., Булик Т.С. 

 

Хоча важливе значення нормофлори піхвового біотопу в підтримці 

здоров′я жінки вже не викликає сумнівів, вживання з метою збереження та 

відновлення піхвової мікрофлори спеціальних біотерапевтичних засобів ще 

не набуло широкого застосування в акушерсько-гінекологічній практиці. 

Повільне впровадження пробіотиків у процеси профілактики та лікування 

ЗЗСО зумовлене низькою терапевтичною ефективністю більшості з них, що 

пов′язано з поганим виживанням мікроорганізмів у вагінальній 

мікроекосистемі, які використовуються у складі пробіотиків, а також з 

недосконалим складом препаратів та вузьким спектром їхніх пробіотичних 
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властивостей. 

Бактеріоценоз жіночих статевих органів – багатофакторна складова 

мікроекологічної системи, усі учасники якої знаходяться в суворо 

збалансованій рівновазі та симбіозі, забезпечують так званий стан еубіозу. 

Основну роль у підтриманні нормального біоценозу виконують лактобактерії 

(L.rhamnosus). Саме вони забезпечують захист власної екосистеми: 

підтримують низький рівень pH, виділяють у процесі життєдіяльності 

антимікробні субстанції, забезпечують захисний ефект слизової оболонки 

вагіни.  Оптимальна мікробіота у вагітних із ожирінням є запорукою 

профілактики пологового травматизму та післяпологових ускладнень, 

вкорочує термін реабілітації при застосуванні епізіо- та перинеотомії. 

Аналогом запропонованої раціоналізаторської пропозиції є рекомендації 

Занько  С.Н. (2007) щодо передпологової  недиференційованої профілактики 

септичних ускладнень. Недоліком методу є те, що застосування Бетадину 

пропонується усім вагітним перед пологами, при цьому не враховується, що 

використання антисептика елімінує не тільки патогенну, але й потрібну 

лактофлору. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є  методичні рекомендації 

Венцківського Б.М. та співав. (2002) по застосуванню пробіотиків у 

передпологовій підготовці вагітних. Недоліком методу є неврахованість умов 

для розвитку лактобактерій, адже яка б доза пробіотика не 

використовувалась, якщо відсутні умови для  їх росту та розвитку, то ефект 

від застосування може нівелюватися.  

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено завдання покращити лікування бактеріального 

вагінозу у вагітних із ожирінням для підвищення ефективності, зменшення 

кількості рецидивів за умов застосування готових лікарських засобів. 

Поставлене завдання вирішується тим, що до складу комбінованої 

терапії включено вагінальне застосування пробіотичного препарату 

Лактожиналь, який:  

- є інноваційним трибіотиком, що містить пребіотик (живильні 

речовини, що посилюють активний ріст пробіотичних штамів); 

- містить унікальні штами лактобактерій Lcr 35, які володіють високими 

адгезивними властивостями відносно вагінальних епітеліоцитів; 

- містить метаболічні компоненти життєдіяльності мікроорганізмів 

(постбіотик); 

- володіє високою ефективністю та безпечністю застосування, що 

підтверджено чисельними клінічними дослідженнями; 

- володіє бактерицидною активністю у відношенні Gardnerella vag. та 

Candida albilicans; 

- зручний у використанні – застосування Лактожиналю по 1 капсулі  

вагінально 7 днів, двічі на добу, піcля використання антибіотиків.  
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ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ  

ТА ПРОФІЛАКТИКИ РЕЦИДИВУВАННЯ БАКТЕРІАЛЬНОГО 

ВАГІНОЗУ ШЛЯХОМ ВИКОРИСТАННЯ КОМБІНОВАНОЇ ТЕРАПІЇ 

ЛАКТОСТАР ПЛЮС ТА ФЕМІНУМ ІНТИМА 

Юзько О.М., Ринжук Л.В., Булик Т.С. 

 

Мікробіота вагіни – сукупність корисних мікроорганізмів, які є 

важливим фактором, що забезпечує комфорт жінки;  повноцінність функцій, 

що покладаються на вагіну та фізіологічну діяльність організму в цілому. 

Нормальна мікрофлора бере участь у численних функціях обміну речовин та 

вітамінного балансу, у стимуляції імуногенезу, забезпеченні резистентності, 

клітинного бар’єру для проникнення патогенних мікроорганізмів. 

Бактеріоценоз жіночих статевих органів – багатофакторна складова 

мікроекологічної системи, усі учасники якої знаходяться в суворо 

збалансованій рівновазі та симбіозі, забезпечують так званий стан еубіозу. 

Основну роль у підтриманні нормального біоценозу виконують лактобактерії 

(L.rhamnosus) та Bifidobacterium lactis. Саме вони забезпечують захист 

власної екосистеми: підтримують низький рівень pH,  виділяють у процесі 

життєдіяльності антимікробні субстанції, забезпечують захисний ефект 

слизової оболонки вагіни. 

Більше 2500 робіт по вивченню мікрофлори вагіни в людини вказують, 

що «нормальні мешканці» відіграють ключову роль в успішному запобіганні 

колонізації патогенною флорою, у т.ч. мікроорганізмів, відповідальних за 

розвиток дисбіозу, грибкових та сечових інфекцій. Крім того, поширеність 

стрептококів групи В, Gardnerella та грибів роду Candida суттєво залежить 

від числа вагінальних лактобактерій. Будь-яка зміна вагінальної екосистеми – 

принципіальний фактор ризику для появи 4 класичних патологій нижнього 

відділу жіночого статевого тракту: бактеріального вагінозу, протозойного 

вагініту, аеробного вагініту. 

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є рекомендації F.H. Al-

Ghazzewi, F.H. Al-Ghazzewi (2016) по концептуальних напрямках лікування 

відновлення бактеріальної флори. Недоліками аналогу є  висока частота 

рецидивів після отриманої терапії, внаслідок того що дозування недостатнє, а 

форма випуску не захищає від агресивного середовища шлунка. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є систематизовані дані 

Радзинського В.Є., Ордіянц І.М. (2012), які свідчать про необхідність 

двохетапності в лікуванні бактеріального вагінозу. Таких підхід дозволяє 

збільшувати ефективність та запобігати рецидивам вагінального дисбіозу. 

Використання  пробіотика є раціональним, коли створюються умови для 

оптимального існування штамів лактобацил (ріст та розмноження), адже саме 

для цього, власне, і використовується методика - тільки в цьому випадку 

терапія може бути патофізіологічно та фінансово виправдана. Наявність 

естрогенного компонента,  не є гарантією накопичення глікогену, як джерела 

живлення лактобактерій, тим більше, що для цього потрібен певний час – 
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відтермінованність дії є недоліком, що залишає шанс для рецидивування 

дисбіозу. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу 

раціоналізаторської пропозиції поставлено завдання покращити лікування 

бактеріального вагінозу для підвищення ефективності, зменшення кількості 

рецидивів за умов застосування готових лікарських засобів. 

Поставлене завдання вирішується тим, що до складу комбінованої 

терапії включено вагінальне застосування  вагінальних таблеток «Фемінум 

Інтима» та  пробіотичного препарату «Лактостар плюс», які:  

-  є інноваційними та унікальними препаратами; 

- технологія  мікрокапсулювання «Лактостар-плюс» захищає корисні 

бактерії від агресивного середовища шлунка та забезпечує високу 

концентрацію в кишечнку; 

- «Фемінум Інтима» швидко знижує рН та руйнування біоплівки для 

зниження ймовірності рецидиву бактеріального вагінозу; 

-  сприяють усуненню системного дисбіозу і відновленю місцевого 

імунітету слизових оболонок; 

- сприяють профілактиці акушерських та перинатальних ускладнень; 

- володіє високою ефективністю та безпечністю застосування, що 

підтверджено чисельними клінічними дослідженнями; 

-  зручні у використанні – застосування «Лактостар-плюс»  по 1 капсулі  

1 раз на добу, 14 діб, разом із використанням антибіотиків та  «Фемінум 

Інтиа» по 1 вагінальні таблетці  з 7-го дня лікування. 

 

 

ПРОФІЛАКТИКИ ДИСБІОЗУ СТАТЕВИХ ШЛЯХІВ НА ТЛІ 

СПЕЦИФІЧНИХ САЛЬПІНГОООФОРИТІВ В ЮВЕНІЛЬНОМУ ВІЦІ 

Боднарюк О.І., Андрієць О.А., Ринжук Л.В. 

 

Використання різних за складом лікарських препаратів, які згубно діють 

не тільки на патогенні мікроорганізми, мають негативний вплив на 

представників нормобіоценозу. Недоліками відомих способів є тривале 

використання антимікробних препаратів різного складу та бактеріологічної 

дії, які одночасно з лікувальним ефектом вносять суттєві зміни в 

мікробіоценоз піхви з подальшим розвитком її дисбіозу, що суттєво може 

впливати на розвиток репродуктивної системи в ювенільному віці (Кузнецова 

И.В. Сочетанная инфекция мочевыводящей и половой систем у девочек / 

И.В.Кузнецова, Е.В.Гусева // Акушерство и гинекология. – 2008. – №4. – 

С.32-36).  

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є  спосіб лікування 

ювенільних вульвовагінітів шляхом призначення комплексу 

етіопатогенетичного лікування (И.О.Малова, Влагалищные выделения у 

девочек: этиология, клиника, диагностика, лечение / И.О.Малова //  Consilium 

medikum. Т. 07, N 2. – 2005. С. – 58-64.). Спосіб-прототип полягає в 
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місцевому використанні лактобактерину. Курс лікування лактобактерином 

(2-3 дози у вигляді щоденних піхвових ванночок протягом 7-10 днів) 

прийнятно для дівчаток 10-12 років і більше, оскільки наявність у піхві 

лактобактерій у цьому віці фізіологічно. Недоліком аналогу є те, що 

лактобактерин не пригнічує росту патогенів за рахунок перешкоджання 

адгезії збудника до епітелію піхви, не конкурує з глікоген та не має 

достатнього протигрибкового ефекту. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є Лебедюк М.М., Федчук 

В.П., Нагорної В.Ф. та співавт. «Вагінальний супозиторій і спосіб 

нормалізації РН та підвищення місцевого імунітету при лікуванні 

вагінальних запальних захворювань». Недоліками аналогу є метод лікування 

– введення вагінального супозиторію, що викликає певні труднощі при 

використанні у дівчат, а введені до складу супозиторію нативні форми 

бактерій (препарат Біоспорин, Біфідумбактерин) не завжди є фізіологічними 

складовими піхвового вмісту в пубертатному періоді життя дівчини. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено завдання підбору медикаментозного методу лікування 

та профілактики дисбіозу статевих шляхів на тлі специфічних 

сальпінгооофоритів в ювенільному віці, який володіє високою ефективністю 

та мінімальними негативними діями. Адже за численними даними літератури 

найбільш частою причиною розвитку запальних захворювань органів малого 

таза в підлітковому віці є недосконалі властивості ще невстановленого 

нормобіоценозу статевих шляхів. 

Поставлене завдання вирішується тим, що в спосіб лікування 

ювенільних сальпінгооофоритів, до складу комплексної протизапальної 

терапії  (1-й етап - етіотропна терапія: антибіотики, протигрибкові 

препарати), як компонент для лікування та профілактики дисбіозу піхви  ми 

використали поліпробіотик. Пробіз Феміна - мультиштамовий пробіотик, 

застосовується для відновлення і профілактики порушень мікробіоценозу 

піхви, до складу якого входять: 

Lactobacillus acidophilus 2,0 x 109 KOЕ 

Lactobacillus rhamnosus 2,0 x 10⁹ KOЕ 

Lactobacillus casei 1,0 x 10⁹ KOЕ 

Lactobacillus reuteri 2,0 x 10⁹ KOЕ 

Lactobacillus plantarum 1,0 x 10⁹ KOЕ 

  Lactobacillus fermentum 1,0 x 10⁹ KOЕ 

Bifidobacterium bifidum 1,0 x 10⁹ KOЕ 

+ Пребіотичних серед лактози 

Загальна кількість: 10 х 10⁹ KOЕ  

Показання: Рекомендується жінкам із проявами вагінітів і вагінітів 

різної етіології (кандидозних, бактеріальних, трихомонадних та ін.). У зв'язку 

з тим, що за даних патологій неодмінно відбувається порушення стану 

мікробіоценозу піхви. З профілактичною метою Пробіз Феміна 

застосовується при призначенні антибактеріальної, гормональної та інших 
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видах терапії, які можуть призводити до порушення мікробіоценозу піхви з 

метою відновлення флори. 

Спосіб здійснюється таким чином. Дівчині, в якої діагностовано 

сальпінгооофорит, пропонується прийняти 1 раз на 7 днів флакон 

антибактеріального  препарату Зетамакс. Препарат Дистрептазу призначали 

по 1 ректальній свічці 1– 2 рази на добу залежно від інтенсивності 

патологічних проявів протягом 6 - 9 днів. Пробіз Феміна призначається з 

першого дня прийому антибіотика, по 1 капсулі двічі на добу під час або 

після їжі, тривалість лікування – 14 діб. 

Таким чином, використання депонованої форми антибактеріального 

макролідного препарата з метою лікування неспецифічних та специфічних 

(хламідійних, мікоплазменних, уреаплазменних) сальпінгооофоритів в 

ювенільному віці дозволить зменшити кількість призначених 

антибактеріальних препаратів від кількох десятків до одного - двох залежно 

від етіології запального процесу, що має також і суттєвий економічний ефект. 

Перспективним додатковим напрямком є вивчення можливості 

призначення препарату Пробіз Феміна як монотерапіїя при бактеріальних 

вагінозах у дівчат-підлітків. 

Оскільки розвиток дисбіозу статевих шляхів є паталогічним станом, 

який за відсутності адекватного лікування суттєво впливає на перебіг 

сальпінгоофориту, пошук нових підходів та засобів терапевтичного впливу 

має надзвичайно важливе значення у підвищенні ефективності лікування та 

профілактиці рецидивів. 

 

 

СПОСІБ РЕАБІЛІТАЦІЇ РЕПРОДУКТИВНОЇ ФУНКЦІЇ  

ПІСЛЯ ЛАПАРОСКОПІЧНОГО ЛІКУВАННЯ БЕЗПЛІДДЯ 

ТРУБНОГО ПОХОДЖЕННЯ 

Приймак С.Г., Семеняк А.В., Ніцович І.Р. 

 

Формування спайкового процесу в післяопераційному періоді є однією з 

актуальних проблем як з медичної, так і соціальної точки зору. 

Післяопераційна інтраперитонеальна адгезія займає ведучі позиції серед 

причин трубно-перитонеального безпліддя. Висока частота спайкових 

ускладнень відзначається у 55-97% пацієнток після абдомінальних операцій 

та зумовлена розширенням об'єму і тяжкості хірургічного втручання, 

підвищенням резистентності мікрофлори до антибіотиків, зміною 

імунологічної реактивності організму. Основним пусковим механізмом 

спайкоутворення є запальна реакція очеревини з подальшими 

деструктивними змінами внаслідок різних інтраопераційних впливів 

(механічних, термічних, хімічних та ін.) на очеревину і органи черевної 

порожнини. У формуванні відповідної реакції очеревини і тканин на травму 

визначальну роль відіграє імунна система, включаючи як клітинний, так і 

гуморальний компоненти. Розвиток спайкового процесу після абдомінальних 
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втручань у першу чергу пов'язане з ризиком розвитку кишкової 

непрохідності, а також різноманітних симптомокомплексів, включаючи: 

больовий синдром, порушення функції органів, покритих очеревиною, та 

інших. 

Післяопераційна інтраперитонеальна адгезія малого таза є однією з 

найбільш поширених причин трубно-перитонеального безпліддя, синдрому 

хронічних тазових болей, ектопічної вагітності. 

Поряд із грубими деструктивними змінами, навіть за відсутності 

спайкового процесу після абдомінальних втручань, можливий розвиток 

функціональних розладів органів черевної порожнини, що проявляються в 

дисбалансі циліарної, секреторної та м'язової діяльності. Так, у маткових 

трубах порушується просування сперматозоїдів, захоплення яйцеклітини і її 

транспорт після запліднення в матку, що може служити причиною 

недостатньої ефективності хірургічних методів корекції трубної оклюзії, про 

що свідчить відносна невисока частота настання вагітності (21-28%) після 

проведення лапароскопічних реконструктивно-пластичних операцій. 

Враховуючи роль запалення в реалізації адгезивного процесу, для 

профілактики утворення спайок у післяопераційному періоді, поряд з 

антибактеріальним лікуванням широко застосовуються різні методи 

фізіотерапії, десенсибілізувальні засоби, ферментні препарати, біо-та 

імуностимулятори різного походження. 

Разом з тим, у літературі є неоднозначні дані про ефективність їх 

застосування, вплив на імунну систему, в той час як стан останньої багато в 

чому визначає характер посттравматичної реакції в ділянці післяопераційної 

рани. 

У зв'язку з вищевикладеним, певний інтерес представляє вивчення 

можливості використання імуномодуляторів з метою підвищення 

ефективності профілактики спайкового процесу в гінекологічних хворих 

після лапароскопічних операцій. 

Аналогом пропозиції є дослідження колективу авторів Московського 

державного медико - стоматологічного університету (И.Б. Манухин, А.А. 

Колесов. Профилактика спаечного процесса после оперативных 

вмешательств на яичниках и маточных трубах // Вопросы гинекологии, 

акушерства и перинатологии.-2007.-№1.-С.71-74), які запропонували для 

зменшення вираженості спайкового процесу після лапароскопічних операцій 

у ранньому післяопераційному періоді використовувати протеолітичний 

фермент Лідазу. 

Недоліками аналогу є низький терапевтичний ефект внаслідок швидкого 

руйнування ферментних препаратів на основі гіалуронідази в крові, 

пірогенності, токсичності при парентеральному введенні і антигенності як 

чужеродних організму білків. 

Прототипом пропозиції є патент на корисну модель ( Патент України 

№40244 від 16.07.2001, Бюл.№6 “ Спосіб реабілітації репродуктивної функції 

після лапароскопічного лікування безпліддя трубного походження.” Приймак 
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С.Г., Юзько О.М.), в якому автори пропонують комплексне відновне 

лікування в ранньому післяопераційному періоді, що включало виконання 

гідротубацій розчином дезмістину, призначення ферментного препарату 

Вобензим по 10 табл. на добу протягом місяця, застосування УФО крові. 

Недоліками прототипу є низька клінічна ефективність ферментного 

препарату Вобензим з метою запобігання утворенню післяопераційних 

спайок, якщо його приймати менше одного місяця. Динамічна лапароскопія 

дає можливість спостерігати початок утворення спайок уже на 7-8 му добу 

після операції. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу пропозиції 

поставлено завдання запобігати формуванню післяопераційного 

спайкоутворення при лапароскопічних операціях на маткових трубах уже на 

першу добу після оперативного втручання. 

Поставлене завдання вирішується тим, що жінкам із першої доби після 

операції вводився препарат Лонгідаза внутрішньом'язово в дозі 3000 МО, 

кожні 5 днів, на курс 10 ін'єкцій. Препарат Дистрептаза призначали по 1 

ректальній свічці 1- 2 рази на добу залежно від вираженості спайкового 

процесу протягом 6-9 днів. 

Лонгідаза (Петровакс Фарм). Реєстраційний номер: ЛС-000764. Торгова 

назва: Лонгідаза. Хімічна назва: кон'югат гіалуронідази (Лідаза) з активним 

похідним И-оксиду полі-1, 4-етиленпіперазину (аналог Поліоксидонія). 

Лонгідаза являє собою кон'югований препарат, що включає лідазу і 

поліоксидоній. 

Дистрептаза — препарат, отриманий із вирощеного непатогенного 

штаму стрептокока групи С, містить два активних компоненти в 2 г 

ректальних супозиторій: стрептокіназу (15000 МО) — активатор проензиму 

плазміногена, що розчиняє згустки крові і покращує мікроциркуляцію в 

вогнищі запалення, і стрептодорназу (1250 МО) - ензим, що розчиняє липкі 

маси нуклеопротеїнів, мертвих клітин чи гною, не впливаючи на структуру і 

функцію живих клітин, має антитромботичну, ферментативну, 

протизапальну, розсмоктуючу і анальгезуючу дії. 

Спільними ознаками пропозиції та прототипу є профілактика 

спайкового процесу в гінекологічних хворих після лапароскопічних операцій. 

Пропозиція відрізняється від прототипу тим, що запропонований спосіб 

профілактики спайкоутворення при лапароскопічних операціях на маткових 

трубах починається уже на першу добу після оперативного втручання. Окрім 

того, Поліоксидоній володіє фармакологічною активністю як 

імуномодулятор, детоксикант, антиоксидант із помірно вираженими 

протизапальними властивостями. Зручна форма випуску Дистрептази 

(ректальна свічка), локальний ефект на органи малого таза, відсутність 

системної дії на весь організм, вивчений механізм дії кожного компонента та 

препарату в цілому, тривалий досвід використання за різніої патології дає 

можливість його використання в ранньому післяопераційному періоді. 

Саме цей факт є одним із вагомих переваг над відомими способами 
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лікування. 

Спосіб здійснюється таким чином. Жінкам із першої доби після операції 

поряд із традиційним обсягом профілактичних заходів вводився препарат 

Лонгідаза внутрішньом'язово в дозі 3000 МО, кожні 5 днів, на курс 10 

ін'єкцій. Дистрептазу призначали по 1 ректальній свічці 1 - 2 рази на добу 

залежно від вираженості спайкового процесу протягом 6 - 9 днів. 

Динамічна лапароскопія хворим проводилася за відсутності вагітності 

через 6 місяців після закінчення лікування. При цьому оцінювалося 

вираженість спайкового процесу за класифікацією Ї.НиІка сі аі. (1998) і 

Американського товариства фертильності (АР8) та порушення прохідності 

маткових труб при хромосальпінгоскопії. 

Таким чином, використання Лонгідази та Дистрептази з метою 

запобігання утворенню післяопераційних спайо дозволить зменшити як 

частоту, так і тяжкість спайкового процесу, знизити кількість 

реконструктивних операцій з приводу безпліддя у даної категорії хворих, що 

значно покращить репродуктивну функцію та якість життя жінки, що має 

також і суттєвий економічний ефект. 

Спосіб лікування запропонований 39 жінкам у післяопераційному 

періоді після лапароскопічної корекції трубного безпліддя. Виявлено, що 

включення в комплекс заходів профілактики післяопераційного спайкового 

процесу препаратів, що володіють поряд з імуномодулюючою дією 

пролонгованою гіалуронідазною активністю, дозволяє компенсувати 

негативний вплив операційної травми на імунну систему. Спайковий процес 

у малому тазі був виявлений у 6 (15,4%) пацієнток, при чому спайки були 1-

го та 2-го ступеня тяжкості. 

Порушення прохідності маткових труб після лапароскопічних операцій 

виявлено у 2 (5,1%) хворих, а вагітність наступила у ЗО (77,0%) жінок. 

Запропонований спосіб лікування був впроваджений у роботу гінекологічних 

відділень лікувальних закладів. 

Пропозиція відноситься до медицини, а саме до гінекології і може бути 

використана для підвищення ефективності профілактики спайкового процесу 

у гінекологічних хворих після лапароскопічних операцій. 

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ  

УСКЛАДНЕНЬ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУКЦІЇ 

Семеняк А.В., Андрієць О.А., Ніцович І.Р., Приймак С.Г., Булик Т.С. 

 

У сучасному акушерстві та перинатології актуальними залишаються 

питання, пов’язані з гестаційними ускладненнями, в основі яких є порушення 

фізіологічної взаємодії між материнським, плацентарним і плодовим 

компонентами фетоплацентарної системи. Розвиток плацентарної дисфункції 

(ПД), зумовлений морфофункціональними змінами в плаценті, 

супроводжується дистресом плода, затримкою росту та розвитку плода. 
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Актуальність вивчення даної проблеми для акушерства зумовлена 

серйозністю її впливу на показники перинатальної захворюваності та 

смертності (20% випадків перинатальної смертності безпосередньо пов’язано 

з патологією плаценти). Частота ГІД коливається від 20% до 50% залежно від 

факторів, які обтяжують вагітність, суттєво відображається на якості життя 

дитини в майбутньому. 

Основними моментами профілактики ПД є своєчасне виявлення 

факторів ризику, що дозволяє зменшити вірогідність їх несприятливої дії на 

фетоплацентарну систему та своєчасна госпіталізація вагітних для 

проведення стаціонарного лікування. 

Для профілактики ускладнень плацентарної дисфункції та синдрому 

затримки розвитку плода використовують різноманітні методи із 

застосуванням препаратів, які впливають на тонус судин та агрегаційний 

стан крові. Недоліками відомих способів є нераціональна та необгрунтована 

терапія з використанням двох і більше препаратів, системний вплив 

препаратів, що може призвести до перерозподілу крові, зниження маткового 

кровотоку, дистресу плода, неправильний підбір дози препарату та 

недостатня тривалість терапії. 

Для профілактики плацентарної дисфункції у вагітних групи ризику 

використовують антиоксиданти, гепатопротектори, ноотропи, адаптогени 

комплексні фітопрепарати, що містять екстракт валеріани, глоду, меліси, 

хмелю, перцевої та лимонної м'яти, ново-пасит, персен. До комплексної 

терапії профілактики плацентарної дисфункції включають ендоназальную 

гальванізацію, голкорефлексотерапію, імунотерапію відмитими алогенними 

лімфоцитами, системну ензимотерапію (вобензим). При плацентарній 

дисфункції рекомендується застосування актовегіну з метою запобігання 

гіпоксичним пошкодженням органів плода. 

Незважаючи на доволі великий спектр лікарських засобів, що 

застосовуються для лікування та профілактики ПД, частота появи та 

кількість ускладнень, а також розвиток негативних побічних реакцій при 

лікуванні ПД не зменшуються, що потребує постійного пошуку ефективного 

та безпечного лікування. 

Аналогом є спосіб профілактики плацентарної дисфункції (Зайченко 

А.В., Риженко І.М., Кудина А.В. та ін. Сучасні аспекти фармакологічної 

корекції плацентарної дисфункції // Провізор — 2008. — №9. — С. 15-20). 

Спосіб-аналог полягає у спробі досягнення позитивного результату лікування 

плацентарної дисфункції та профілактики синдрому затримки розвитку плода 

за допомогою гепариноїдів — лікарських засобів, що мають у своєму складі 

глікозаміноглікани. 

Недоліками аналогу-способу є призначення препаратів, що впливають 

на систему гемостазу з можливим розвитком тромбоцитопенії, відсутність 

інформації щодо контролю стану плацентарної функції. 

Прототипом є спосіб профілактики ускладнень плацентарної дисфункції 

(Дашкевич В.Є., Янюта С.М., Коломійченко Т. В., Двуліт М.П., Плацентарна 
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недостатність: сучасні аспекти патогенезу, діагностики, профілактики та 

лікування. - Мистецтво лікування. - 2004. - №4 (10) - С.22-25). Для 

профілактики плацентарної дисфункції застосовують комплекс препаратів, 

які діють на периферичну і органну гемодинаміку з корекцією судинного 

тонусу (актовегін, курантил), реології і гемостазу материнського організму 

(реополіглюкін, гепарин), поліпшення матково-плацентарного кровообігу 

(цитраргінін, партусистен, геніпрал, магне-Вб); вплив на метаболізм у 

фетоплацентарній системі: оксигенотерапія, 5% розчин глюкози, 

кокарбоксилаза, аскорбінова кислота, полівітаміни (прегнавіт або матерна). 

Недоліками прототипу є застосування одночасно значної кількості 

препаратів, що не завжди має позитивний ефект під час вагітності. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено підвищення ефективності профілактики ускладнень 

плацентарної дисфункції при компенсованій формі шляхом врахування 

терміну вагітності (28-34 тижні), стану плаценти (порушення синтезу 

гормонів) та плода (задовільний стан), можливості зручного тривалого 

застосування препаратів per os. У випадку появи стійкого позитивного 

ефекту зменшення дози препарату та відміна його. Спосіб дозволяє 

зменшити медикаментозне навантаження на організм вагітної без збільшення 

кількості ускладнень захворювання. 

Поставлене завдання вирішується запропонованим використанням 

препарату α- ліпоєвої кислоти, що є речовиною, яка синтезується в організмі 

та виконує роль коензиму в окиснювальному декарбоксилюванні α-

кетокислот і відіграє важливу роль у процесі утворення енергії в клітині. 

Сприяє зменшенню цукру в крові та збільшенню глікогену в печінці. Може 

існувати у двох фізіологічно активних формах (окиснена та редукована), 

яким притаманна антитоксична та антиоксидантна дії. α-ліпоєва кислота 

впливає на обмін холестерину, бере участь у регулюванні ліпідного та 

вуглеводного обмінів, поліпшує функцію печінки (внаслідок 

гепатопротекторної, антиоксидантної, дезінтоксикаційної дій), α-ліпоєва 

кислота подібна за фармакологічних властивостей до вітамінів групи В. 

Застосування α-ліпоєвої кислоти призводить до зменшення утворення 

продуктів глікозилювання, покращання ендоневрального кровотоку, 

підвищення фізіологічного вмісту антиоксиданту глутатіону. 

Перед проведенням профілактичного лікування вагітних у терміні 

гестації 28-34 тижнів визначають рівень вільного естріолу, плацентарного 

лактогену, показники стану плода (кардіотокографія, біофізичний профіль 

плода) та розміри плода. За умови порушення зниження синтезу гормонів 

(нище середнього нормального значення) при нормальних показниках 

кардіотокографії та біофізичного профілю плода, розмірів плода 

призначають лікування: препарати α-ліпоєвої кислоти етилендіамінової солі 

(таблетовані форми тіогами) у дозі 300-600 мл/добу впродовж 14 днів. Після 

лікування визначаємо рівень плацентарного лактогену, вільного естріолу. 

Встановлено нормалізацію рівня плацентарного лактогену та вільного 
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естріолу у вагітних після семи днів профілактичного лікування. 

Перспективним додатковим напрямком є вивчення можливостей 

застосування препарату у жінок групи ризику до появи клінічних ознак. 

Плацентарна дисфункція є патологічним станом, який суттєво впливає 

на показники перинатальної захворюваності та смертності, пошук нових 

підходів та засобів терапевтичного впливу має надзвичайно важливе 

значення у підвищенні ефективності лікування та профілактики, 

застосування даної пропозиції сприяє покращенню стану плода. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУКЦІЇ 

Семеняк А.В., Андрієць О.А., Ніцович І.Р. 

 

В умовах сьогодення, незважаючи на наявність сучасних методів 

діагностики та лікування ускладнень вагітності, актуальною залишається 

проблема лікування порушень фізіологічної взаємодії між материнським, 

плацентарним і плодовим компонентами фетоплацентарної системи, зокрема, 

лікування плацентарної дисфункції (ПД). 

Актуальність проблеми є надзвичайно важливою, оскільки розвиток та 

прогресування ПД супроводжується дистресом плода, затримкою його росту 

та розвитку. Частота ПД коливається від 20% до 50% залежно від факторів, 

які обтяжують вагітність, суттєво відображається на якості життя дитини в 

майбутньому. Висока частота ПД зумовлена зростанням соматичної та 

гінекологічної захворюваності серед жінок репродуктивного віку, наявністю 

хронічних бактеріальних та вірусних інфекцій. Значну роль відіграють 

соціально-економічні фактори - урбанізація населення, збільшення 

техногенного навантаження, несприятливий вплив екологічних чинників, 

зниження рівня життя окремих груп населення, що є фоном для підвищення 

рівня захворюваності жінок. 

Для лікування плацентарної дисфункції та профілактики розвитку 

синдрому затримки росту плода використовуються різноманітні методи 

лікування із застосуванням препаратів, які впливають на тонус судин та 

агрегаційний стан крові. Недоліками відомих способів є системний вплив 

препаратів, що може призвести до перерозподілу крові, зниження маткового 

кровотоку, дистресу плода, неправильний підбір дози препарату та 

недостатня тривалість терапії. 

Для лікування ПД, як регулятори тканинного обміну для нормалізації 

окиснювально-відновних процесів, використовують антиоксиданти (α-

токоферолу ацетат, аскорбінову кислоту), гепатопротектори (оротат калію, 

есенціале, хофітол). Для нормалізації процесів збудження та гальмування в 

ЦНС у вагітних з астенічною конституцією і підвищеним рівнем тривожності 

призначають ноотропи (ноотропіл, пірацетам). При вегето-судинній дистонії 

за гіпотонічним типом позитивний ефект мають адаптогени (настоянка 

лимонника, елеутерокока, женьшеня, аралії). Для нормалізації сну 
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використовують комплексні фітопрепарати, що містять екстракт валеріани, 

глоду, меліси, хмелю, перцевої та лимонної м’яти, новопасит, персен. 

Важливим компонентом лікування ПД при невиношуванні є терапія 

препаратами, що містять іони магнію. Порушення функції плаценти при 

загрозі переривання вагітності пов'язано, насамперед, з підвищенням тонусу 

біометрія, що супроводжується уповільненням відтоку крові та венозним 

застоєм матково-плацентарного кровотоку. При тривалій загрозі переривання 

вагітності зростає ризик гіпоксичних пошкоджень плода. В-адреноміметики 

(гініпрал, бриканіл, алупент, сальбутамол) мають регулюючий вплив на 

скоротливу активність матки, не викликаючи істотних змін показників 

гемодинаміки матері та плода. До комплексної терапії профілактики ПД 

включають ендоназальную гальванізацію, голкорефлексотерапію, 

імунотерапію відмитими алогенними лімфоцитами, системну ензимотерапію 

(вобензим). За наявності змін у судинно-тромбоцитарній ланці гемостазу у 

вагітних застосовують антиагреганти. 

Незважаючи на доволі великий спектр лікарських засобів, що 

застосовуються для лікування ПД, частота появи та кількість ускладнень, а 

також розвиток негативних побічних реакцій при лікуванні ПД не 

зменшуються, що потребує постійного пошуку ефективного та безпечного 

лікування. 

Аналогом є спосіб профілактики плацентарної дисфункції (Зайченко 

А.В., Риженко І.М., Кудина А.В. та ін. Сучасні аспекти фармакологічної 

корекції плацентарної дисфункції // Провізор - 2008. - №9. - С. 15-20). 

Спосіб-аналог полягає у спробі досягнення позитивного результату лікування 

плацентарної дисфункції та синдрому затримки розвитку плода за 

допомогою гепариноїдів — лікарських засобів, що мають в своєму складі 

глікозаміноглікани. 

Недоліками аналогу-способу є призначення препаратів, що впливають 

на систему гемостазу з можливим розвитком тромбоцитопенії, відсутність 

інформації щодо контролю стану плацентарної функції. 

Прототипом є спосіб профілактики та лікування ускладнень 

плацентарної дисфункції (Дашкевич В.Є., Янюта С.М., Коломійченко Т. В., 

Двуліт М.П. Плацентарна недостатність: сучасні аспекти патогенезу, 

діагностики, профілактики та лікування. - Мистецтво лікування. — 2004. — 

№4 (10) — С.22-25). Для лікування та профілактики плацентарної дисфункції 

застосовують комплекс препаратів, які діють на периферичну і органну 

гемодинаміку з корекцією судинного тонусу (актовегін, курантил), реологію 

та гемостаз материнського організму (гепарин), поліпшують матково-

плацентарний кровообіг (цитраргінін, партусистен, гініпрал, магне-В); 

впливають на метаболізм у фетоплацентарній системі: оксигенотерапія, 5% 

розчин глюкози, кокарбоксилаза, аскорбінова кислота, полівітаміни 

(прегнавіт). 

Недоліками прототипу є застосування одночасно значної кількості 

препаратів, що не завжди має позитивний ефект під час вагітності. 
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З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 

пропозиції поставлено підвищення ефективності лікування плацентарної 

дисфункції у 28-34 тижні вагітності за наявності порушення синтезу гормонів 

плаценти та відсутності необхідного приросту плода шляхом призначення α-

ліпоєва кислоти та α-аміно-d- гуанідиновалеріанової кислоти, можливості 

зручного тривалого застосування препаратів per os. У випадку появи стійкого 

позитивного ефекту зменшення дози препарату та відміна його. Спосіб 

дозволяє зменшити медикаментозне навантаження на організм вагітної без 

збільшення кількості ускладнень захворювання. 

Поставлене завдання вирішується запропонованим використанням, 

поряд із застосуванням, за необхідності, симптоматичної терапії, препарату 

α-ліпоєвої кислоти (у даному випадку - це внутрішньовенне введення 

берлітіону впродовж 5 днів з подальшим переходом до вживання 

таблетованих форм тіогами) та α-аміно-сігуанідиновалеріанової кислоти 

(тивортин) до появи стійкого ефекту лікування, що дозволить зменшити 

прогресування плацентарної дисфункції. 

Перед проведенням лікування вагітним у терміні гестації 28-34 тижнів 

визначають рівень вільного естріолу, плацентарного лактогену, показники 

стану плода (кардіотокографія, біофізичний профіль плода) та розміри плода. 

За умови порушення зниження синтезу гормонів, зменшення розмірів плода 

при нормальних показниках кардіотокографії та біофізичного профілю 

плода, проводять лікування основного захворювання та призначають α-

ліпоєву кислоту за схемою: берлітіон внутрішньовенно 24 мл (600 Од) у 250 

мл 0,9% розчину натрію хлориду впродовж 5 днів, у подальному 

призначають таблетовані форми тіогами по 300-600 мг 1 раз на добу. 

Одночасно призначається препарат α-аміно-сігуанідиновалеріанової кислоти 

за схемою: тивортин — внутрішньо по 5 мл (1 мірна ложка —1г препарату) 

3-4 рази на добу. Контроль гормонів плаценти та показників приросту плоду 

проводилися щотижнево. 

Встановлено нормалізацію рівня плацентарного лактогену та вільного 

естріолу, збільшення розмірів плода у вагітних після семи днів лікування. 

Перспективним додатковим напрямком є вивчення можливостей 

застосування різної дози препарату, залежно від порушень синтезу гормонів 

плаценти та наявності різного ступеня затримки розвитку плода, що 

дозволить зменшити медикаментозне навантаження на організм вагітної. 

Плацентарна дисфункція є патологічним станом, який суттєво впливає 

на показники перинатальної захворюваності та смертності, пошук нових 

підходів та засобів лікування має надзвичайно важливе значення у 

підвищенні ефективності лікування та профілактиці ускладнень вагітності, 

застосування даної пропозиції сприяє покращенню стану плода. 
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СПОСІБ ВВЕДЕННЯ АНТИБАКТЕРІАЛЬНИХ ЗАСОБІВ ПРИ  

ЗАПАЛЬНИХ ЗАХВОРЮВАННЯХ ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

Ніцович І.Р., Андрієць О.А., Семеняк А.В. 

 

Ідея селективного впливу фармакологічних засобів на певні клітини 

актуальна завжди, але наблизитися до її розв’язання вдалося лише в даний 

час завдяки розробці і впровадженню в клінічну практику методів 

спрямованого транспорту (СТ) лікарських засобів в охоплену патологічним 

процесом зону. Це дозволяє, поряд із створенням у ній високої концентрації 

препарату, що вводиться, максимально знизити небажані реакції організму на 

медикаментозний вплив, знизити терапевтичну дозу препарату і кратність 

введення. Він може бути заснований на регіонарному введенні препаратів, на 

використанні різних носіїв або векторів, що володіють тропністю до певних 

органів або їх клітин. Методики, засновані на використанні клітин аутокрові 

з метою зміни їх властивостей для СТ можна об'єднати назвою 

екстракорпоральна фармакотерапія (ЕФТ). 

Реалізація ідеї СТ ліків йде по лінії використання еритроцитів, 

лейкоцитів, тромбоцитів як контейнери для доставки лікарських засобів. У 

ролі об'єкта для СТ можуть бути антибактеріальні, хіміотерапевтичні засоби, 

контрастні препарати і т.д. 

Аналогом раціоналізаторської пропозиції є різні способи ЕФТ. 

С.В.Лохвицький довів, що ефективність ендолімфатичної антибіотикотерапії 

зумовлена насиченням лейкоцитів у лімфовузлах препаратом і клітинним 

транспортом у вогнище запалення. Як варіант включення антибіотиків у 

лейкоцити та інші клітини крові для подальшої доставки в осередок 

запалення автор пропонує використання плазмаферезу. 

Юдіна С.М і співавт. пропонують варіант спрощеної методики ЕФТ, що 

полягає у вибірковій седиментації еритроцитів і більшої частини 

гранулоцитів у середовищі біологічно інертного колоїду і подальшої 

інкубації лейкоцитів у розчині Рінгера з бікарбонатною буферною системою 

з додаванням амінокислот і глюкози. 

Костюченко А.Л. та співавт. пропонують внутрішньоартеріальне 

введення аутологічних активованих імунокомпетентних клітин у хворих з 

інфекційними вогнищами, важкодоступними для хірургічної санації. 

Недоліками аналогів можна вважати необхідність наявності спеціальних 

лабораторій та апаратури для застосування методів селективного транспорту 

антибактеріальних засобів. 

Прототипом раціоналізаторської пропозиції є методика (Карпушина І.А., 

Стеблева Т.Ф., Ельсиновський В.І.) СТ антибіотиків з клітинною суспензією 

з малих об'ємів крові. 

Недоліками прототипу є потреба в медичному обладнанні (термостат із 

використанням електроенергії) та лікарських препаратів (зокрема гепарину та 

поліглюкіну), результат взаємодії яких з антибіотиком є невідомим. 

З метою ліквідації вищезгаданих недоліків в основу раціоналізаторської 
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пропозиції поставлено задачу вдосконалити методику СТ антибіотиків при 

лікуванні хронічних запальних захворювань жіночих статевих органів 

шляхом спрощеної підготовки клітинної суспензії для забезпечення 

максимальної ефективності при лікуванні антибактеріальними препаратами у 

звичайних умовах роботи лікаря. 

Поставлене завдання вирішується запропонованим використанням 

способу ЕФТ, що проводиться введенням антибіотиків шляхом СТ на 

клітинній суспензією з малих об'ємів крові. 

У шприц об'ємом 20 мл набирали із вени 20 мл крові. Дану суспензію 

відстоювали безпосередньо в шприці впродовж 1 год (у вертикальному 

положенні), після чого відстояну плазму видаляли із шприца, а в шприц з 

клітинною масою крові набирали 0,5 мл АТФ та антибіотик у разовій 

середньотерапевтичній дозі, розчинений у 5 мл стерильного фізіологічного 

розчину. Періодично струшуючи шприц, створюють однорідну гомогенну 

масу суспензії клітин крові з антибіотиком, яку потім інкубують шляхом 

зігрівання пацієнтом шприца в руці (температура 36°С протягом 30 хв), після 

чого доводять об'єм крові в шприці стерильним фізіологічним розчином до 

20 мл і вводять внутрішньовенно. Курс лікування залежить від швидкості 

настання терапевтичного ефекту, термінів лікування даного патологічного 

процесу. 

Перспективним додатковим напрямком є вивчення можливості 

призначення даної запропонованої методики з одночасним проведенням 

внутрішньотканинного електрофорезу. 

Оскільки запальні захворювання жіночих статевих органів є 

патологічними станами, які суттєво впливають на показники материнської 

захворюваності, репродукції, якість життя. Пошук нових підходів та засобів 

немедикаментозного, терапевтичного та екстракорпорального впливів має 

надзвичайно важливе значення у підвищенні ефективності їх лікування та 

профілактики, особливо у жінок із непліддям, абортами, хронічними 

запальними захворюваннями в анамнезі. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ  

ЖІНОЧИХ СТАТЕВИХ ОРГАНІВ 

Косілова С.Є. 

 

Однією з головних причин порушення репродуктивної функції та 

безплідності подружжя є запальні захворювання жіночих статевих органів, 

які посідають перше місце в структурі гінекологічної захворюваності і 

становлять 50-80%. Серед збудників хронічних запальних захворювань 

геніталій значну роль відіграють інфекції, що поширюються статевим 

шляхом. Особливе значення приділяється змішаним хламідійним, уреа-, 

мікоплазмовим інфекціям, лікування яких має значні труднощі через високу 

антибіотикорезистентність, особливості реакцій організму. 
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Велика поширеність цих інфекцій, за думкою деяких дослідників, у 

недалекому майбутньому призведе до домінування їх серед інфекцій, що 

передаються статевим шляхом. 

Нераціональна тактика лікування урогенітальних інфекцій сприяє 

хронізації патологічного процесу. Така поширеність хламідійної, уреа-, 

мікоплазмової інфекції диктують необхідність удосконалення існуючих 

методів лікування, розробки нових високоефективних схем етіотропного 

лікування. 

Незважаючи на наявність різноманітних схем лікування хронічних 

запальних захворювань жіночих статевих органів, продовжується пошук 

більш ефективних способів профілактики і лікування даної патології. 

Важливою частиною терапії має бути комплексне застосування 

антибактеріальних препаратів та індукторів інтерферону. 

Запропонований спосіб лікування хронічних запальних процесів 

жіночих статевих органів, окрім загальноприйнятого комплексного 

лікування, включає в себе індуктор інтерферону Лавомакс, вагінальний гель 

–  Лактогель. 

Запропонований спосіб лікування хронічних запальних процесів 

жіночих статевих органів буде сприяти зникненню клінічних симптомів і 

зникненню рецидивів захворювання, мікробіологічній санації збудників, 

настанню вагітності. 

Як зазначено вище, для покращення ефективності лікування запального 

процесу рекомендується прийом препаратів Лавомакс і Лактогель. 

На сьогодні накопичений достатній клінічний досвід ефективного 

використання інтерферонів (ІФН). Проте існує ряд чинників, які стримують 

широке використання препаратів даної групи. Схожими за дією і кінцевим 

ефектом, але позбавлені недоліків, властивих екзогенним ІФН, є препарати – 

індуктори синтезу ендогенних ІФН в організмі хворої людини. Класичним 

пероральним низькомолекулярним індуктором синтезу ІФН є Лавомакс 

(тиролон), механізм дії якого полягає в модуляції імунної системи. Лавомакс 

індукує синтез ендогенних α-, β-, і γ- ІФН, які запускають клітинні 

механізми, спрямовані на запобігання розповсюдження і персистенції 

збудника в організмі та його елімінації. 

Лактогель – вагінальний гель, який містить молочну кислоту і глікоген. 

Завдяки своїм складовим частинам Лактогель усуває усі симптоми 

бактеріального вагінозу, нормалізує pH піхви, створює оптимальні умови для 

зростання власної лактофлори. 

Виходячи з цього, для лікування хронічних запальних процесів жіночих 

статевих органів крім загальноприйнятого комплексного лікування 

(антибіотики, полівітаміни, гепатопротектори, десенсибілізуючі препарати, 

пробіотики) пропонується застосування індуктора інтерферону Лавомакс і 

вагінального гелю – Лактогель. Із антибактеріальних препаратів ми обрали 

Хемоміцин. 

Хемоміцин (азитроміцин) – перший представник нової підгрупи 
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макролідних антибіотиків азалідів, який швидко всмоктується з травного 

тракту за рахунок стійкості в кислотному середовищі і ліпофільності. Після 

прийому азитроміцину всередину в дозі 500 мг його максимальна 

концентрація в плазмі крові досягається через 2,5 – 3 год і становить 0,4 мг/л. 

Азитроміцин добре проникає в еукаріотичні клітини і концентрується в 

середовищі з низьким pH. Властивість азитроміцину накопичуватися 

переважно в лізосомах особливо важлива для елімінації збудників 

внутріклітинної локалізації (хламідії, уреоплазма, мікоплазма). Незважаючи 

на високу концентрацію у фагоцитах, азитроміцин не впливає негативно на їх 

функціональну активність. 

Азитроміцин зберігається в бактеріцидних концентраціях у вогнищах 

запалення впродовж 5 – 7 днів після прийому останньої дози, що дозволяє 

проводити короткі курси лікування, а час виведення з плазми крові дозволяє 

застосовувати препарат 1 раз на добу. 

Запропонована наступна схема лікування: 

1. Хемоміцин призначали по 500 мг одноразово, перорально, протягом 7 – 14 

днів залежно від етіології та клінічних проявів захворювання. 

2. Лавомакс по 125 мг двічі на день 2 дні поспіль. У подальшому – кожні 48 

годин, протягом 18 днів. 

3. Лактогель – вміст одного тюбика вводити вагінально, щовечора, 7 днів. 

Потім – 2 рази на тиждень, 2 – 3 місяці. 

Аналогічне лікування проводилося статевим партнерам жінок (окрім 

Лактогелю). 

У процесі лікування у 100% хворих зникли клінічні симптоми 

захворювання. Мікробіологічна санація збудників виявлена у 94% хворих з 

урогенітальним хламідіозом, у 98% жінок - з уреоплазмозом, у 95% - носіїв 

мікоплазмозу, у 85% жінок - зі змішаною інфекцією. У разі неефективності 

проведеного лікування призначався повторний курс лікування з урахуванням 

антибіотикограми. Поліпшилась динаміка контамінації статевих шляхів 

жінок нормальною мікрофлорою, нормалізувались показники висівання 

умовно-патогенної мікрофлори та грибів роду Candida. У цілому клінічне 

одужання та мікробіологічна санація зареєстровані у 96% жінок. Протягом 

року рецидиву захворювання не було. Вагітність настала у 46% пацієнток. 

Таким чином, слід констатувати високу ефективність запропонованого 

комплексного лікування. 

Розроблений спосіб поєднаного використання загальноприйнятого 

комплексного лікування хронічних запальних процесів жіночих статевих 

органів з індуктором інтерферону Лавомакс і вагінальним гелем Лактогель 

сприяє клінічному одужанню хворих, нормалізації pH піхви, 

мікробіологічній санації збудників, що сприятиме зменшенню порушення 

репродуктивної функції. 
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АКУШЕРСТВА, ГІНЕКОЛОГІЇ ТА 

ПЕРИНАТОЛОГІІЇ 
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ВИКОРИСТАННЯ МЕТОДУ КОРЕЛЯЦІЇ ЗНАКІВ  

ДЛЯ ДІАГНОСТИКИ РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Для оцінки стану та ступеня порушень у плацентарному комплексі 

застосований  метод кореляції знаків, який дозволяє оцінити наскільки сильні 

зв’язки між певними клінічними симптомами (за відповідним показником, 

який відхилився від норми) залежно від проведеної профілактики 

плацентарної дисфункції. Даний метод передбачає обрахування коефіцієнта 

кореляції знаків, який вимірює відносну силу зв’язку між двома 

альтернативними показниками.  

Метою пропозиції є застосування методу кореляції знаків для 

визначення сили взаємозв'язку між гормональними змінами перебігу 

вагітності та морфологічним станом плацентарного комплексу при 

дисфункції плаценти. 

Одним із основних питань, які характеризують плацентарну 

дисфункцію, є взаємозв’язок між процесами гормональної регуляції перебігу 

вагітності та морфологічним станом плаценти, який є вагомим доказом 

порушень у плаценті. Обраховані вірогідні коефіцієнти кореляції Пірсона. 

Відзачається характерна закономірність – у жінок, які не отримували 

профілактику плацентарної дисфункції, суттєво порушується взаємозв’язок 

між рівнем у сироватці крові гормонів естрадіолу та плацентарного 

лактогену з провідними морфологічними показниками стану плаценти, 

незважаючи на проведені загальноприйняті засоби профілактики, але 

використання профілактики за власною методикою призводить фактично до 

нормалізації вказаних зв’язків. 

Одночасно слід вказати на те, що для кортизолу та прогесторону 

сироватки крові вірогідних зв’язків із морфологічним станом плаценти не 

виявлено, тому коефіцієнти кореляції в цих випадках не наводяться. 

 

 

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ ГЕСТАЦІЙНИХ УСКЛАДНЕНЬ  

У ЖІНОК З ПЕРЕНОШЕНОЮ ВАГІТНІСТЮ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Проблема переношеної вагітності і запізнілих пологів до цього часу 

представляє великий науковий і практичний інтерес для акушер – гінекологів 

і перинатологів, оскільки частота цієї патології залишається високою, 

коливається в межах 3-13,5%, неонатальна захворюваність досягає 29% і не 

має тенденції до зниження. Важливість і актуальність проблеми також 

пояснюється великим числом ускладнень при пологах, великим відсотком 

розроджуючих операцій. 

Для оцінки результатів гестаційноих ускладнень при переношеношеній 

вагітності використовувались ультразвукові маркери плацентометріїї. 
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Встановлено, що у жінок основної групи ІІІ ступінь зрілості плаценти з 

поодиничними петрифікатами спостерігалась у 52,4%, ІІІ ступінь зрілості 

плаценти з множинними петрифікатами спостерігалась - у 39,1 %, ІІ ступінь 

зрілості у 9,7%, помірне маловоддя – 35,4%, виражене маловоддя ( 

ІАР<70мм)  -5,6%. За даними КТГ оцінювали такі параметри: базальна ЧСС 

(БЧСС), варіабельність ЧСС (амплітуду і частоту осциляцій), наявність і тип 

тимчасових змін БЧСС у вигляді прискорення (акцелерація) чи уповільнення 

(децелерація) серцевого ритму. Встановлено, що у 82,7 % вагітних жінок з 

контрольної групи відзначались майже всі нормальні параметри КТГ, коли у 

жінок основної групи нормальні показники відмічались тільки у 4,6%. 

Високочастотний низькоамплітудний ритм, який переважав у жінок основної 

групи, становив 53,5 %, у контрольній групі - 6,8%. Монотонний 

низькоамплітудний та низькочастотний ритм спостерігався у жінок основної 

групи у 32,8%, у жінок контрольної групи цей показник становив 4,5%. 

Періодичні децелерації були відмічені у 9,2 %жінок основної групи у той час, 

коли у жінок контрольної групи цей показник не був зареєстрований жодного 

разу. 

За даними БПП: відзначено, що у 64% вагітних основної групи 

діагностовано 7-8 балів, менше 6 балів – у 9,2%, що слугувало подальшому 

проведенню доплерометрії. За результатами проведеної доплерометрії судин 

пуповини плода встановлено, що у жінок контрольної групи відмічались 

нормальні криві швидкостей кровотоку, а саме: відмічався високий 

діастолічний компонент по відношенню до ізолінії, співвідношення 

амплітуди систоли до діастоли, становило не більше 3, що є варіантом норми. 

Проте, у жінок із основної групи спостерігалися прояви порушень 

плацентаного кровотоку в матково-плацентарному та плацентарно-

плодовому руслі: сповільнений кровотік, який характеризувався зниженням 

діастолічного компонента, співвідношення амплітуди систоли до діастоли 

більше 3 становило у 29,4% випадків. Відсутність діастолічного компонента 

(нульовий кровотік) був відзначений у 3 жінок основної групи, що слугувало 

показом до термінового розродження. 

 

 

ДІАГНОСТИКА РОЗВИТКУ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  

НА ТЛІ ЗАЛІЗОДЕФІЦИТНОЇ АНЕМІЇ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Враховуючи те, що у ході навіть фізіологічної вагітності зростає 

інтенсивність вільнорадикальних процесів у тканині плаценти, а при гіпоксії, 

спричиненій залізодефіцитною анемією вагітних (ЗДАВ), вони ще більше 

інтенсифікуються, доцільно було вивчити їх деякі найбільш важливі сторони. 

Існує думка, що для оцінки окиснювального стресу в структурах 

плацентарної тканини найпершу увагу слід приділяти нітропероксидам, які, 

на відміну від активних форм кисню, завдяки більшому часу існування, 
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здатні долати порівняно більш значні дифузійні дистанції, і тому спроможні 

викликати реальну патологію в глибині тканини, а не тільки на поверхнях.  

Метою пропозиції є встановлення кількісних параметрів 

хемілюмінесценції нітропероксидів в структурах хоріальних ворсинок (ХВ) 

плаценти у різні терміни гестації на прикладі фізіологічної вагітності та 

вагітності з залізодефіцитної анемії матері.  

У термін гестації 5-12 тижнів цитоплазма трофобласта ХВ при обробці 

зрізів люмінолом давала ледве помітне світіння (яскравість - 7-18, у 

середньому – 12,1±0,98). Спостережень ЗДАВ у цей термін не відзначено. 

У проміжок вагітності 13-20 тижнів таке світіння в контрольній групі 

очевидно посилювалося (у середньому – 84,4±2,04), а при ЗДАВ воно ставало 

ще більш інтенсивним (127±2,93). Розбіжність  між групами дослідження за 

критерієм Mann-Whitney була вірогідною (p<0,001).  

У проміжок гестації 21-27 тижнів вищевказана закономірність щодо 

посилення світіння цитоплазми трофобласта хоріальних ворсин після 

обробки люмінолом при ЗДАВ порівняно з контролем зберігалася як за 

самою тенденцією відмін, так і за рівнем бальної оцінки. 

Аналогічна ситуація щодо світіння цитоплазми трофобласта хоріальних 

ворсин після обробки люмінолом була відмічена і для терміну гестації 28-36 

тижнів, тобто при передчасних пологах. Відмінностей у світінні цитоплазми 

трофобласта хоріальних ворсин після обробки люмінолом залежно від зони 

плаценти не виявлено. 

При строкових пологах (37-40 тижнів гестації) інтенсивність світіння 

цитоплазми трофобласта хоріальних ворсин після обробки люмінолом було 

вищим, ніж у попередні терміни вагітності. У групі контролю середня 

інтенсивність світіння була оцінено у 184,1±4,27. Однак це світіння набувало 

рис вираженого фракціонування по площі цитоплазми. При ЗДАВ світіння 

було оцінено в 204±5,71, а фракціонування по площі цитоплазми, такого, як у 

групі контролю не відзначалося. Різниця між групами дослідження за 

критерієм Mann-Whitney була вірогідною (p<0,001). 

 

 

ДІАГНОСТИЧНІ КРИТЕРІЇ МОЖЛИВОСТЕЙ  

ЗДІЙСНЕННЯ ВАГІНАЛЬНИХ ПОЛОГІВ У ЖІНОК  

ІЗ РУБЦЕМ НА МАТЦІ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

На сьогоднішній день проблеми зростання частоти операцій кесарева 

розтину викликає серйозне занепокоєння як у професійних колах, так і в 

суспільстві в цілому. Водночас загально відомо, що будь-яке оперативне 

втручання гірше за фізіологічний перебіг подій. 

Порівнюючи перебіг вагітності у жінок з рубцем на матці порівняно із 

жінками, у яких закінчилися перші пологи через природні пологові шляхи за 

2016 рік у Чернівецькому міському пологовому будинку№2 (2736). Слід 
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відзначити, що у жінок із рубцем на матці проведено плановий дворазовий 

ультразвуковий скринінг. За даними ультразвукового скринінгу, 

діагностовано у трьох випадках патологічну кількість навколоплідних вод.  

Аналіз місця розташування плаценти показав, що у жінок обстеженої групи  

аномалії прикріплення плаценти перевищували в 1,9 раза, відшарування 

плаценти – у 2,0 раза, передлежання плаценти зросло в 1,5 раза. Слід 

відзначити, що ризик розриву матки при спробі вагінальних пологів 

підвищувався у 2-3 рази, якщо інтервал між пологами становив < 24 місяців. 

Частота розриву матки у групі обстежених жінок залежала від терміну 

попередньо проведеного кесаревого розтину, а саме: менше 12 місяців  ризик 

розриву матки збільшувався на 4,8%, 13-24 місяці – 2,7%, 25-36 місяців – 

0,9%, більше 36 місяців – 0,5-0,9% . 

Отже, повторна вагітність, яка виникла протягом двох років після 

попереднього КР, супроводжується високим ризиком передлежання 

плаценти, відшарування плаценти та розриву матки при спробі вагінальних 

пологів після кесаревого розтину. Найвищий ризик – вагітність протягом 

першого року після КР. 

 

 

КОМПЛЕКСНА КОРЕКЦІЯ ГІНЕКОЛОГІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ  

У ЖІНОК ПРИ ГІПЕРАНДРОГЕНІЇ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Однією з актуальних проблем сучасної гінекології є гіперандрогенія, яка 

найбільш часто супроводжується синдромом полікістозних яєчників (СПКЯ). 

Заслуговує уваги аналіз перебігу вагітності у жінок на фоні гіперандрогенії. 

Для них характерна загроза переривання вагітності на ранніх строках ( 5-7 

тижнів), загроза пізнього мимовільного викидня ( 22-26 тижнів), у третини 

жінок виявляють прогресуючу істміко -цервікальну недостатність з 10-12 

тижнів вагітності. Надлишок андрогенів під час вагітності призводить до 

склеротичних змін і стазу в мікроциркуляторному руслі, підвищенню 

ламкості судин міометрія і плаценти, що негативно впливає на стан матково - 

плацентарного кровообігу і призводить до порушення функціонування 

фетоплацентарної системи, розвитку плацентарної дисфункції і 

внутрішньоутробному стражданню плода. 

Метою пропозиції є оцінка ефективності комплексного лікування у 

жінок при гіперандрогенї. 

Встановлено, що у жінок при гіперандрогенії порушення 

менструального циклу  в вигляді олагоменореї виявлено у 56 жінок; вторинна 

аменорея з відсутністю менструації на протязі 5-9 місяців - у трьох жінок.  

Для жінок із СПКЯ  характерним було підвищення рівня ЛГ і 

тестостерону в крові, а також відношення ЛГ/ФСГ більше ніж 2,3 : 1,5. 

У пацієнток з ідіопатичним гірсутизмом гормональні показники були в 

межах референтних величин і не відрізнялися від результатів дослідження 
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контрольної групи.  

Для терапії симптомів вірилізації 77 жінкам назначали препарат Діане - 

35 по 21-дленній стандартній контрацептивній схемі. 

Діане – 35 застосовували у 68 жінок із легким і середнім ступенем 

гірсутизму, у 19 із них були acnе vulgaris на лиці, спині і  грудях. Андрокур – 

10 був призначений дев'яти жінкам із середнім і тяжким ступенем гірсутизму 

- по 1 таблетці на добу на протязі 15 днів. Початок прийому Андрокуру 

запобігалося з прийомом Діане  – 35.  

Тривалість лікування Діане – 35 коливалася від 4 місяців до 2,5 року, 

Андрокур застосовували від 4 місяців до 1 року. При проведенні 

гормонального дослідження після проведеного лікування визначали вміст 

ФСГ, ЛГ і тестостерону в плазмі крові. Слід відзначити, що зниження рівня 

ЛГ у плазмі крові відмічалось уже через 5 місяців лікування, а тестостерону 

через 8 місяців лікування. Клінічна картина значно покращилась у жінок, які 

приймали Діане - 35 уже через 4-5 місяців: нормалізувався менструальний 

цикл – 83,4%, виникло повне очищення шкіри від запальних елементів 

висипань - 67,1%. 

Після прийому Андрокуру - 10 зниження ЛГ у плазмі крові відбулося 

тільки через 6-7 місяців. Після проведених УЗД слід відзначити, що пухлини 

яєчників значно менше траплялося у жінок після проведеного лікування. 

 

 

КЛІОРОН - СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ТА 

ПРОФІЛАКТИКИ ВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ТА ПОРУШЕНЬ 

МІКРОБІОЦЕНОЗУ ПІХВИ ПІСЛЯ ПЕРЕНЕСЕНИХ ЗАПАЛЬНИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Корекція порушень мікробіоценозу піхви після перенесених запальних 

захворювань на сьогодні є досить актуальною проблемою в гінекологічній 

практиці. Вибір лікувального засобу для терапії вагінальних інфекцій 

передує визначення всіх факторів, які сприяли інфікуванню і подальшому 

розвитку інфекції. У разі недотримання правил особистої гігієни, проведення 

хибних гігієнічних заходів  (часте спринцювання, спринцювання із 

застосуванням антисептиків, травматичне гоління шкірних поверхонь вульви 

і лобка), травматичні ушкодження вульви і промежини в пологах,  

травматичні гінекологічні маніпуляції, ранній початок статевого життя, 

тяжка екстрагенітальна патологія стають причиною ушкодження та 

призводять до послаблення  анатомічних біологічних, біохімічних і 

імунологічних факторів захисту і знищення колонізації резистентності 

біоценозу піхви. При зменшенні кількості глікогену відбувається поступове 

зникнення колоній лактобактерій. Як наслідок – рН піхвового середовища 

зростає, створюються умови для розвитку патогенної та умовно-патогенної 

мікрофлори. 
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Доведено, що місцеве використання антисептичних препаратів дозволяє 

ефективно впливати на всі етапи патогенезу запалення. Висока ефективність 

місцевої терапії пояснюється безпосереднім потраплянням дійових речовин у 

вогнище інфекції.  

Вивчення ефективності місцевого препарату Кліорон, який містить 20% 

хлоргесидину (16 мг), основа свічок - поліетиленоксид. Саме тому 

запропонований нами препарат  Кліорон спрямований, з одного боку, на 

збереження рівня лактобацил, з другого – захист мікрофлори піхви до 

потрапляння патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів. Препарат 

володіє антисептичною дією, нормалізує клітинний метаболізм, прискорює 

мітоз.  

Оцінка ефективності протизапальної терапії проводилась за даними 

акушерсько- гінекологічного анамнезу, клінічною картиною (скарги), даними 

об′єктивного гінекологічного обстеження, результатами бактеріоскопічного 

та бактеріологічного досліджень вмісту піхви до та після лікування. 

Ефективність проведеної терапії оцінювали за даними 

бактеріоскопічними та бактеріологічними дослідженнями. Жінки, які  

застосовували препарат Кліорон місцево, гарно переносили курс лікування. 

Клінічно відзначали відсутність скарг ( біль, печія, свербіж, білі). Ступінь 

чистоти вагінальної флори  досягав І і ІІ у 94 % пролікованих жінок. Під час 

проведеної терапії вже на 2-3-й день пацієнтки відзначали значне зменшення 

виділень, неприємного запаху та дискомфорту в ділянці зовнішніх статевих 

органів. Нами було проведено контрольне обстеження жінок через 1-2 тижні 

після закінчення прийому Кліорон  та встановлено, що у 92% жінок основної 

групи був позитивний результат. 

За даними бактеріоскопічного дослідження вмісту піхви, середня 

кількість лейкоцитів у мазках становила  10,4±4,2, середня кількість епітелію: 

значна – 10,0%, помірна – 27,0%, поодинока – 63,0% мазків.  

За даними результатів бактеріологічного обстеження, які були проведені 

через три тижні після лікування, виявлено відсутність мікробних асоціацій, 

виявлені Lactobacillusspecies у 71% та Bifidobacteriumspecies у 67%. 

Позитивний ефект від лікування спостерігався відновленням мікробіоценозу 

піхви появою паличок Додерлейна на тлі ліквідації запального процесу. 

Проведені дослідження свідчать, що препарат Кліорон є 

високоефективним, безпечним і добре переноситься пацієнтками. Ефект 

лікування проявляється у ліквідації клінічних, мікроскопічних і 

бактеріологічних ознак вульвовагініту та відновленні мікробіоценозу піхви.  

Протизапальний препарат Кліорон можна вважати препаратом першого 

вибору для місцевого лікування вульвовагінітів, що зумовлює високу 

клінічну ефективність лікарського засобу і дозволяє рекомендувати більш 

широке його використання в клінічній практиці. 

 

 

 



52 
 

ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНИХ РЕЦИДИВУЮЧИХ  

ВУЛЬВО-ВАГІНАЛЬНИХ МІКОЗІВ ПРЕПАРАТОМ ПЕРШОГО 

ВИБОРУ – САНТЕКВІН 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

В останні роки проблема хронічного рецидивного вульво-вагінального 

кандидозу значно частіше зосереджує увагу лікарів акушерів – гінекологів. 

Розповсюдженість серед жінок репродуктивного віку сягає 25-40%. 

Переважна більшість жінок страждає від вагінальних грибкових інфекцій, 

принаймні раз у житті, а в багатьох хвороба повторюється багаторазово. Слід 

відзначити, що особливо схильні до вагінальної грибкової інфекції вагітні, 

жінки з ендокринними захворюваннями (цукровий діабет), порушення 

обміну речовин, довготривалим прийомом кортикостероїдів, антибіотиків та 

контрацептивних препаратів. Порушення природнього захисту та 

бактеріального балансу викликає зростання грибків зазвичай роду Candida. 

Проблема кандидозної інфекції не втрачає своєї актуальності і в теперішній 

час. Важливими і ефективними профілактичними заходами являється 

правильний підбір мікотичного препарату, раціональна антибіотикотерапія, 

своєчасна корекція імунної системи, регуляція вуглеводного обміну, 

правильний вибір гормональної контрацепції. Вибір лікувального засобу для 

терапії вагінальних мікозів передує визначення всіх факторів, які сприяли 

інфікуванню і подальшому розвитку даного захворювання. Доведено, що 

правильний підбір мікотичного препарату дозволяє ефективно впливати на 

всі етапи патогенезу заданого захворювання.  Висока ефективність місцевої 

терапії пояснюється безпосереднім потраплянням дійових речовин у вогнище 

інфекції.  

Метою пропозиції є вивчення ефективності препарату Сантеквін, який 

містить еконазолу нітрату 150 мг, основа свічок – поліетиленоксид 400, 

поліетиленоксид 1500, твердий жир, спирт цетиловий, титану діоксид (Е 

171), кремнію діоксид колоїдний безводний. 

Згідно з поставленою метою проведено клініко-лабораторне  та 

мікробіологічне обстеження 138 жінкам віком від 19 до 46 років.  Основну 

групу склали 95 жінок з ознаками рецидивного вульво-вагінального мікозу, 

контрольну групу склали 67 практично здорові жінки. Нами запропоновано 

використання препарату Сантеквін при рецидивних вульво-вагінальних 

мікозах, спричинених чутливими збудниками грибкових інфекцій Candida, 

лікування кандидозів у вагітних. Курс лікування сягав три дні. 

Використовували даний препарат жінки основної групи по 1 супозиторію у 

заднє склепіння піхви один раз на день перед сном. У разі рецидиву або якщо 

через тиждень після лікування аналіз культури показав позитивний 

результат, такі жінки проводили повторний курс лікування. Механізм дії 

даного препарату полягає у блокуванні ферменту 14-aдиметилази, що 

відповідає за синтез компонентів клітинної стінки, порушення цілісності і 

проникливості клітинної мембрани і це призводить до загибелі клітини, 
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порушення окиснювальної та пероксидної активності ферментів, що 

призводить до створення токсичних внутрішньоклітинних концентрацій 

перекису водню. 

Оцінка ефективності мікотичної терапії проводили при контрольному 

клініко-мікробіологічному (бактеріоскопічному та бактеріологічному) 

дослідженні. Через 10-12 днів від початку терапії. Бактеріологічне 

дослідження включало в себе комплексну оцінку вагінального вмісту  по 

даними мікроскопії вагінальних мазків, забарвлих за методом Грама, і 

результатам культурального дослідження. При культуральному дослідженні 

визначали видову приналежність дріжджоподібних грибів. Після 

використання Сантеквіну відмічено, що клінічні симптоми (зуд, печія, 

виділення, дизуричні розлади, набряк та гіперемія слизової піхви) і явища 

екзоцервіциту при розширеній кольпоскопії були відсутні у 69,4% пацієнток. 

При мікробіологічному дослідженні встановлено, що елімінація 

дріжджоподібних грибів з вагінального вмісту досягнута у 96,7% жінок. При 

контрольному клініко- мікробіологічному дослідженні через три місяці від 

початку терапії не виявлено рецидиву в жодному випадку. Віддалені 

результати досліджень, які були проведені через 6-12 місяців, показали також 

достатньо високу ефективність лікування, яка становила 86,2 %. 

Отже, проведені дослідження свідчать, що препарат Сантеквін є 

високоефективним, безпечним і добре переноситься пацієнтками. Ефект 

лікування проявляється в ліквідації клінічних, мікроскопічних і 

бактеріологічних ознак. Препарат Сантеквін можна вважати препаратом 

першого вибору для місцевого лікування вагінальних мікозів, що зумовлює 

високу клінічну ефективність лікарського засобу і дозволяє рекомендувати 

більш широке його використання в клінічній практиці. 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА ПОРУШЕНЬ ПЛАЦЕНТАРНОГО КОМПЛЕКСУ 

 У ЖІНОК ГРУП РИЗИКУ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

  

Профілактика перинатальної патології та збереження здоров’я вагітної є 

однією з найактуальніших проблем сучасної медицини. 

Зважаючи, що за останнє десятиріччя в Україні значно погіршилася 

демографічна ситуація і при цьому зберігаються високі показники 

перинатальних ускладнень, надзвичайно актуальним для практичного 

акушерства є вивчення різноманітних чинників ризику порушень стану 

матері і плода . Серед них вагоме місце відводять плацентарній дисфункції 

(ПД), яка супроводжує значну частку ускладнень вагітності: у пацієнток з 

преекламсією вона трапляється у 66,3% , з невиношуванням інфекційного 

генезу – у 50-60%, із синдромом затримки розвитку плода – у 63-68%. 

Незважаючи на чисельні наукові розробки над вирішенням даної проблеми, 

частота порушень у системі мати-плацента-плід сягає 60-70% . 
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За умови пролонгації вагітності у жінок із проявами невиношування, 

вагітним до комплексу лікувальних заходів призначали гормональну терапію 

препаратом урожестан по 100мг  вагінально двічі на добу до 20 тижнів 

вагітності. За такого лікування спостерігали позитивну динаміку клінічних та 

лабораторно-інструментальних даних, а в третини вагітних – приріст 

фетометричних показників. 

Після 22-23 тижнів вагітності з метою профілактики плацентарної 

дисфункції (ПД) у комплексному лікуванні вагітних з ПД використовували 

препарат Цитофлавін та озонований 0,9% розчин NaCl. 

Препарат Цитофлавін застосовували зважаючи на низку обґрунтованих 

клінічно-лабораторних та морфологічних ланок патогенезу ураження фето-

плацентарного комплексу (ФПК). 

До складу діючої речовини 1 мл цитофлавіну входить 100гл 

бурштинової кислоти,нікотинаміду - 10 мг, рибоксину - 20 мг, рибофлавіну 

мононуклеотиду (рибофлавіну) - 2мг.Фармакологічний ефект зумовлений 

комплексним впливом антигіпоксичних речовин, які входять до складу 

компонентів препарату  цитофлавін. Препарат стимулює дихання й 

енергоутворення в клітинах, поліпшує процеси утилізації кисню тканинами, 

відновлює активність ферментів антиоксидантного захисту. Цитофлавін 

активує внітрішньоклітинний синтез білка, сприяє утилізації глюкози, 

жирних кислот і ресинтезу в нейронах ɤ - аміномасляної кислоти(ГАМК). 

Стимулює синтез АТФ, підсилює проліферацію пошкоджених клітин, 

ангіогенез, створює сприятливі умови для синтезу колагену і росту 

грануляційної тканини, покращує обмін у тканинах, підтримує і відновлює 

енергетичний метаболізм та окисне фосфорилювання, забезпечує 

високоенергетичними фосфатами клітини, які знаходяться в умовах дефіциту 

живлення. 

Цитофлавін призначали жінкам основної групи  по 10 мг(1 мл) у 200 мл 

0,9% ізотонічного розчину натрію хлориду або 5% розчині глюкози 1 раз на 

добу через день. 

Поєднання медичного озону на тлі комплексної терапії покращує 

матково-плацентарний та плодово-плацентарний кровообіг за рахунок 

нормалізації судинної резистентності в маткових, спіральних та 

плацентарних артеріях. Механізмом дії озонованого фізіологічного розчину є 

активація біоенергетичних процесів на клітинному рівні, покращання  

мембранного стану формених елементів крові і зниження їхньої  агрегаційної 

здатності, позитивний вплив на гемореологію і периферичну гемодинаміку, 

що призводить до нормалізації мікроциркуляції, покращення віддачі кисню 

тканинам. Під впливом озону відбувається активний ріст тонкостінних судин 

з розширенням та збільшенням їхньої довжини. Останній сприятливо впливає 

на функцію органів (міометрій, плацента), які знаходяться в стані гіпоксії. 

Застосування медичного озону не тільки позитивно впливає на перебіг 

вагітності  та плацентарний комплекс. 

Озонований фізіологічний розчин готували шляхом пропускання через 
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флакон із стерильним розчином 0,9% хлористого натрію озоно-кисневої 

суміші з концентрацією озону 0,4-1,5 мг/л. Отриманий розчин одразу 

вводили в ліктьову вену крапельно зі швидкістю 8-10 мл/хв протягом 30-40 

хв.  

Ефективність проведеної нами профілактики ПД оцінювали за 

показниками наших досліджень у жінок ІА та ІВ підгрупи основної групи. 

Слід відзначити, що у жінок ІВ підгрупи (з проведеною специфічною 

профілактикою дисфункції плаценти) лабораторні, інструментальні, 

імуногістохімічні та гістологічні дані позитивно відрізнялися від показників 

ІА підгрупи. При гормональному дослідженні рівень естрадіолу, 

прогестерону, плацентарного лактогену при проявах ПД був значно нижчим, 

ніж при фізіологічній вагітності (контрольна група), але запропонована нами 

методика профілактики дозволила вірогідно підвищити показники (Р < 0,05). 

Рівень вказаних гормонів порівняно зі стандартною методикою профілактики 

(ІА підгрупа) підвищувався. Зокрема, рівень естрадіолу у жінок ІВ підгрупи 

був вищим при запропонованій методиці профілактики 44,7±1,14 (нмоль/л) 

порівняно з жінками ІА групи 41,4±1,12 (нмоль/л), рівень прогестерону у 

жінок ІВ підгрупи становив 579,1±4,86 (нмоль/л) проти 538,6±4,14 (нмоль/л), 

рівень плацентарного лактогену становив у підгрупі ІВ 277,0±4,11 (нмоль/л) 

проти 258,4±4,02 (нмоль/л). Водночас, рівень кортизолу при застосованій 

нами профілактиці плацентарної дисфункції, на відміну від інших гормонів, 

особливо не відрізнявся (Р> 0,05). 

Оцінюючи показники білокпродукувальної функції плаценти 

встановлено, що рівень ТБГ при застосуванні запропонованої методики 

профілактики  був вищим (ІВ)10,30±0,080нг/мл, ніж за стандартної методики 

профілактики 9,52±0,075 нг/мл (ІА). При цьому запропонована методика 

профілактики дозволила досягти рівень ТБГ майже до цифр контрольної 

групи 10,34±0,074 нг/мл. Інші закономірності були відзначені по ПАМГ. 

Зокрема, запропонована методика профілактики дозволила більш суттєво 

знизити рівень ПАМГ, а саме: для групи ІВ 62,11±0,27 нг/мл порівняно з 

жінками підгрупи ІА 80,1±0,52 нг/мл. Слід відзначити, що жоден із 

застосованих методів профілактики не дозволив досягти стану фізіологічної 

вагітності 35,6±0,12 нг/мл ( контрольна група). 

 

 

ПРОГНОЗУВАННЯ ПРОЯВІВ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  

У ЖІНОК З ГІПЕРАНДРОГЕНІЄЮ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Особливий інтерес при гіперандрогенії плаценти викликають такі 

особливі клітинні форми з властивостями макрофагів, як децидуоцити. Вони 

з’являються під час вагітності у зв’язку із впливом низки гормонів на 

ендометрій та поступово відмирають шляхом апоптозу.  Одним із провідних 

механізмів апоптозу у макрофагах є ВАХ-залежний механізм, який 
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включається через особливий протеїн ВАХ. 

Вивчено 26 спостережень у вагітних із проявами гіперандрогенії та 20 

плацент жінок із фізіологічним перебігом вагітності та пологами (всі 

плаценти терміном гестації 37-41 тиждень). Визначено наявність 

проапоптотичного протеїну ВАХ у клітинах, які за морфологією та 

локалізацією ідентифіковані як децидуоцити. Окрім визначення сумарної 

концентрації чи абсолютної кількості ВАХ у клітинах певного типу, 

імуногістохімічне дослідження реакції на антиген ВАХ в цитоплазмі клітини 

включало ще й оцінку розподілу хромогену шляхом використання 

спеціальних кількісних показників, які дозволять визначити співвідношення 

між активною та неактивною формами ВАХ. 

У всіх 26 спостереженнях у жінок із проявами гіперандрогенії мали 

місце ознаки порушень у базальній пластинці. У більшості спостережень у 

базальній пластинці виявлені кислотостійкі бактерії. Відзначено, що навколо 

ділянок специфічного та неспецифічного порушення концентрація 

децидуоцитів знижена в 1,5-1,8 раза порівняно з фізіологічною вагітністю. 

На підставі імуногістохімічних досліджень встановлено, що в 

цитоплазмі децидуоцитів відзначається чітке ВАХ-позитивне забарвлення, 

яке має комбінований характер: дифузно-гранулярний. За фізіологічної 

вагітності забарвлення має більш гомогенний характер, за комп’ютерними 

мікроденситометричними даними оптична щільність забарвлення (яка 

віддзеркалює концентрацію протеїну ВАХ) становить 0,128±0,008 відносних 

одиниць, а в жінок із проявами гіперандрогенії– 0,244±0,014 (за критерієм 

Стьюдента вірогідність розбіжностей середніх – p<0,001).  

Вказані відмінності ступеня та характеру забарвлення при постановці 

імуногістохімічної методики на протеїн ВАХ дозволяють обґрунтувати 

закономірність активізації ВАХ-залежних апоптотичних процесів у 

децидуоцитах при гормональному порушенні в жінок із проявами 

гіперандрогенії. На підтвердження цього припущення при гіперандрогенії 

частіше спостерігали децидуоцити зі зміненими ядрами – менших розмірів та 

більш конденсованим хроматином, що відповідає каріопікнозу.  

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ НЕВИНОШУВАННЯ ВАГІТНОСТІ 

Косілова С.Є. 

 

Питання охорони материнства і дитинства залишаються пріоритетними 

в сучасному акушерстві. Серед них проблеми невиношування вагітності та 

синдром втрати плода відносяться до  актуальних і важливих як у науково-

практичному, так і медико-соціальному аспекті. 

В Україні на фоні кризової демографічної ситуації проблема 

невиношування вагітності набула особливого значення. У нашій країні 

передчасні пологи є основною причиною перинатальної захворюваності та 

смертності. Частота передчасних пологів упродовж останніх років становить 
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приблизно 5-7% від загальної кількості пологів. Захворюваність 

недоношених дітей у 15 – 20 разів перевищує захворюваність доношених, 

смертність – у 30 разів. Враховуючи вищезазначене, не дивно, що 

запобігання невиношуванню вагітності стало одним із головних завдань 

перинатальної медицини.  

Передчасні пологи часто є наслідком не купованої загрози переривання 

вагітності або продовження впливу різних негативних факторів. Тому, більш 

доцільною є первинна профілактика мимовільних абортів і передчасних 

пологів. 

Не зважаючи на чисельність медичних, соціальних і екологічних 

факторів втрати вагітності, у більшості випадків невиношування реалізується 

через складну взаємодію імунної та ендокринної систем, серед яких важливу 

роль відіграє недостатність прогестерону. 

Прогестерон необхідний для забезпечення рецептивності ендометрія до 

заплідненої яйцеклітини, її імплантації в ендометрій і подальшого розвитку. 

Він підвищує поріг збудження маткових м’язів, запобігаючи відторгненню 

ембріона, тобто забезпечує збереження вагітності. Велике значення має 

імуносупресивний ефект прогестерону для забезпечення толерантності 

імунної системи материнського організму до антигенів плода. 

Наявність клінічних, лабораторних і цитологічних ознак недостатньої 

функції жовтого тіла вагітності та продукції прогестерону плацентою є 

показом до терапії препаратами прогестагенів. 

У сучасному акушерстві з метою профілактики невиношування 

вагітності використовують широкий спектр лікарських засобів. На жаль, всі 

вони не можуть повністю забезпечити виношування вагітності, але сприяють 

стабілізації патологічних процесів і підтримці компенсаторно-пристосовчих 

механізмів, що забезпечує пролонгування вагітності. 

Профілактика та лікування невиношування вагітності спрямована на 

зменшення впливу різних патологічних чинників на перебіг вагітності та стан 

плода, нормалізації взаємодії ендокринної та імунної систем, зниження 

тонусу м’язів матки. 

Незважаючи на наявність різноманітних схем профілактики і лікування 

невиношування вагітності, продовжується пошук більш ефективних методів 

профілактики і лікування, даної патології. Важливою частиною терапії є 

використання прогестагенів.  

Запропонований спосіб профілактики невиношування вагітності, окрім 

загальноприйнятого комплексного лікування, включає в себе препарат 

Лютеїну (мікронізований натуральний прогестерон).  

Запропонований спосіб профілактики невиношування вагітності буде 

сприяти покращенню імплантації та розвитку плідного яйця, запобігатиме 

його відторгненню, збереженню вагітності. Це надасть змогу запобігти зриву 

компенсаторно-пристосовчих механізмів, сприятиме пролонгуванню 

вагітності. 

Враховуючи вищезазначене, з метою профілактики невиношування 
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вагітності рекомендується призначення прогестагенів жінкам з наявністю в 

анамнезі двох та більше спонтанних викиднів у першому триместрі, 

доведеною до вагітності недостатністю лютеінової фази циклу, вилікованим 

безпліддям, з вагітністю внаслідок допоміжних репродуктивних технологій. 

Прогестагени можна приймати перорально, сублінгвально, вагінально і 

внутрішньом’язово. Пероральному прийому препаратів часто надають 

перевагу, але при цьому можливі такі побічні явища, як нудота, головний 

біль, сонливість. Разом з тим, при дослідженнях з’ясована значна 

варіабельність у показниках рівня концентрації прогестерону в крові, що 

пояснюється індивідуальними особливостями функціонування травного 

тракту. При використанні прогестерону інтравагінально спостерігається 

висока концентрація препарату в матці та більш низька, але стабільна – у 

крові, відсутня гепатотоксичність. Внутрішньом’язове введення хоча і 

забезпечує оптимальний рівень прогестерону в крові, але при  цьому є 

високий ризик утворення абсцесів, олеом, пацієнтки часто відмовляються від 

такого шляху введення. Сублінгвальний шлях введення прогестерону має 

такі переваги: відсутність проходження через травний тракт, висока 

концентрація препарату в крові і відсутність побічних ефектів, пацієнтки 

частіше віддають перевагу такому шляху введення (особливо при тривалій 

терапії). 

Існують натуральні (прогестерон ін’екційний, Лютеїн) та синтетичні 

(Дюфастон) прогестагени. Відповідно до наукових даних синтетичні 

прогестагени в низці країн світу (Німеччина, Франція, Іспанія, Греція, 

Швейцарія, Австрія, Бельгія, Ірландія, Фінляндія, США, Австралія) включені 

в категорію абсолютно протипоказаних лікарських засобів при вагітності.  

Все це ми враховували при виборі препарату для лікування та способу 

його введення. 

Тому, з метою профілактики невиношування вагітності, крім 

загальноприйнятого комплексного лікування (свічки Вібурколові, вітамін Е, 

седавіт, папаверину гідрохлорид або геніпрал) пропонується застосування 

препарату Лютеін. Це натуральний мікронізований прогестерон із 

сублінгвальним та інтравагінальним шляхами введення. Кожна таблетка 

містить 50 мг прогестерону. 

Лютеін призначали з 6-го до 34-го тижнів вагітності по 50-100 мг двічі 

на день, щодня, інтравагінально. Якщо жінка віддавала перевагу 

сублінгвальному шляху введення, то призначали по 50-100 мг 3 рази на день 

під язик у ті самі терміни. У жінок із вилікованим безпліддям і при 

вагітності, що настала внаслідок допоміжних репродуктивних технологій, 

прийом препарату розпочинали з моменту зачаття (по 100-150 мг 3 рази на 

день сублінгвально і 150-200 мг двічі на день інтравагінально). Дозу  

препарату змінювали залежно від клінічних проявів і рівня прогестерону в 

крові. 

Під впливом комплексної терапії з використанням препарату Лютеіну не 

було жодного випадку переривання вагітності до 22 тижнів (100%). Частота 
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передчасних пологів зменшилася у 2 рази (з 28,1% до 13,8%). Можливість 

доношування вагітності зумовлена ще тим, що на тлі прийому прогестерону 

β- міметики були більш ефективними. Цей важливий результат свідчить про 

те, що стероїди можуть бути використані для стимуляції синтезу сурфактанта 

альвеолярними клітинами другого типу. Крім того, рідше спостерігались такі 

ускладнення: аномалії пологової діяльності (p˂0,05), кровотечі (p˂0,05), 

післяпологові септичні ускладнення (p˂0,05). Все це призводило до 

зменшення оперативних втручань у пологах у два рази.  

Покращення плацентарного кровообігу і трофічної функції плаценти на 

тлі прийому прогестерону дозволило створити оптимальні умови для 

життєдіяльності плода, значно знизити частоту його гіпоксії (p˂ 0,05), 

затримки росту (p˂ 0,05), гіпоксично-травматичних уражень центральної 

нервової системи (p˂ 0,05), синдрому дихальних розладів (p˂ 0,01). Частота 

пеританальної смертності знизилася в 1,8 раза. 

Розроблений спосіб профілактики невиношування вагітності препаратом 

Лютеіну в поєднанні зі загальноприйнятим комплексним лікуванням сприяє 

зниженню частоти мимовільних абортів та передчасних пологів, зменшенню 

частоти акушерських і перинатальних ускладнень при вищезазначеній 

патології. 

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ АНЕМБРІОНІЇ  

У ЖІНОК ГРУПИ РИЗИКУ 

Ясніковська С.М. 

 

Анембріонія є однією із складових ланок невиношування вагітності, на 

яку припадає близько 15%. За даними ембріологів та патоморфологів, до 90% 

вагітностей, що зупинилися в розвитку на першому місяці вагітності (3-4 

тижні), представлені порожніми плідними мішками без ембріона, або 

анембріоніями. Загибель ембріона спостерігається у випадку загибелі 

трофобласта в процесі імплантації бластоцисти в ендометрій або рідше 

протягом 1-2 тижнів після неї. Частота хромосомної патології за даної 

аномалії вагітності є дуже високою і становить 65-70%. Незважаючи на 

значне зростання за останні роки уваги до вивчення даної патології, деякі 

питання залишаються невирішеними і суперечливими.  

З’ясування причин розвитку звичного невиношування, зокрема 

анембріонії, є надзвичайно важливим із практичної точки зору. Знаючи 

причини і розуміючи патогенез даної патології, можна більш успішно 

проводити патогенетичне лікування, в іншому випадку воно стає 

симптоматичним та малоефективним. 

Проводячи порівняльну характеристику каріотипів абортусів І 

триместру нормальних вагітностей з анембріоніями виявлено надзвичайно 

високу частоту хромосомних аномалій серед анембріонічних абортусів. 

Хромосомні порушення зустрічаються в 60% всього операційного матеріалу І 
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триместру та в 67% випадків анембріоній. Серед найбільш поширених 

патологій виділяють: Х-хромосомні моносомії, трисомії (47, ХХ+21) а також 

мозаїцизм (46,ХХ/45, Х) 

Більшість хромосомних аномалій спадково не обумовлені, а виникають 

de novo в гаметах батьків  внаслідок порушення процесів мейозу або на 

ранніх стадіях ділення зиготи як наслідок порушень мітозу.  

Наявність хромосомної патології в каріотипі абортуса потребує медико-

генетичного консультування подружньої пари для виявлення вірогідності 

виникнення хромосомної патології у плода при наступній вагітності, 

визначення тактики ведення вагітності та необхідність проведення інвазивної 

пренатальної діагностики для визначення каріотипу плода. 

Метою пропозиції є підвищення ефективності профілактики анембріонії 

при наступних вагітностях у жінок з невиношуванням в анамнезі. 

Для з’ясування передумов виникнення хромосомної патології в ембріона 

подружнім парам, у яких в анамнезі було два і більше викидні, 

рекомендувати провести каріотипування та медико-генетичне 

консультування на етапі планування наступної вагітності або на малих 

термінах гестації.  

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЗРІЛОСТІ МАТКОВО-ПЛАЦЕНТАРНОЇ 

ДІЛЯНКИ У ЖІНОК З ПРОЯВАМИ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ  

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Повільне просування у розробці гестаційних критеріїв зрілості МПД (за 

станом кровоносних судин) полягає в першу чергу в надзвичайній складності 

отримання морфологічного матеріалу. 

Так, у народженій плаценті в зоні так званої базальної пластинки, яка 

власне є частиною матково-плацентарної ділянки (МПД), яка залишилася з 

відшарованою плацентою при пологах або при кесаревому розтині, кількість 

кровоносних судин є дуже малою для статистичних висновків на прийнятому 

в медицині рівні р≤0,05. Великою рідкістю є спостереження, коли, 

наприклад, при хронічному запаленні матково-плацентарного комплексу 

відшарування плаценти супроводжується більш глибоким розколом МПД, у 

результаті чого плацента залишається з більш товстою базальною 

пластинкою, яка містить достатню для статистики кількість кровоносних 

судин 

Метою пропозиції є встановлення гістологічних критеріїв зрілості 

матково-плацентарної ділянки для діагностики передчасного або 

уповільненого дозрівання плаценти людини у різні відрізки вагітності 

шляхом визначення відповідних діапазонів норми відсотку спіральних 

артерій матки з повною гестаційною перебудовою та кількості венозних 

судин на одиницю площі гістологічного зрізу. 

За критерій зрілості МПД взяли відсоток спіральних артерій з повною 
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гестаційною перебудовою спіральних артерій – коли більша частина стінки 

артерії набула гестаційних перебудов в зв’язку із руйнівною дією на неї 

інвазивного трофобласта. Окрім того, нами вперше визначені параметри 

норми щодо кількості вен на одиницю площі в МПД. Як засвідчують цифрові 

дані  відсоток спіральних артерій МПД вже у відрізок фізіологічної гестації 

13-27 тижнів є доволі високим і порівняно (у середньому на 5%) рівномірно 

зростає по вивчених відрізках гестації. Трапляються спостереження, коли у 

кінці вагітності 100% спіральних артерій набувають належних гестаційних 

перебудов.  

Дещо інша ситуація відзначаєтьчя щодо кількості венозних судин в 

одиниці площі гістологічного зрізу МПД. Між відрізком 13-27 тижнів та 28-

36-му тижнях відбувається своєрідний «стрибок» зростання числа вен. Від 

відрізка 28-36 тижнів до 37-40 тижнів (зріла плацента) зростання також має 

місце, але воно маловиражене. 

Встановлені гістологічні зрілості матково-плацентарної ділянки для 

діагностики передчасного або уповільненого дозрівання плаценти людини у 

різні відрізки вагітності шляхом визначення відповідних діапазонів норми 

відсотка спіральних артерій матки з повною гестаційною перебудовою та 

кількості венозних судин на одиницю площі гістологічного зрізу матково-

плацентарної ділянки. 

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ЗАГРОЗИ НЕВИНОШУВАННЯ 

ВАГІТНОСТІ ТА ПЕРВИННОЇ ПЛАЦЕНТАРНОЇ ДИСФУНКЦІЇ 

Ясніковська С.М. 

 

Плацентарна дисфункція (ПД) є однією з найважливіших проблем 

сучасного акушерства й перинатології, посідає одне з перших місць серед 

причин перинатальної захворюваності та смертності. За результатами 

сучасних досліджень 20-60% випадків перинатальної смертності 

безпосередньо пов’язані з патологією плаценти. Серед ускладнень вагітності, 

що призводять до формування плацентарної дисфункції, на другому місці 

перебуває тривала загроза переривання вагітності. Остання може бути 

одночасно як причиною дисфункції плаценти, так і її наслідком і багато в 

чому ці стани взаємоозумовлені та мають спільні патогенетичні механізми. 

Висока частота патології плода та новонародженого у жінок з ПД вимагає 

подальшого поглибленого вивчення механізмів її формування та розробки 

методів її діагностики. 

Доплерометричне вимірювання систолічної та діастолічної швидкостей 

кровотоку в правій матковій та спіральній артеріях у 7-9 тижнів вагітності 

проведене у 48 жінок групи ризику невиношування вагітності. Крім того, 

визначалися індекси резистентності (ІР) вказаних артерій, додатково 

розраховувалося відношення ІР правої маткової артерії до ІР спіральної 

артерії. 
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Дослідження показали, що найбільш ранньою ознакою порушення 

кровообігу в системі "мати-плацента-плід" є зниження співвідношення 

індексів резистентності в правій матковій та спіральних артеріях до 1,5 і 

нижче. При такому співвідношенні існував високий ризик розвитку 

патологічного процесу та несприятливого перебігу вагітності.  

Так, у 36 (76%) жінок відзначалися зміни гормонального фону 

(зниження вмісту естріолу, прогестерону, хоріонічного гонадотропіну та 

білка трофобластичного глюкопротеїду), що підтверджувало наявність 

загрози переривання вагітності, порушення процесів плацентації та розвиток 

первинної плацентарної дисфункції.  

Відзначено, що у правій матковій артерії ІР достовірно не відрізнялися 

при загрозі невиношування вагітності порівняно з нормальною вагітністю, а 

в спіральних артеріях всі індекси судинного опору, у тому числі і ІР, були 

вищими (p<0,05). Це свідчить про порушення процесів інвазії трофобласта, 

кровопостачання ворсинчастого хоріона та всього плідного яйця.  

При аналізі подальшого перебігу вагітності в обстежуваних жінок нами 

з’ясовано, що у групі вагітних із співвідношенням ІР < 1,5 вагітність частіше 

ускладнювалася: загрозою невиношування – у 4 рази, істміко-цервікальною 

недостатністю (ІЦН) – у 2 рази, хронічною гіпоксією плода (ХВГП) – у 5 

разів, невиношуванням вагітності – у 2 рази, порівняно із вагітними, що мали 

співвідношення ІР > 1,5. 

Порушення стану ФПК (фетоплацентарного комплексу) та СЗРП 

(синдрому затримки розвитку плода) у групі порівняння не було 

зареєстровано, тоді як у жінок основної групи вони реєструвалися відповідно 

у 9 (24,2%) та 13 (35,1 %) випадках. 

Оцінивши стан новонароджених від жінок основної та контрольної груп, 

нами виявлено наступне – в основній частіше порівняно з контрольною 

групою траплялися: гіпоксія плода – у 3,1 раза, асфіксія новонародженого – у 

3,3 раза, морфофункціональна незрілість – у 2,9 раза, церебральна ішемія – у 

3,3 раза, неонатальна жовтяниця – в 1,5 раза. Маловагових до терміну 

гестації та з родовою травмою (злам ключиці) – у контрольній групі взагалі 

не було. 

Використання даного співвідношення ІР дозволяє підвищити позитивну 

прогностичну цінність ультразвукової діагностики та зробити довготривалий 

та високодостовірний прогноз ймовірності розвитку загрози невиношування 

вагітності та плацентарної дисфункції на доклінічному етапі в ранні терміни 

гестації. 

Найбільш ранньою ознакою порушення кровоплину в системі "мати-

плацента-плід" є зниження відношення ІР у правій матковій і спіральних 

артеріях до 1,5 і нижче. 

При такому значенні співвідношення ІР можна дійти висновку про 

високий ризик розвитку патологічного процесу і несприятливого перебігу 

вагітності, що проявляється у вигляді загрози невиношування та 

плацентарною дисфункцією. 
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Метою пропозиції є прогнозування розвитку загрози невиношування 

вагітності та плацентарної дисфункції у жінок груп ризику на підставі 

доплерометрії кровоплину в маткових та спіральних артеріях. 

З метою прогнозування розвитку загрози невиношування вагітності та 

плацентарної дисфункції, рекомендувати проводити доплерометрію 

кровоплину в маткових та спіральних артеріях у жінок груп ризику в 7-9 

тижнів гестації з визначенням співвідношення індексів резистентності.  

Запропонований спосіб прогнозування первинної плацентарної 

дисфункції забезпечує довготривалий та високодостовірний прогноз 

ймовірності розвитку загрози невиношування вагітності та плацентарної 

дисфункції на доклінічному етапі в ранні терміни гестації. 

  

 

СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ  

ВУЛЬВОВАГІНАЛЬНИХ ІНФЕКЦІЙ ПРЕПАРАТОМ НЕОТРИЗОЛ 

Гошовська А.В., Гошовський В.М. 

 

Корекція порушень мікробіоценозу піхви після перенесених запальних 

захворювань на сьогодні є досить актуальною проблемою в гінекологічній 

практиці. Вибір лікувального засобу для терапії вагінальних інфекцій 

передує визначення всіх факторів, які сприяли інфікуванню і подальшому 

розвитку інфекції. Місцеве використання комбінованих протимікробних 

препаратів (антипротозойна, протигрибкова, антибактеріальна дія), дозволяє 

ефективно впливати на всі етапи патогенезу запалення. Висока ефективність 

місцевої терапії пояснюється безпосереднім потраплянням дійових речовин у 

вогнище інфекції 

Метою пропозиції є вивчення ефективності  комбінованого місцевого 

препарату Неотризол, який зареєстрований в Україні та випускається у 

вигляді вагінальних таблеток і містить у своєму складі орнідазол – 500мг; 

неоміцину сульфат – 100мг; міконазол -100мг та преднізолон 3 мг. 

При проведенні бактеріоскопічного дослідження вагінальних мазків у 

пацієнток основної групи виявили ІІІ та ІV ступінь чистоти вагінальної 

флори. Визначалися невелика кількість паличок Додерлейна, велика кількість 

лейкоцитів, помірна кількість епітелію, значна кількість кокової та змішаної 

флори. Середня кількість лейкоцитів у мазках становила 48-61 у 41% жінок 

основної групи, значна кількість епітелію спостерігалась у 51% жінок, 

помірна – у 14% жінок. За результатами бактеріологічних досліджень 

встановлено, що запальні процеси жіночих статевих органів проходять на 

фоні порушення мікрофлори піхви з наступним інфікуванням патогенними та 

умовно-патогенними мікроорганізмами. Нами виявлено, що у 92% випадків 

мають місце мікробні асоціації, які були представлені факультативними 

аеробами, анаеробами. Жінки основної групи, які застосовували препарат 

Неотризол місцево, добре переносили курс лікування. Клінічно відзначали 

відсутність скарг (біль, печія, свербіж, білі). Ступінь чистоти вагінальної 
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флори  досягав І і ІІ у 94 % пролікованих жінок. Під час проведеної терапії 

вже на 2-3-й день пацієнтки відзначали значне зменшення виділень, 

неприємного запаху та дискомфорту в ділянці зовнішніх статевих органів. 

Нами проведено контрольне обстеження жінок через 1-2 тижні після 

закінчення прийому Неотризолу та встановлено, що у 92% жінок основної 

групи був позитивний результат. 

За даними бактеріоскопічного дослідження вмісту піхви, середня 

кількість лейкоцитів у мазках становила  10,4±4,2, середня кількість епітелію: 

значна – 10,0%, помірна – 27,0%, поодинока – 63,0% мазків.  

За даними результатів бактеріологічного обстеження, які були проведені 

через три тижні після лікування, виявлено відсутність мікробних асоціацій, 

виявлені Lactobacillus species у 71%  та Bifidobacterium species у 67%. 

Позитивний ефект від лікування спостерігався відновленням мікробіоценозу 

піхви появою паличок Додерлейна на тлі ліквідації запального процесу. 
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ВИЗНАЧЕННЯ ТОКСИКОКІНЕТИКИ МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ 

МАСИ У ХВОРИХ НА ТЯЖКИЙ ЕНДОТОКСИКОЗ 

Андрущак А.В., Коновчук В.М. 

 

Тяжкий сепсис, ускладнений поліорганним ушкодженням, є актуальним 

питанням сьогодення. На всіх етапах розвитку та становлення поліорганного 

ушкодження маніфестує ендотоксикоз. До складу токсичних речовин, що 

формують ендотоксикоз, відносять молекули середньої маси (МСМ), що 

мають достатньо високу біологічну активність. Зокрема, їм властива 

нейротоксична, кардіотоксична, гепатотоксична, нефротоксична активність. 

В основі органотропної дії закладена властивість пригнічувати біосинтез 

білка, ряду ферментів; роз’єднувати процеси окиснення та фосфорилювання; 

здійснювати токсичну дію на еритропоез, викликати вторинну імунодепресію 

тощо. 

В інтенсивній терапії ендотоксикозу використовують інтра- та 

екстракорпоральні методи. Найбільш доступними та розповсюдженими 

методами інтракорпоральної детоксикації є застосування різних інфузійних 

розчинів. Проте залишається невивченою дія похідних багатоатомних 

спиртів, наприклад, реосорбілакту на процеси детоксикації, опосередкованих 

функцією нирок у хворих на тяжкий сепсис (ТС). 

Дослідження відносяться до відкритих, рандомізованих, проспективних 

та контрольованих. У дизайн дослідження увійшли критерії включення, 

виключення та припинення. До критеріїв включення увійшли пацієнти з 

гнійно-септичними ускладненнями (переважно хірургічний абдомінальний 

сепсис) з маніфестацією тяжкого ендотоксикозу, дофамінергічної підтримки 

(5-10 мкг/кг·хв), біохімічних критеріїв ТС (лактат>4 ммоль/л, С-реактивний 

білок >2 стандартних відхилень від норми) та іншими ознаками тяжкого 

сепсису з наявністю генералізованих порушень гомеостазу (за оцінкою 

перебігу поліорганного ушкодження Н.Celye-І.А.Єрюхіна – 20-27 балів, 

шкали MODS – 6-10 балів). Всі пацієнти отримували належну хірургічну 

санацію та традиційну інтенсивну терапію. 

Як контрольні дослідження були залучені пацієнти із синдромом 

системної запальної відповіді, що мали 2-3 ознаки SIRS у стадії А. Пацієнти 

були розподілені на чотири групи. І та ІІ групу становили контрольні 

дослідження в осіб із синдромом системної запальної відповіді (n=45), ІІІ-ІV 

групи – тяжкий сепсис (n=55). Всі вони отримували інфузійне навантаження 

у вигляді ізотонічного розчину NaCl у кількості 7-8 мл/кг зі швидкістю 18-20 

мл/хв (І група, ІІІ група) або реосорбілакту в тому самому інфузійному 

режимі (ІІ група, ІV група). Токсичність біологічних рідин визначали за 

рівнем МСМ –способом А.Бабеля. 

Отримані результати дослідження оброблені методом варіаційної 

статистики за методом Фішера (критерій Стьюдента) із застосуванням IBM 

PS (програма EXCEL). 

Досліджений вплив реосорбілакту на детоксикаційну функцію нирок у 
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хворих на ТС. Методом об’єктивізації ендотоксикозу були вибрані 

розрахунки кінетичних параметрів МСМ. 

Компонентами ендотоксикозу при ТС є МСМ (ММ – 300-5 000 D). Вони 

вільно фільтруються клубочками нирок та створюють високу концентрацію в 

ультрафільтраті проксимального відділу нефрону. Там основна кількість 

МСМ системою пептидаз нефротелію метаболізується до амінокислот, які 

реабсорбуються. Частина МСМ екскретується нирками. Тому, активність 

елімінації МСМ залежить від величини швидкості клубочкової фільтрації та 

проксимального метаболізму. Зважаючи, що МСМ є частиною (?) речовин, 

що створюють ендотоксемію, розгляд участі нирок в елімінації складових 

токсемії при ТС є цікавим питанням для визначення тактики інфузійної 

терапії ендотоксикозів. Дані цих досліджень подані в таблиці. 

При ТС (ІІІ- ІV гр.) концентрація МСМ у плазмі крові залишається 

високою (р<0,05). Після ЗОПП інфузійними розчинами (умова В) цей 

показник суттєвих змін не зазнає. Проте він (умова А) визначав величину 

фільтраційної фракції МСМ (30,8+0,71 у.о./хв – ІІ гр., 43,9+0,91 у.о./хв – ІV 

гр., р<0,05), оскільки величина швидкості клубочкової фільтрації у цих 

групах складала відповідно: 114+2,3 мл/хв та 67+2,3 мл/хв (р<0,05). Надалі 

формування показника екскреції МСМ знаходиться під контролем процесів 

реабсорбції. Так, відносна реабсорбція МСМ у ІІ гр. становило – 84,8+3,07%, 

а в ІV гр. – 71,6+2,77% (р<0,05), що і зумовило більш високий рівень 

екскреції МСМ у хворих на ТС (умова А). ЗОПП (реосорбілакт) у цих групах 

дослідження за рахунок приросту швидкості клубочкової фільтрації (Δ, 

13+4,8% – ІІ гр., Δ, 36+7,8% – ІV гр., р<0,05) та зменшення фракційної 

реабсорбції (Δ, 14+6,2% – ІІ гр., Δ, 30+6,7% – ІV гр., р<0,05) зумовило майже 

п’ятикратне збільшення екскреції МСМ у хворих на ТС. У цій площині 

висока ефективність сорбілакту спостерігається також порівняно з ІІІ гр. 

дослідження. 

Порівняння кліренсових характеристик МСМ (умова А, І-ІV гр.) з 

відповідними показниками стандартизованої інтенсивності екскреції 

свідчить, що для забезпечення очищення плазми крові від МСМ на діючі 

нефрони хворих на ТС покладена робота, яка є більш значущою (> 4 разів), 

ніж у пацієнтів із ССЗВ. Якщо врахувати, що швидкість клубочкової 

фільтрації у хворих на ТС є меншою за контрольні цифри, а пригнічення 

реабсорбції МСМ більш суттєвим, то слід звернути увагу на механізми 

транспорту МСМ, а саме на їх метаболізм у нефроцитах проксимального 

відділу нефрону опосередкованого системою пептидаз. Тобто, при ТС має 

місце пригнічення активності систем пептидаз, а значить метаболізму МСМ, 

що призводить до їх підвищеної екскреції. Особливо це стосується 

реосорбілакту (умова В, ІV гр.). 
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Таблиця 

Вплив реосорбілакту на детоксикаційну функцію нирок у хворих на 

тяжкий сепсис за показниками молекул середньої маси 

 
Показники  Умо-

ви  

ССЗВ,ЗОПП 

0,9% р-ном 

NaCl  

І гр., n=21 

ССЗВ,ЗОПП 

реосорбілак-

том ІІ гр., 

n=24 

ТС,ЗОПП 

0,9% р-ном 

NaCl ІІІ гр., 

n=27 

ТС,ЗОПП 

реосорбілак-

том ІV гр., 

n=28 

Концентрація 

МСМ у 

плазмі крові, 

у.о./мл 

А 

В 

р 

0,26+0,012 

0,25+0,013 

 

0,27+0,011 

0,24+0,012 

 

0,66+0,026** 

0,61+0,025** 

 

0,64+0,021** 

0,68+0,020*  

** 

 

Концентрація 

МСМ у сечі, 

у.о./мл 

А 

В 

р 

4,9+0,26 

2,7+0,15 

*** 

5,1+0,23 

3,1+0,17 

*** 

14,7+0,59** 

14,1+0,61** 

 

14,5+0,51** 

15,2+0,60** 

 

Екскреція 

МСМ, у.о/хв  
А 

В 

р 

4,75+0,29 

6,14+0,41 

*** 

4,69+0,25 

8,74+0,49* 

*** 

12,50+0,78** 

24,25+1,43** 

*** 

12,18+0,69** 

41,19+2,17*  

** 

*** 

Кліренс 

МСМ,  

мл/хв 

А 

В 

р 

18,27+1,08 

24,56+1,64 

*** 

17,37+0,97 

36,42+1,82* 

*** 

18,94+1,12 

39,75+2,38** 

*** 

19,03+1,03 

60,57+3,78*  

** 

*** 

Інтенсивність 

екскреції 

МСМ  

на 100 мл 

клубочкового 

фільтрату, 

у.о.т./хв 

А 

В 

р 

4,09+0,24 

5,12+0,32 

*** 

4,11+0,23 

6,76+0,37* 

*** 

18,11+1,01** 

34,15+1,64** 

*** 

18,18+1,07** 

39,97+1,91*  

** 

*** 

Примітка: І гр. – синдром системної запальної відповіді (ССЗВ); збільшення об’єму    

позаклітинного простору (ЗОПП) 0,9% р-ном NaCl; 

                    ІІ гр. – ССЗВ, ЗОПП реосорбілактом; 

                    ІІІ гр. – тяжкий сепсис (ТС), ЗОПП 0,9% р-ном NaCl; 

                    ІV гр. – ТС, ЗОПП реосорбілактом; 

                    А – пацієнти до ЗОПП; 

                    В – пацієнти після ЗОПП; 

*/р≤0,05 – достовірність  показників між І та ІІ групами, ІІІ та ІV групами; 

**/р≤0,05 – достовірність показників між І та ІІІ групами, ІІ та ІV групами; 

***/р≤0,05 – достовірність показників між умовами А та В. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ МЕТАМАКС ПРИ 

ЦЕРЕБРОВАСКУЛЯРНІЙ ПАТОЛОГІЇ ТА ГОСТРИХ І ХРОНІЧНИХ 

ФОРМАХ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

Ковтун А.І., Тарабас Д.О. 

 

Основним патологічним станом, що виникає при захворюваннях 

серцево-судинної системи, зокрема при ішемічній хворобі серця (ІХС), є 

гіпоксія. Клінічні дані свідчать про те, що перспективним напрямом у 

боротьбі з гіпоксією є використання фармакологічних засобів, які зменшують 

гіпоксію й підвищують стійкість організму до кисневої недостатності. 

Особливий інтерес становлять лікарські засоби метаболічної дії, що 

цілеспрямовано впливають на обмінні процеси при гіпоксії. Це препарати 

різних хімічних класів, їх вплив забезпечується поліпшенням транспортної 

функції крові, підтримкою енергетичного балансу клітин, корекцією функції 

дихального ланцюга й метаболічних порушень клітин та тканин. Такими 

властивостями володіють антигіпоксанти (Актовегін, Гіпоксен, Цитохром 3), 

антиоксиданти (Убіхінон композитум, Емоксипін, Мексидол), 

цитопротектори (Триметазидин, Метамакс (мельдоній))  

Останнім часом зріс інтерес до метаболічного напряму в лікуванні 

стабільних форм ІХС. Препарати, що діють потенційно на метаболізм, 

можуть зберегти життєздатність міокарда до проведення операції по 

відновленню коронарного кровотоку. Метаболічна терапія спрямована на 

поліпшення ефективності утилізації кисню міокардом в умовах ішемії. З 

відомих у цей час міокардіальних цитопротекторів найбільш вивченим 

препаратом з доведеними антиангінальним і антиішемічним впливом є 

триметазидин, що реалізує свою дію на клітинному рівні та впливає 

безпосередньо на ішемізовані кардіоміоцити. Висока ефективність 

триметазидину в лікуванні ІХС пояснюється його прямою цитопротекторною 

антиішемічною дією. Триметазидин, з одного боку, перебудовує 

енергетичний метаболізм, підвищуючи його ефективність, з іншого ‒ 

зменшує утворення вільних радикалів, блокуючи окиснення жирних кислот. 

Триметазидин може бути призначений на будь-якому етапі лікування 

стенокардії в складі комбінованої антиангінальної терапії для посилення 

ефективності бета-адреноблокаторів, антагоністів кальцію й нітратів. 

Особливим представником групи цитопротекторів є мельдоній, що 

блокує синтез карнітину з γ-бутиробетаїну за рахунок оборотного 

конкурентного інгібування ферменту γ-бутиробетаїнгідроксилази, тим самим 

знижуючи карнітинзалежний транспорт ЖК у мітохондрії. 

Препарат Метамакс (мельдоній) в умовах ішемії тканин  відновлює 

баланс між доставкою кисню та його споживанням клітинами, попереджує 

порушення транспорту АТФ, одночасно активує гліколіз без додаткового 

споживання кисню. Унаслідок зниження концентрації карнітину відбувається 

посилення синтезу ендогенного вазодилататора — γ-бутиробетаїну. 

Метамакс впливає на ацетилхолінові рецептори, що, у свою чергу, індукують 
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ендотеліальну NO- синтазу, з подальшою стимуляцією синтезу NO і 

зниженням змісту внутрішньоклітинного кальцію. 

Перевагою препарату є відсутність протипоказів, лікарської 

несумісності, а також те, що його здатність бути добре перенесеним хворими. 

Небажані реакції виникають дуже рідко й завжди слабо виражені. Це 

дозволяє застосовувати препарат особам літнього віку, за наявності 

цукрового діабету та інших супутніх захворювань. 

До переваг мельдонію порівняно з триметазидином можна віднести те, що в 

мітохондріях не зростає концентрація недоокиснених, проміжних продуктів метаболізму 

ЖК, що передують β-окисненню, які можуть стати джерелом токсичних ліпопероксидів 

внаслідок активації вільнорадикальных процесів при ішемії або реперфузії міокарда. Отже, 

мельдоній є метаболічно більш високотехнологічним цитопротектором, що не забруднює 

мітохондрії недоокисненими ліпідними субстратами й поліпшує енергетичний обмін у 

міокарді, що дозволяє застосовувати його для низки патологічних станів, особливо 

чутливих до токсичного ушкодження продуктами проміжного обміну (хронічні форми 

ІХС, хронічна серцева недостатність ішемічного генезу, метаболічні порушення в органах-

мішенях, АГ, діабетична нейропатія). 

Масштаби поширеності атеросклерозу, артеріальної гіпертензії, ІХС, 

ожиріння, цукрового діабету 2-го типу формують у цей час потребу в 

універсальних цитопротекторах, здатних нівелювати вплив гіпоксичного 

ушкодження й нормалізувати функції ендотелію судин. Антиішемічна дія 

препарату побудована на переході енергопостачання міокарда з жирних 

кислот на аеробний гліколіз та зменшення ацидозу. Ендотеліальна 

дисфункція відіграє ключову роль у розвитку й прогресуванні більшості 

кардіоваскулярних захворювань ‒ хронічної ішемічної хвороби серця, 

артеріальної гіпертензії, інфаркту міокарда, хронічної серцевої 

недостатності, хронічної дисциркуляторної енцефалопатії, ішемічного 

інсульту, атеросклерозу нижніх кінцівок. Нагромадження γ-бутиробетаїну 

під впливом мельдонію стимулює біосинтез оксиду азоту, що сприяє 

нормалізації функції ендотелію, і, відповідно, нормалізації вазодилатаційної 

відповіді на гіпоксію й зниженню агрегації тромбоцитів.  

Запропонований метод комплексного лікування хворих препаратом 

Метамакс сприяє нормалізації енергетичного метаболізму в кардіоміоцитах. 

Додавання до традиційної терапії хворих на ІХС метаболічного препарату 

метамакс дозволяє досягти чіткішої позитивної динаміки клінічних проявів 

захворювання. Поряд з антиангінальними й антиішемічними ефектами 

Метамакс виявляє також позитивний вплив на скорочувальну функцію 

міокарда лівого шлуночка й знижує ектопічну активність серця за рахунок 

зменшення електричної нестабільності ішемізованого міокарда.  

Застосування препарату Метамакс при цереброваскулярній патології та 

гострих і хронічних формах ішемічної хвороби серця є ефективним у 

лікуванні хворих на ІХС з цереброваскулярною патологією і може бути 

впроваджена в практику охорони здоровʼя (відділення інтенсивної терапії).  
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ПЛАЗМОСОРБЦІЯ ПОРТО-КАВАЛЬНИМ СПОСОБОМ 

Акентьєв С.О., Березова М.С. 

 

У практиці інтенсивної терапії та реанімації складовою синдрому 

поліорганної недостатності на тлі багатьох критичних станів може бути 

синдром печінкової (гострої або хронічної) недостатності. Нерідко печінкова 

недостатність виникає на фоні інфекційних захворюваннях, гнійно-

септичних захворювань черевної порожнини, при гострих пероральних 

отруєннях. Незважаючи на різні етіологічні фактори, клінічний перебіг 

печінкової недостатності є однотипним. Необхідно зауважити, що ізольована 

форма печінкової недостатності трапляється значно рідше. Актуальність 

проблеми підтверджується тим, що гостра печінкова недостатність уражає 

близько 2000-2800 осіб щорічно (3,5 смертного випадку на мільйон 

населення) та є причиною 5-6% пересадок печінки у США. Наростаюча 

ендогенна інтоксикація, як при ізольованій, так і при поєднаній печінковій 

недостатності, вимагає на сучасному етапі включення до комплексу 

лікувальних заходів активних методів екстракорпоральної детоксикації. З 

метою детоксикації в теперішній час застосовуються гемосорбція, 

плазмаферез, лімфосорбція, плазмосорбція (ПС). Оптимізація лікування 

гострої печінкової недостатності залишається актуальною проблемою як в 

плані гепатопротекції, так і у плані удосконалення методик 

екстракорпоральної детоксикації. 

Раніше розроблена нами методика плазмосорбції (ПС) здійснювалася 

шляхом забору крові через центральні і периферичні вени. Для виконання ПС 

необхідно оволодіти під час процедури двома венами. Варіантів може бути 

декілька: а) дві підключичні вени; б) дві кубітальні вени; в) одна 

підключична вена - одна кубітальна вена. Перевага надавалася, безумовно, 

центральним венам, оскільки забір крові і повернення її складників знову в 

організм має бути безперешкодним. Проте при гострій печінковій 

недостатності виникали ситуації, при яких, крім проведення самої процедури 

плазмосорбції, була потреба в активній гепатопротекції і активному захисту 

печінки від крові з великою кількістю токсичних речовин. Тому подальша 

оптимізація проведення плазмосорбції вимагає удосконалення способів і 

методів її проведення з метою підвищення ефективності лікування пацієнтів 

з цією патологією. 

Метою пропозиції є покращання результатів лікування гострої та 

хронічної печінкової недостатності шляхом оптимізації умов проведення 

процедури плазмосорбції і створення умов для проведення 

гепатопротекторної терапії з безпосереднім підведенням ліків до печінки. 

Ми пропонуємо спосіб проведення ПС порто - кавальним способом, 

який полягає в тому, що у пацієнтів із синдромом печінкової недостатністі 

забір крові під час процедури проводиться через реканалізовану пупкову 

вену. Така методика проведення ПС здійснена нами у 6 хворих на печінкову 

недостатність. Основний етап цієї операції - інтраопераційна реканалізація 
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пупкової вени хірургом за допомогою спеціальних бужів та інтравенозних 

катетерів №4 та №5 довжиною 25 см. По суті, через реканалізовану пупкову 

вену проводився забір крові першої і наступних порцій з ворітної вени, яка 

збирає кров з внутрішніх органів черевної порожнини. Для повернення 

формених елементів і очищеної плазми пунктувалася ще одна центральна або 

підшкірна вена (система v. cava superior - система верхньої порожнистої 

вени). Подальші етапи ПС не відрізнялися від прийнятої методики. У 

міжопераційний період (між сеансами ПС) катетер у пупковій вені 

використовувався для інфузії гіпотонічних розчинів глюкози, 5% розчину 

альбуміну, вітамінів гр. В і С, есенціале. З метою запобігання збільшенню 

печінки в розмірах та виникненню скарг хворого на біль і розпирання в 

правому підребер’ї швидкість інфузії ліків обмежували 20-30 крап./хв. Таким 

чином проводилась асистенція печінки: детоксикація крові з ворітної вени з 

вмістом великої кількості токсинів шляхом ПС та проведення 

гепатопротекції шляхом інфузії ліків безпосередньо застосування ПС порто-

кавальним способом оптимізує умови проведення ПС у пацієнтів із 

синдромом печінкової недостатності і створює передумови для більш 

активної асистенції печінки: як забір крові з ворітної вени, так і подальша 

гепатопротекція наближені до самої печінки, що створює умови для більш 

ефективного впливу на патологічний процес. 

Застосуванням плазмосорбції порто-кавальним способом у пацієнтів із 

синдромом печінкової недостатності в умовах інтенсивної терапії дозволяє 

підвищити ефективність детоксикації за наявної відповідної структури 

токсичних продуктів при синдромі печінкової детоксикації і доповнити її 

проведенням гепатопротекції безпосередньо на печінку. Це покращить якість 

і ефективність лікування пацієнтів із вказаною патологією. 

Запропонована пропозиція "Плазмосорбція порто-кавальним способом" 

у хворих із синдромом печінкової недостатності обгрунтована, доступна у 

виконанні, може бути проведена у відділеннях інтенсивної терапії та 

реанімації. 
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Схема проведення плазмо сорбції порто-кавальни способом. 

 

 
 

1. реканалізована пупкова вена; 

2. перистальтичний насос; 

3. флакон для забору крові; 

4. флакон із відділеною плазмою; 

5. колонка з гемосорбентом; 

6. флакон з форменими елементами; 

7. підключична вена з катетером. 

 

 

ПРОФІЛАКТИКА ТРОМБОЕМБОЛІЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ У 

ПАЦІЄНТІВ ІЗ ФІБРИЛЯЦІЄЮ ПЕРЕДСЕРДЬ (ФП) ДАБІГАТРАНОМ  

Ковтун А.І., Тарабас Д.О. 

 

Фібриляція передсердь (ФП) – поширене в клінічній практиці 

порушення ритму серця, яке значно підвищує ризик ішемічного інсульту та 

системних тромбоемболічних ускладнень. Імовірність виникнення ФП 

збільшується зі старінням популяції та зростанням частоти хронічних 

захворювань. До 2050 р. прогнозується подвоєння поширеності даної аритмії. 

Цьому ускладненню можна запобігати, використавши сучасну діагностику та 

спеціальні профілактичні рекомендації із призначенням антикоагулянтної 

терапії пацієнтам із групи високого ризику. 

Для профілактики тромбоемболічних ускладнень застосовують різні 
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типи й комбінації антиагрегантної та антикоагулянтної терапії. 

Декілька останніх клінічних настанов щодо вибору оптимальної 

профілактики у пацієнтів із ФП віддають перевагу використанню НОАК 

(нових оральних антикоагулянтів). В Україні офіційно зареєстровано 

препарат Дабігатран, який є першим оральним прямим інгібітором тромбіну. 

Безпеку та ефективність Дабігатрану оцінювали в декількох клінічних 

дослідженнях. Так, у великому відкритому клінічному дослідження RE – LY 

вивчали безпеку та ефективність Дабігатрану (110 або 150 мг 2 рази на день) 

порівняно з Варфарином (підбір дози для підтримки рівня міжнародного 

нормалізованого співвідношення (МНС) у діапазоні 2,0 – 3,0 ) у пацієнтів із 

неклапанною ФП та помірним ризиком інсульту. При лікуванні Дабігатраном 

у дозі 150 мг річний ризик інсульту або системної тромбоемболії виявився 

істотно нижчим (1,11%), а в дозі 110 мг суттєво не відрізнявся (1,53%) у 

порівняно з Варфарином (1,69%). Оскільки відмінності за частотою основної 

кінцевої точки при використанні Дабігатрану в дозі 150 мг і Варфарину були 

статистично суттєві (р<0,001), дійшли висновку, що Дабігатран 

ефективніший за Варфарин стосовно профілактики інсультів та системних 

тромбоемболій у пацієнтів із ФП, а монотерапія Аспірином не має достатньої 

профілактичної ефективності, оскільки відносне зниження ризику не 

перевищує 19%. 

Використання Аспірину та Варфарину пов’язане зі значним 

збільшенням ризику кровотеч, у пацієнтів з ішемічною хворобою серця у 

випадку відсутності гострого коронарного синдрому або стентування 

упродовж попередніх 12 міс. Згідно із сучасними клінічними 

рекомендаціями, профілактичне лікування пероральними атикоагулянтами 

мають перевагу над стандартною терапією, якщо врахувати той факт, що 

прийом НОАК практично нівелює ризики кровотеч. 

Головною перешкодою для адекватної профілактики інсультів та 

системних тромбоемболій у пацієнтів із ФП є неможливість регулярно 

контролювати згортальну систему крові. Поява НОАК позбавляє від цієї 

необхідності й дозволяє значно збільшити кількість пацієнтів, які отримують 

необхідне профілактичне лікування. Дабігатран вважається найбільш 

ефективним із НОАК, тому, коли розвивається  інсульт у пацієнта з ФП, який 

приймає антивітамін “К” (Варфарин) або інший НОАК, його можна 

перевести на Дабігатран у дозі 150 мг. 

Дабігатран має унікальний механізм дії: якщо АВК інгібує активність 

факторів IX i X, а Ривароксабан, Апіксабан і Едоксабан є прямими 

інгібіторами фактору Xа, то дабігатран безпосередньо блокує тромбін. 

НОАК, як мінімум, не поступається Варфарину за ефективністю та є 

безпечнішим, не потребує моніторингу показників згортальної системи крові 

та корекції дози. Крім того, він має низку переваг: швидкий початок дії, 

стабільну фармакодинаміку, низький рівень харчових і медикаментозних 

взаємодій, а також низьку вірогідність геморагічних ускладнень та смерті. 

Методика „Профілактика тромбемболічних ускладнень у пацієнтів із 
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фібриляцією передсердь (ФП) Дабігатраном є ефективною в лікуванні хворих 

із ФП стосовно профілактики інсультів та системних тромбоемболій і може 

бути впроваджена в практику охорони здоров’я (ВА з ЛІТ, терапевтичних 

відділень, неврологічних відділень та поліклінічних установ).  

 

 

СПОСІБ ОЦІНКИ ФОРМУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ  

РЕГУЛЯЦІЇ NA У ХВОРИХ НА ТЯЖКИЙ СЕПСИС 

Коновчук В.М., Андрущак А.В. 

 

Досліджений вплив реосорбілакту на механізми регуляції балансу 

натрію у хворих на тяжкий сепсис. Встановлено, що в основі порушення 

натрієвого балансу, як складової іоно-осмо-волюморегуляційної функцій 

нирок у хворих на тяжкий сепсис, є зниження фільтраційної фракції натрію в 

результаті ушкодження механізмів фільтрації. 

На сьогодення сепсис є найбільш летальною бактеріальною інфекцією. 

В основі сепсису знаходиться негативна дія токсинів мікроорганізмів на 

макроорганізм з подальшим розвитком деструкції тканин, неконтрольованого 

звільнення медіаторів агресії, «аутоканібалізму» та на фоні пригніченого 

імунітету виникненням септичного поліорганного ушкодження (тяжкий 

сепсис). У структурі причин, що визначає подальше спрямування розвитку 

тяжкого сепсису, чільне місце посідає імунна недостатність, порушення 

мікроциркуляції, ендотоксикоз та функціональна недостатність нирок. Ці 

фактори формують синдром взаємного обтяження та перспективи 

збереження біологічної цілісності організму. 

До базової інтенсивної терапії тяжкого сепсису та синдрому взаємного 

обтяження відноситься відновлення водно-сольового обміну, в т.ч. функцій 

нирок (іоно-осмо-волюморегуляційної) та корекція балансових 

співвідношень води та електролітів. Тобто, фізіологічних процесів, у котрих 

загальним суб’єктом уваги є вода та натрій. Тому, у великому арсеналі ліків, 

що застосовуються для інтенсивної терапії тяжкого сепсису, пріоритетне 

значення продовжують займати засоби інфузійної терапії. 

Ми звернули увагу на гомеостатичні можливості сучасних 

багатоатомних спиртів, зокрема реосорбілакту. Реосорбілакт завдяки високій 

осмолярності (900 мосм/л) ініціює надходження рідини з міжклітинного 

простору в судинне русло, що сприяє збільшенню ОЦК, покращанню 

мікроциркуляції та перфузії тканин. Володіє нефропротекторними 

властивостями, зокрема має осмодіуретичний ефект (у людини відсутні 

природні механізми реабсорбції багатоатомних спиртів у проксимальних 

ниркових канальцях). Сорбітол частково метаболізується до фруктози, що 

сприяє нормалізації вуглеводного обміну та енергетичних потреб; стимулює 

окиснення жирних кислот по некетогенному шляху метаболізму та сприяє 

більш легкому використанню кетонових тіл у циклі Кребса; відновлює депо 

глікогену в печінці, покращує функціональний стан гепатоцитів; підсилює 
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моторику кишечнику та оптимізує спланхнічний кровотік, запобігає розвитку 

стресових виразок шлунка та кишечнику, знижує вираженість синдрому 

транслокації кишкової флори, знижує частоту розвитку РДСД; стимулює 

нейтрофільний фагоцитоз, зменшує необхідність в адреноміметиках при 

шоці; запобігає виникненню печінково-ниркової недостатності та формує 

детоксикаційний ефект. Тобто, реосорбілакт містить в собі компоненти 

патогенетичної корекції порушень, що виникають при тяжкому сепсисі. 

Досліджено вплив реосорбілакту на механізми регуляції балансу натрію 

в хворих на тяжкий сепсис. 

Дослідження відносяться до відкритих, рандомізованих, проспективних 

та контрольованих. У дизайн дослідження ввійшли критерії включення, 

виключення та припинення. До критеріїв включення ввійшли пацієнти з 

гнійно-септичними ускладненнями (переважно хірургічний абдомінальний 

сепсис) з маніфестацією тяжкого ендотоксикозу (за МСМ), дофамінергічної 

підтримки (5-10 мкг/кг·хв), біохімічних критеріїв (лактат > 2 ммоль/л, С-

реактивний білок > 2 стандартних відхилень від норми) та іншими ознаками 

тяжкого сепсису з наявністю генералізованих порушень гомеостазу (за 

оцінкою перебігу поліорганного ушкодження Н.Celye-І.А.Єрюхіна – 20-27 

балів, шкали MODS – 6-10 балів). До критеріїв виключення ввійшли 

пацієнти, що знаходилися на програмованому гемодіалізі, ШВЛ, з 

протипоказами до «об'ємного навантаження» з боку дихальної та серцево-

судинної системи та відсутністю реакції на петльові діуретики. До критерію 

припинення – порушення самопочуття. Всі пацієнти отримували належну 

хірургічну санацію та традиційну інтенсивну терапію. 

Як контрольні дослідження були залучені пацієнти із синдромом 

системної запальної відповіді, що мали 2-3 ознаки SIRS у стадії А. Пацієнти 

були розподілені на чотири групи. І та ІІ групу становили контрольні 

дослідження в осіб із синдромом системної запальної відповіді (n=46), ІІІ-ІV 

групи – тяжкий сепсис (n=58). Всі вони отримували інфузійне навантаження 

у вигляді ізотонічного розчину NaCl у кількості 7-8 мл/кг зі швидкістю 18-20 

мл/хв (І группа, ІІІ група) або реосорбілакту в тому самому інфузійному 

режимі (ІІ група, ІV група). Сечу збирали катетером протягом 4 годин. На 

період фармакодинамічного простору дослідження засоби діуретичної дії не 

застосовували. Натрій визначали за методом полум'яної фотометрії, 

розрахунки функцій нирок здійснювали за загальноприйнятими методами 

(Шюк О., 1981). 

Отримані результати досліджень оброблені методом варіаційної 

статистики за методом Фішера (критерій Стьюдента) із застосуванням IBM 

PS (програма EXCEL). 

З метою об'єктивізації отриманих результатів, окрім дослідження 

випадків тяжкого сепсису (ТС, ІІІ-ІV групи) спостереженню підлягали 

пацієнти із синдромом системної запальної відповіді (ССЗВ, І-ІІ групи). 

Контрольним групам хворих уводили 0,9% розчин NaCl (І група) або 

реосорбілакту (ІІ група) у кількості 7-8 мл/кг зі швидкістю 18-20 мл/хв. 
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Тривалість спостереження 4 год. Пацієнти І групи хворих отримали 72+2,9 

ммоль натрію в складі внутрішньовенної інфузії (навантаження) 0,9% р-ну 

NaCl при базальній екскреції – 26+1,6 ммоль/4 год та загальній – 68+2,7 

ммоль/4 год. Тобто, різниця 42+2,5 ммоль або Δ, 58+2,6% становить 

балансове значення. Аналогічні розрахунки, що були проведені в ІІ групі 

хворих, показали, що баланс натрію за введенням реосорбілакту (141+4,2 

ммоль натрію) становить 52+2,1% (Δ, 72+2,7 ммоль). 

Розрахунки балансового відношення натрію в показника 

«навантаження/елімінація» пацієнтів із ТС (ІІІ, ІV групи) показали, що після 

навантаження 0,9% р-ном NaCl (ІІІ гр.) він становив 47+1,3% (Δ, 36+2,3 

ммоль), а реосорбілакту (ІV гр.) –  51+1,1% (Δ, 71+2,8 ммоль). Тобто, у 

хворих на ТС на введення 0,9% р-ну NaCl спостерігається депресія балансу 

натрію. У відповідь на введення реосорбілакту – баланс натрію відповідає 

значенням контрольної групи. 

В основі балансових відношень натрію знаходиться іоно-осмо-

волюморегуляційна функції нирок та, звичайно, ті процеси, що їх 

забезпечують. Основним показником, на сталість якого працюють ці функції, 

є концентрація натрію в плазмі крові (табл.). 

До введення інфузійних розчинів різниця концентрації натрію в плазмі 

крові груп спостереження (І-ІV) була несуттєвою. Після інфузії 

реосорбілакту спостерігалося збільшення концентрації Na в плазмі крові в ІІ 

та ІV групах (відповідно на 4+1,6% та 7+2,8%; Δ, р<0,05). Реосорбілакт 

містить достатньо високу концентрацію натрію (280 мосм/л), що і визначило 

значення цього показника в плазмі крові, оскільки препарат є помірним 

осмодіуретиком, збільшує концентрацію натрію в сечі та його екскрецію 

(табл.). Збільшення об'єму позаклітинного простору (ЗОПП) в пацієнтів із 

ССЗВ та ТС супроводжувалося підвищеною екскрецією натрію: у І групі на 

174+45,3 мкмоль/хв (Δ, 158+45,1%), ІІ групі – 296+75,9 мкмоль/хв (Δ, 

281+72,5%), ІІІ групі – 150+39,0 мкмоль/хв (Δ, 167+41,1%), та ІV групі – 

294+78,9 мкмоль/хв (Δ, 334+90,3%). Найвищою екскреція натрію залишалася 

в ІІ та ІV групах, а різниця величини показника між цими групами була 

несуттєвою. 

Екскреція натрію у всіх групах дослідження є похідною від коливання 

фільтраційного навантаження та інтенсивності реабсорбції. Так, у І та ІІІ 

групах спостереження збільшення екскреції натрію після інфузії 0,9% р-ну 

NaCl було результатом депресії канальцевої реабсорбції, а в ІІ та ІV групах – 

поєднання зростання клубочкового компонента та пригнічення канальцевого. 

Відповідно, фільтраційна фракція зростала на 17,8+4,35% (Δ, р<0,05; ІІ 

група) та 62,6+22,30% (Δ, р<0,05; ІV група), а відносна реабсорбція 

знижувалася на 1,50+0,34% (Δ, р<0,05; ІІ група) та 1,58+0,29% (Δ, р<0,05; ІV 

група). Показники абсолютної реабсорбції натрію не впливали на отриману 

якісну характеристику. 

Серед показників, що розглядаються в даній роботі, осморегуляційну 

функцію нирок характеризує, переважно, концентрація натрію в плазмі крові, 
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а волюморегуляційну – кліренс натрію. З метою корекції порушень водно-

сольового обміну в практиці інтенсивної терапії ТС мають значення 

розрахунки не тільки балансових характеристик натрію, але й елімінації 

нирками «об'єму» (води та еквівалентного натрію) у відповідь на 

застосування інфузійних засобів, тобто кліренсу натрію. Відповідні 

розрахунки представлені в таблиці. Останні свідчать, що у хворих на ТС 

кліренс натрію знижений. Подібно контрольним дослідженням, після ЗОПП 

0,9% р-ном NaCl або реосорбілакту цей показник збільшується. І хоча його 

збільшення становить Δ, 163+40,0% після введення 0,9% р-ну NaCl та Δ, 

317+52,5% після введення реосорбілакту (у контрольних дослідженнях: Δ, 

150+39,5 та Δ, 268+41,1%, відповідно), кліренс натрію у хворих на ТС не 

досягає значень показників у групах суб’єктів із ССЗВ. Ступінь зростання 

компенсаторної підтримки волюморегуляційної функції нирок у хворих на 

ТС представлений у розрахунках інтенсивності екскреції натрію на 

стандартизовану величину швидкості клубочкової фільтрації (100 мл 

клубочкового фільтрату). 

Таблиця 

Вплив реосорбілакту на показники функцій нирок, що визначають 

баланс натрію у хворих на тяжкий сепсис 
Показники  Умови  ССЗВ,ЗОПП 

0,9% р-ном 

NaCl  

І гр., n=21 

ССЗВ,ЗОПП 

реосорбілактом 

ІІ гр., n=25 

ТС,ЗОПП 

0,9% р-ном 

NaCl ІІІ гр., 

n=30 

ССЗВ,ЗОПП 

реосорбілактом 

ІV гр., n=28 

Концентрація 

натрію в 

плазмі крові, 

ммоль/л 

А 

В 

р 

139+0,7 

140+0,8 

 

138+0,7 

143+0,8* 

*** 

137+0,6** 

139+0,7 

*** 

136+0,5** 

144+0,7* 

*** 

Концентрація 

натрію в сечі, 

ммоль/л 

А 

В 

р 

115+6,4 

127+6,9 

 

114+5,1 

142+6,8 

*** 

107+5,0 

139+6,1 

*** 

105+5,3 

141+6,4 

*** 

Екскреція 

натрію, 

мкмоль/хв 

А 

В 

р 

110+4,2 

285+7,3 

*** 

105+4,6 

400+7,9* 

*** 

89+4,1** 

238+6,5** 

*** 

88+4,4** 

382+7,7* 

*** 

Фільтраційна 

фракція 

натрію, 

ммоль/хв 

А 

В 

р 

16,1+0,37 

16,2+0,38 

 

15,7+0,38 

18,5+0,39* 

*** 

9,4+0,25** 

9,9+0,28** 

 

9,1+0,29** 

14,8+0,35*  ** 

*** 

Абсолютна 

реабсорбція 

натрію, 

ммоль/хв 

А 

В 

р 

16,0+0,31 

15,9+0,32 

 

15,6+0,30 

18,1+0,31* 

*** 

9,4+0,26** 

9,6+0,29** 

 

9,0+0,27** 

14,4+0,30*  ** 

*** 

Відносна 

реабсорбція 

натрію, % 

А 

В 

р 

99,31+0,07 

98,13+0,08 

*** 

99,33+0,06 

97,83+0,09* 

*** 

99,03+0,05** 

97,58+0,06** 

*** 

99,01+0,06** 

97,42+0,07** 

*** 

Кліренс 

натрію,  

мл/хв 

А 

В 

р 

0,80+0,03 

2,03+0,05 

*** 

0,77+0,03 

2,80+0,07* 

*** 

0,65+0,02** 

1,71+0,04** 

*** 

0,64+0,04** 

2,66+0,06*  ** 

*** 

Інтенсивність А 94+3,6 92+3,1 129+3,7** 131+4,1** 
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екскреції 

натрію  

на 100 мл 

клубочкового 

фільтрату, 

мкмоль/хв 

В 

р 

237+5,9 

*** 

310+5,8* 

*** 

335+6,1** 

*** 

371+6,3*  ** 

*** 

Примітка: І гр. – синдром системної запальної відповіді (ССЗВ); збільшення об’єму    

позаклітинного простору (ЗОПП) 0,9% р-ном NaCl; 

                    ІІ гр. – ССЗВ, ЗОПП реосорбілактом; 

                    ІІІ гр. – тяжкий сепсис (ТС), ЗОПП 0,9% р-ном NaCl; 

                    ІV гр. – ТС, ЗОПП реосорбілактом; 

                    А – пацієнти до ЗОПП; 

                    В – пацієнти після ЗОПП; 

                    */р≤ достовірність показників між І та ІІ групами, ІІІ та ІV групами; 

                   **/р≤ достовірність показників між І та ІІІ групами, ІІ та ІV групами; 

                   ***/р≤ достовірність показників між умовами Ата В. 

 

Висновки  

1. У хворих на тяжкий сепсис введення 0,9% р-ну NaCl 

супроводжується депресією натрійвидільної діяльності нирок та балансового 

співвідношення електроліту. Проте на введення реосорбілакту за рахунок 

показника реабсорбційної характеристики, баланс натрію відповідає 

значенням контрольної групи. 

2. За умови спонтанного діурезу у хворих на тяжкий сепсис 

зареєстрований ефект пригнічення волюморегуляційної функції нирок (за 

кліренсом натрію). 

3. Після збільшення об’єму позаклітинного простору реосорбілактом у 

хворих на тяжкий сепсис виникає активація волюморегуляційної функції, 

проте кліренс натрію не досягає значень контрольних цифр. 

4. В основі порушення натрієвого балансу, іоно-осмо-

волюморегуляційної функцій нирок у хворих на тяжкий сепсис є більш 

низька величина показника фільтраційної фракції натрію як результату 

ушкодження механізмів фільтрації.  

З метою корекції перебігу поліорганного ушкодження тяжкого сепсису 

кристалоїдними та колоїдними сполуками слід запровадити моніторинг 

інфузійної терапії за кліренсовими характеристиками інгредієнтів та 

показниками їх балансу. 

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ 

ПІДГОСТРІЙ ДІЇ СВИНЦЮ АЦЕТАТУ З УРАХУВАННЯМ 

ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ 

Петринич В.В., Власик Л.І., Петринич О.А. 

 

Сполуки важких металів є пріоритетними забруднювачами 

атмосферного повітря, води та грунту і за масштабами впливу поступаються 
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лише пестицидам. Свинець заслуговує на увагу дослідників у зв’язку з 

небезпечністю його впливу на організм людини, у т.ч. внаслідок здатності до 

кумуляції та політропності. Токсична дія солей свинцю на організм 

досліджувалася неодноразово, однак без урахування типу ацетилювання. . 

Результати експериментальних досліджень проведено на білих 

конвенційних аутбредних статевозрілих щурах-самцях. Тип ацетилювання 

тварин визначали за допомогою амідопіринового тесту. За кількістю 

виділених з сечею 4-аміноантипірину та 4-ацетил-4-амшоантишрину 

дослідних тварин поділено на групи «швидких» та «повільних» ацетиляторів. 

Інтоксикацію свинцю ацетатом моделювали шляхом його 

внутрішньочеревинного введення в дозах 2,5 мг/кг та 15,5 мг/кг упродовж 28 

діб. 

Встановлено, що пріоритетними шкідливими ефектами впливу свинцю 

ацетату є зниження рівня гемоглобіну, зростання рівня Д-дельта-

амінолевулінової кислоти у сечі, інтенсифікація вільнорадикальних реакцій зі 

зниженням вмісту БН-груп у крові, а в печінці - вірогідне зменшення 

продуктів окиснювальної модифікації білків (ОМБ), пероксидного окиснення 

ліпідів, вмісту каталази (маркери ефекту). При діагностиці ступеня 

інтоксикації при підгострій дії свинцю ацетату необхідно враховувати, що у 

«швидких» ацетиляторів вірогідно виразнішим є вірогідно вищі показники 

малонового альдегіду в плазмі та вмісту продуктів ОМБ основного характеру 

в крові. 

Запропонований спосіб дозволяє використовувати при діагностиці 

інтоксикації свинцю ацетатом встановлені маркери ефекту та 

диференційовано оцінювати ступінь тяжкості інтоксикації залежно від 

швидкості ацетилювання. 

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПОРУШЕНЬ 

 ПРООКСИДАНТНО-АНТИОКСИДАНТНОГО ГОМЕОСТАЗУ 

ПРИ ДІЇ СВИНЦЮ АЦЕТАТУ 

Петринич В.В., Власик Л.І., Петринич О.А. 

 

Питання розробки профілактичних заходів щодо запобігання 

несприятливої дії солей важких металів залишається відкритим. Кверцетин 

— флавоноїд, шо володіє широким спектром фармакологічних ефектів. Для 

нього характерна найбільш виражена, порівняно з іншими флавоноїдами, 

здатність утворювати комплекси з важкими металами та сприяти їх 

виведенню з організму. Виходячи з цього, застосування кверцетину як 

детоксиканту організму від важких металів може бути перспективним, 

враховуючи наявність у нього як специфічних властивостей (здатність до 

утворення комплексів з важкими металами), так і неспецифічних 

(антиоксидантні, мембраностабілізувальні властивості). У науковій 

літературі нами не виявлено інформації щодо профілактичного застосування 
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кверцетину з урахуванням типу ацетилювання за умов підгострого впливу 

свинцю ацетату. 

Результати експериментальних досліджень проведено на білих 

конвенційних аутбредних статевозрілих щурах-самцях. Тип ацетилювання 

тварин визначали за допомогою амідопіринового тесту. За кількістю 

виділених з сечею 4-аміноантипірину та М-ацетил-4-аміноантипірину 

дослідних тварин розподілено на групи «швидких» та «повільних» 

ацетиляторів. Інтоксикацію свинцю ацетатом моделювали шляхом його 

внутрішньоочеревинного введення в дозі 15,5 мг/кг впродовж 28 діб. Частині 

тварин за 1 год до введення свинцю ацетату внутрішньошлунково вводили 

розчин кверцетину в дозі 200 мг/кг. 

Уведення кверцетину в дозі 200 мг/кг при свинцевій інтоксикації в дозі 

15,5 мг/кг у «повільних» та «швидких» ацетиляторів зумовлювало 

нейропротективну дію, позитивний вплив на порфіриновий обмін та 

прооксидантно-антиоксидантний баланс. 

Запропонований спосіб дозволяє зменшити нейроповедінковий дефіцит, 

порушення порфіринового обміну та прооксидантно-антиоксидантного 

гомеостазу при дії свинцю ацетату і може використовуватись у розробці 

профілактичних заходів щодо запобігання несприятливої дії сполук свинцю 

на організм людини. 

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ СТУПЕНЯ ІНТОКСИКАЦІЇ ПРИ 

ПІДГОСТРІЙ ДІЇ МАРГАНЦЮ ХЛОРИДУ З УРАХУВАННЯМ 

ШВИДКОСТІ АЦЕТИЛЮВАННЯ 

Петринич В.В., Власик Л.І., Петринич О.А. 

 

Сполуки важких металів є пріоритетними забруднювачами 

атмосферного повітря, води та грунту і за масштабами впливу поступаються 

лише пестицидам. Марганець заслуговує на увагу дослідників у зв’язку з 

небезпечністю його впливу на організм людини, у т.ч. внаслідок здатності до 

кумуляції та політропності. Токсична дія солей марганцю на організм 

досліджувалася неодноразово, однак без урахування типу ацетилювання. 

Результати експериментальних досліджень проведено на білих 

конвенційних аутбредних статевозрілих щурах-самцях. Тип ацетилювання 

тварин визначали за допомогою амідопіринового тесту. За кількістю 

виділених із сечею 4-аміноантипірину та ТГ-ацетил-4-аміноантипірину 

дослідних тварин розподілено на групи «швидких» та «повільних» 

ацетиляторів. Інтоксикацію марганцю хлоридом моделювали шляхом його 

внутрішньошлункового (за допомогою зонда) уведення в дозах 5 мг/кг та 50 

мг/кг впродовж 28 діб. 

Встановлено, що пріоритетними шкідливими ефектами впливу 

марганцю хлориду у дозах 5 мг/кг та 50 мг/кг у щурів є посилення процесів 

окиснювальної модифікації білків (ОМБ) та пероксидного окиснення ліпідів, 



82 
 

активності каталази в крові та печінці, зниження рівня загального білка та 

активності глутатіонпероксидази у крові (маркери ефекту). При діагностиці 

ступеня інтоксикації при підгострій дії марганцю хлориду необхідно 

враховувати, що у «швидких» ацетиляторів вірогідно виразнішим є зростання 

активності каталази та рівня продуктів ОМБ основного характеру в крові. 

Запропонований спосіб дозволяє використовувати при діагностиці 

інтоксикації марганцю хлоридом встановлені маркери ефекту та 

диференційовано оцінювати ступінь тяжкості інтоксикації залежно від 

швидкості ацетилювання. 

 

 

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ПЛАЗМОСОРБЦІЇ У 

ПАЦІЄНТІВ НА ПЕЧІНКОВУ, НИРКОВУ ТА ПЕЧІНКОВО-НИРКОВУ 

НЕДОСТАТНІСТЬ 

Акентьєв С.О., Березова М.С. 

 

Синдроми печінкової, ниркової та печінково-ниркової недостатності 

нерідко трапляються в практиці лікаря-анестезіолога. Ці синдроми можуть 

супроводжувати низку захворювань різного ґенезу. Структура ендогенної 

інтоксикації при різних формах відрізняється одна від одної. У плані 

лікування клініцист ставить за мету якомога швидше і якісніше ліквідувати 

явища ендотоксикозу. Поряд із фармакологічними засобами, в арсеналі 

практичних лікарів є методи, які базуються на очищенні різних біологічних 

рідин організму від токсинів і метаболітів. Сучасний розвиток методів 

еферентної терапії ендотоксикозів вимагає подальшої їх оптимізації як у 

плані більш селективного вилучення токсичних речовин з біологічних 

середовищ організму, так і досягнення максимального ефекту від очищення 

тієї частини середовища, яка є носієм токсинів (кров, плазма, лімфа). 

Раніше розроблена нами методика плазмосорбції (ПС) здійснювалася 

гравіхірургічним шляхом з метою відділення плазми від формених елементів. 

Останні, по суті, не піддавалися негативному впливу детоксикуючої системи- 

колонки з гемосорбентом і поверталися неушкодженими в організм. 

Отримана плазма очищалася і знову поверталася в організм. При синдромах 

печінкової, ниркової та печінково-ниркової недостатності були розроблені 

параметри проведення ПС: покази і протипокази, об’єм плазми, що 

очищається, частота сеансів тощо. Проте у групі пацієнтів з явищами 

печінкової недостатності після відділення плазми від формених елементів 

частина загального білірубіну (30%) залишалася з форменими елементами і 

не піддавалася сорбції. У групі пацієнтів з нирковою недостатністю частина 

креатиніну (22%) залишалася з еритроцитами і не проходила також процесу 

сорбції. У групі пацієнтів з поєднаною печінково-нирковою недостатністю 

частина загального білірубіну, який не піддавався сорбції становив 44%, 

сечовини - 16%, креатиніну - 28%. Це стосувалося і інших метаболітів крові. 

Таким чином, при проведенні ПС рутинним фракційним (дискретним) 
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варіантом не всі токсини і метаболіти піддавалися сорбції, оскільки частина 

їх залишалася з еритроцитами після відділення плазми. 

Метою пропозиції є спосіб підвищення ефективності ПС, як методу 

детоксикації, при синдромах печінкової, ниркової та печінково-ниркової 

недостатності та результатів комплексного лікування хворих із вказаною 

патологією. 

Проведено ПС у 10 хворих із печінковою та печінково-нирковою 

недостатністю ПС рутинним фракційним варіантом з включенням 

подальшого «відмивання» еритроцитів, на яких, як відомо, знаходиться 

частина токсинів і метаболітів. Етапи забору та центрифугування крові, 

очищення через сорбент і повернення очищеної плазми не відрізнялися від 

звичайної методики. Формені елементи, які залишались після відділення 

плазми, змішувались з фізіологічним розчином натрію хлориду. У 

пластиковий контейнер типу «Гемакон» (можна використовувати скляний 

флакон відповідного розміру) додавалось подвійна порція фізіологічного 

розчину: 40 мл еритромаси - 80 мл фізрозчину, 50 мл еритромаси - 100 мл 

фізрозчину. Пластиковий контейнер (або скляний флакон) після цього 

обережно без різких рухів повертався по своїй осі в нахиленому положенні 

до отримання однорідної маси. Пластиковий контейнер (флакон) 

розміщувався в центрифугу РС-06 для повторного центрифугування. Режим 

роботи центифуги: швидкість 2 тис.оберт./хв, термін - 15 хв, температура 

+5°С. Після закінчення центрифугування центрифугат з токсинами над 

форменими елементами в пластиковому контейнері видалявся 

плазмоекстрактором ПЕ-01, зі скляного флакона - за допомогою роликового 

насоса через систему голок. «Відмивання» еритроцитів за необхідності 

можна проводити двічі. Після закінчення процедури до «відмитих» 

еритроцитів додається ще 40-50 мл фізрозчину натрію хлориду для 

покращання реології та повертаються хворому в/в крапельно. Процедура 

сеансу займає 20-25 хв. 

Отже, застосування ПС із додатковим «відмиванням» еритроцитів 

підвищує ефективність ПС при синдромах печінкової, ниркової, печінково-

ниркової недостатності, що сприяє більш швидкому регресу ендотоксикозу в 

даних групах пацієнтів. 

Застосуванням плазмосорбції з включенням «відмивання» формених 

елементів від токсинів і метаболітів при синдромах печінкової, ниркової та 

печінково-ниркової недостатності досягається більший результативний ефект 

і покращує якість і терміни лікування хворих з названими синдромами в 

умовах інтенсивної терапії. 

Запропонований "Спосіб підвищення ефективності плазмосорбції у 

пацієнтів на печінкову, ниркову та печінково-ниркову недостатність” 

патогенетично обґрунтований, доступний у виконанні, може бути 

проведений у відділеннях інтенсивної терапії, де запроваджені методи 

екстракорпоральної детоксикації без особливих матеріальних затрат. 
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СПОСІБ ВІДНОВЛЕННЯ ДІУРЕЗУ ПРИ ОЛІГУРІЇ ТА 

ОЛІГОАНУРІЇ У ХВОРИХ НА НИРКОВУ ТА НИРКОВО-ПЕЧІНКОВУ 

НЕДОСТАТНІСТЬ 

Акентьєв С.О., Березова М.С. 

 

У практиці інтенсивної терапії нерідко трапляються нозологічні форми, 

які супроводжуються нирковою та нирково-печінковою недостатністю (шок, 

отруєння, інфекційні захворювання та ін.). Гостра ниркова недостатність 

спостерігається у 5% усіх госпіталізованих пацієнтів і переважає серед 

хворих хірургічних та акушерських відділень. В окремих групах хворих 

(дитячий і літній вік, поліорганна недостатність) смертність сягає 80%. Стан 

ускладнюється наростанням олігурії та анурії. Гостра фаза ниркової та 

нирково-печінкової недостатності вимагає термінової корекції гомеостазу 

через накопичення азотистих шлаків та гіперкаліємію. Частіше відповідні 

стани виникають вже на тлі активного лікування основного захворювання. 

План лікування доповнювався призначенням діуретиків. Проте наростання 

ендотоксикозу корелює з виникненням анурії, втратою чутливості до 

діуретиків. Відсутність діурезу є загрозливим симптомом, який свідчить про 

глибину ушкодження ниркового епітелію і настання критичного стану, який 

вимагає відповідно підключення екстракорпорального гемодіалізу. 

Лікування відновлення діурезу і відповідно зниження ендотоксикозу 

(азотемія, гіперкаліємія) може тривати декілька тижнів. Весь цей час хворий 

піддається небезпеці фатальних ускладнень. Тому проблема оптимізації 

лікування гострої фази ниркової та нирково-печінкової недостатності та 

пошук ефективних методів позаниркового очищення крові та відновлення 

діурезу залишається актуальною на сьогоднішній день. 

Недоліки прототипу полягають у тому, що наведений спосіб 

відновлення діурезу є лише фармакологічною спробою поновити виділення 

сечі. Методика (фізрозчин, альбумін, еуфілін, фурасемід, допамін) 

спрямована на відновлення базових механізмів утворення сечі: підвищення 

ниркового кровотоку і фільтрації, зменшення органного судинного опору, 

зменшення реабсорбції натрію і хлоридів у проксимальних та дистальних 

ниркових канальцях, збільшення екскреції натрію і води. Сам спосіб є 

тестовим і не передбачає впливу на рівень ендотоксикозу в організмі. У разі 

неможливості фармакологічного відновлення діурезу визначають показання 

для проведення екстракорпорального гемодіалізу. Це стосується більшою 

мірою преренальної та ренальної гострої ниркової недостатності, коли 

ураження нирок має більш значний характер. 

Метою пропозиції є підвищення ефективності лікування пацієнтів з 

нирковою та нирково-печінковою недостатностю у фазі олігурії та оліго- 

анурії: відновлення діурезу через зменшення ендотоксикозу, відновлення 

чутливості організму до проводимої терапії. 

Ми пропонуємо спосіб відновлення діурезу при олігурії та олігоанурії у 

хворих на ниркову та нирково-печінкову недостатність шляхом включення в 
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комплексне лікування нозологічних форм, які супроводжуються 

ендотоксикозом, методу плазмосорбції (ПС). Остання є одним із сорбційних 

екстракорпоральних методів детоксикації, який базується на очищенні, 

власне, плазми пацієнта, відділеної від формених елементів, детоксикуючими 

системами з гемосорбентом. 

Властивість активних форм, які знаходяться на поверхні сорбенту 

зв'язувати метаболіти (азотисті шлаки), токсини, «середні» молекули тощо, 

дозволяє значно знизити пік токсинів, запобігти виникненню блоку нирок і 

відновити діурез. Факт відновлення діурезу після лікування плазмосорбцією 

в додіалізному періоді сприяє ще більш швидкому регресу ендотоксикозу, 

уникненню в більшості хворих проведення екстракорпорального гемодіалізу, 

підвищенню чутливості до провідної терапії і подальшого саногенезу 

організму власними силами. 

ПС (55 сеансів) проведено у 26 хворих: чоловіків — 12, жінок -14. За 

віком: до 30 років - 2; до 40 - 1; до 50 - 3; до 60-11; понад 60 - 9. До цієї групи 

ввійшли хворі з лептоспірозом, токсичним гепатитом, механічною 

жовтяницею, панкреонекрозом, сепсисом, перитонітом, гострим 

холецистопанкреатитом. ПС виконувалась у перші 1-2 дні надходжння 

хворого до відділення інтенсивної терапії на тлі олігурії та олігоанурії 

рутинним переривчастим способом. Для очищення плазми використовували 

відомий вітчизняний сорбент типу «СКН-4М» ємкістю 100 мл. За один сеанс 

очищали і повертали хворому до 1400-1600 мл плазми паралельно з 

поверненням формених елементів. Наступний сеанс проводився через день 

залежно від стану хворого, глибини ендотоксикозу та динаміки метаболітів. 

У 80% хворих спостерігалось значне покращення: стабілізувався стан або 

виникав регрес ендотоксикозу, позитивна динаміка рівня метаболітів 

(поступове зниження загального білірубіну та його фракцій з 3-4-го дня, 

азотистих шлаків - з 2-3-го дня) і середньомолекулярних олігопептидів, 

зменшення жовтяниці, припинявся нестерпний свербіж шкіри, покращувався 

апетит. Суттєвим і, можливо, переломним моментом у лікуванні було 

збільшення добового діурезу: 504±52 мл до ПС, а на третій день - 1600±65 

мл, що корелювало з динамікою метаболітів та «середніх молекул» у крові. У 

6 хворих прогресуюча олігурія з переходом в анурію вимагала підключення 

більш радикальних еферентних методів детоксикації — гемодіалізи з 

гемосорбцією. 

Отже, застосування ПС у комплексному лікуванні хворих на ниркову та 

нирково-печінкову недостатність супроводжувалося активною 

детоксикацією і відновленням діурезу, що корелювало з рівнем метаболітів 

та «середніх» молекул у крові. 

Застосування плазмосорбції на ранніх етапах ниркової та нирково-

печінкової недостатності сприяє відновленню діурезу, супроводжується 

активною детоксикацією, запобігає настанню рефрактерної анурії, а також 

дає можливість уникнути проведення екстракорпорального гемодіалізу. 

Запропонований «Спосіб відновлення діурезу при олігурії та олігоанурії 
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у хворих на ниркову та нирково-печінкову недостатність» патогенетично 

обгрунтований, доступний із високим коефіцієнтом ефективності, 

можливістю проведення у відділеннях інтенсивної терапії, де запроваджені 

методи екстракорпоральної детоксикації. 

 

 

СПОСІБ ЗАБОРУ КРОВІ  

ПРИ ДИСКРЕТНОМУ ВАРІАНТІ ПЛАЗМОСОРБЦІЇ  

Акентьєв С.О., Березова М.С. 

 

Проведення екстракорпоральних методів детоксикації (плазмаферез, 

гемосорбція, плазмосорбція) за наявності інтоксикації у пацієнтів відділення 

реанімації та інтенсивної терапії буває проблематичним через низку причин. 

Це - нестабільна гемодинаміка на тлі втрати рідини (блювання, діарея, через 

дренажі, гіпертермія тощо). Одною з важливих причин є тяжкість проведення 

процедури детоксикації через зменшення ОЦК і неможливість активного 

забору кров, через периферичні вени. Останні не дають необхідного току 

крові через причину спадіння їх стінок за активної роботи перистальтичного 

апарату. Виходом із цієї ситуації є оволодіння одною з центральних вен, 

наприклад, одною або двома підключичними венами. Крім того, оволодіння 

центральною веною допомагає моніторингу центрального венозного тиску і 

сприяє можливості активної інфузійної терапії при дегідратації, а також 

проведенню процедури детоксикації без перешкод. Зазвичай забір крові 

першої і наступної порцій проводився або в пластикові контейнери типу 

«Гемакон 500/300», або в скляні флакони ємкістю 400 мл в асептичних 

умовах. Проте застосовуючи стандартні пластикові контейнери типу 

«Гемакон 500/300», необхідно модифікувати провідну частину (початкову) з 

товстою голкою таким чином, щоб можна було скористатися центральною 

веною і помістити між підключичним катетером і більшим контейнером 

«Гемакону» перистальтичний насос для безперешкодного забору крові. 

Пропонується проводити ексфузію крові, використовуючи ліктьові вени. 

Після попередньої підготовки (накладання джгута, дезінфікуюча обробка 

шкіри ліктьової ямки) пунктується одна з ліктьових вен стандартною голкою 

полімерного контейнера «Гемакон 500/300». Об’єм ексфузіїї - 400±70 мл 

крові. При гіповолемії у хворого спочатку здійснюють плазмозаміщення в 

об’ємі 200-400 мл, а потім ексфузія крові. В умовах реанімації та інтенсивної 

терапії у пацієнтів з ендотоксикозом, на тлі глибоких порушень водно-

електролітного обміну та кислотно-лужної рівноваги, проведення процедури 

детоксикації (в нашому випадку плазмосорбції) через відомі причини 

неможливе. Недостатній об’єм венозного повернення, спадіння стінок вен не 

дадуть ефективно провести забір крові. Тому дана методика забору крові не 

може бути застосована при вказаних ситуаціях. 

Метою пропозиції є усунення перешкод при поетапному забору крові 

для подальшої обробки при плазмосорбції у пацієнтів з ендотоксикозом в 
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умоваї реанімації та інтенсивної терапії, а також створення комфортних умов 

для пацієнта під час процедури (уникнення необхідності оволодіння веною 

голкою великого діаметра та застосування джгута). 

Ми пропонуємо спосіб забору крові за допомогою тієї ж системи 

«Гемакон 500/300», проте з деякими модифікаціями, що покращує умови 

проведення процедури детоксикації. По перше, необхідно від початкового 

відділу системи «Гемакон 500/300» стерильними ножицями відрізати голку 

(160); по-друге, запозичити з одноразової системи для переливання рідин 

кінцевий відділ - ін’єкційний гумовий вузол, далі з’єднати адаптер вузла з 

підготовленим кінцем системи «Гемакон». Власне, система для забору 

готова. Залишається приєднати канюлю ін’єкційного гумового вузла до 

підключичного катетера і помістити початковий відділ системи «Гемакон» у 

роликовий насос (будь-який) і процедуру забору крові для подальшої 

плазмосорбції можна проводити. 

Отже, застосування запропонованого способу забору крові при 

плазмосорбції оптимізує умови проведення процедури, усуває перешкоди для 

безперервного надходження крові в контейнер «Гемакону», створює 

комфортні умови для пацієнта під час процедури, сприяє більшій 

ефективності екстракорпоральної детоксикації при токсикозах в умовах 

реанімації та інтенсивної терапії. 

Застосування способу забору крові при дискретному варіанті 

плазмосорбції покращить ефективність детоксикації при ендотоксикозах в 

умовах реанімації та інтенсивної терапії, скоротить час проведення процедур 

та зменшить виникнення ускладнень при налагодженні системи для забору 

крові з метою поетапного проведення плазмосорбції. Це покращить якість і 

ефективність лікування пацієнтів з вказаною патологією. 

Запропонована пропозиція "Спосіб забору крові при дискретному 

варіанті плазмосорбції” в осіб з ендотоксикозами доступна у виконанні, без 

додаткових витрат, може бути застосована у відділеннях інтенсивної терапії 

та реанімації. 

 

 

СПОСІБ НЕІНВАЗИВНОГО ВИМІРЮВАННЯ 

ВНУТРІШНЬОЧЕРЕВНОГО ТИСКУ  

Ротар В.І., Ротар О.В. 

 

Майже в кожного другого-третього пацієнта з травмою органів черевної 

порожнини і після операцій на животі виявляється внутрішньочеревна 

гіпертензія (ВЧГ), яка негативно впливає на функції всіх органів і систем 

людського організму. Рання діагностика ВЧГ дозволяє запобігати розвитку 

абдомінального компартмент-синдрому (АКС) і несприятливого перебігу та 

наслідку захворювання. 

Запропоновано розглядати живіт як рідинний резервуар, який 

підкоряється закону Паскаля. Згідно зцим законом тиск на поверхні рідини й 
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у всіх його відділах є величина однакова, отож і вимірювання ВЧТ проводять 

як прямим способом у самій черевній порожнині (при лапаротомії, 

лапароскопії), так непрямими інвазійними способами через поліоргани 

(шлунок, пряму кишку, нижню порожнисту вену, сечовий міхур), податливі 

стінки яких служать за певних умов пасивним передавачем ВЧТ. До 

недоліків наведених непрямих способів відносяться: ненадійне і неточне 

вимірювання тиску при втраті еластичних властивостей стінок органів, при 

безпосередній їх травмі і стисненні гематомами, запальними процесами. 

Часті вимірювання тиску в порожнинних органах для моніторингу ВЧГ у 

хворих, які знаходяться в критичному стані, несуть загрозу бактеріальної 

контамінації і розвитку сепсису. 

Згідно з цим законом Паскаля коливання ВЧТ безпосередньо впливає на 

податливість передньої стінки черевної порожнини, яка оцінюється в 

клінічних умовах методом пальпації. Найбільш близьким до запропонованої 

пропозиції є спосіб за джерелом (Хирургические болезни / Авт.: М.И.Кузин, 

О.С.Шкроб, М.А.Чистова и др.; Под. ред. М.И.Кузина. - М.: Медицина, 

1986.- С.324. 

Пацієнт лежить на спині із зігнутими в колінних суглобах і незначно 

розведеними ногами (що відповідає максимальному розслабленню м’язів 

черевного пресу). Пальпацію здійснюють ковзаючими рухами пальців кисті, 

укладених на живіт плазом, при цьому легко натискують пальцями руки на 

черевну стінку. Про напруженість і податливість черевної стінки судять за 

опором, який відчувають пальці руки при пальпації живота. Порівнюють 

тонус м’язів правої та лівої половини черевної стінки на однаковому рівні. За 

ступенем напруги м’язів розрізняють: незначну резистентність, значне 

напруження, доскоподібне напруження. 

Відомому способу притаманні наступні недоліки : 1) оцінка ступеня 

податливості передньої стінки черевної порожнини шляхом пальпації 

суб’єктивна і грунтується тільки на тактильних відчуттях дослідника; 2) 

відсутній об’єктивний кількісний критерій податливості черевної стінки і 

його неможливо використати в динаміці захворювання; 3) напругу і 

податливість черевної стінки важко визначити при значному розвитку 

жирової клітковини; 4) пальпація черевної стінки в осіб із перитонітом 

болюча процедура. 

Метою пропозиції є створення способу неінвазивного вимірювання 

податливості передньої стінки черевної порожнини. 

Результат, який може бути досягнутий пропозицією, полягає в створенні 

способу, який забезпечить неінвазивну, об’єктивну, просту і динамічну 

оцінку внутрішньочеревного тиску по кількісному зменшенню або 

збільшенню податливості передньої стінки черевної порожнини. Цей 

результат досягається за рахунок того, що на обмежену ділянку передньої 

стінки черевної порожнини діє сила (Б), яка перевищує ВЧТ, і під дією якої 

виникає поглиблення (б) в черевній стінці на певну величину^ шш). При 

стандартній величині (ТІ шш) поглиблення черевної стінки (б), сила (Б) буде 
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відповідати ВЧТ. 

Спосіб, що заявляється як пропозиція для вимірювання 

внутрішньочеревного тиску, містить (фіг. ) пристрій для тиску на черевну 

стінку(І), що розмішений у прозорому корпусі округлої форми діаметром 80 

мм (2), верхня стінка пристрою сполучається через трійник (3) з анероїдним 

манометром (4), клапаном (5) і створювачем тиску (6), у центрі нижньої 

стінки пристрою розміщений шток (7) для тиску на черевну стінку висотою 

10 мм, наконечник штоку сформований у вигляді людського пальця - 

напівсфери, діаметром 18 мм і площею -5 см2. 

Спосіб, що заявляється як пропозиція, здійснюється таким чином. 

Пацієнт лежить на спині, максимально розслабленим. Корпус пристрою 

притискають нижньою частиною до передньої стінки черевної порожнини на 

два поперечних пальці вище пупка, зліва. Резиновою грушею нагнітають 

повітря в пристрій для тиску на черевну порожнину, при цьому 

контролюють, щоб шток пристрою повністю заглибився в черевну стінку на 

10 мм. При заглибленні штока в черевну стінку стрілка манометра 

відхиляється на відповідний кут, виражений на шкалі в мм рт. ст. 

внутрішньочеревного тиску. 

Технічний результат - кількісний вимір внутрішньочеревного тиску, 

точність виміру, простота, можливість багаторазового виміру для постійного 

моніторингу. 

За запропонованим способом проведене вимірювання 

внутрішньочеревного тиску у 8 пацієнтів віком від 28 до 65 років, 

оперованих лапароскопічним методом з приводу холециститу. До операції 

ВЧТ, що вимірювався запропонованим способом, становив у середньому 

4,7±0,12 мм рт. ст., після інтубації хворих і переведення їх на штучну 

вентиляцію легень - 5,3±0,17 мм рт. ст. При нагнітанні С02 у черевну 

порожнину під тиском від 5 до 18 мм рт. ст. виявлена пряма кореляційна 

залежність між ВЧТ і напругою передньої стінки черевної порожнини, що 

визначалася запропонованим способом (р<0,01). 

Запропонована пропозиція дозволяє досягнути технічного результату - 

неінвазивного і точного кількісного вимірювання внутрішньочеревного 

тиску, можливість багаторазового вимірювання для постійного моніторингу 

хворих, що знаходяться в критичному стані. 

Запропонований спосіб неінвазивного вимірювання внутрішньо-

черевного тиску патогенетично обґрунтований, доступний із можливістю 

проведення моніторингу ВЧТ у критичних хворих при інтенсивної терапії. 
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СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ХРОНІЧНОГО ОБСТРУКТИВНОГО 

ЗАХВОРЮВАННЯ ЛЕГЕНЬ ІЗ СУПУТНІМ ХРОНІЧНИМ 

ПІЄЛОНЕФРИТОМ 

Вілігорська К.В., Хухліна О.С., Антонів А.А. 

 

Суть способу корекції хронічного обструктивного захворювання легень 

полягає у застосуванні ефективної дози комплексу піридоксину з магнієм 

(«Магнікум»: магнію лактату дигідрату 0,470 г, що еквівалентно магнію 

0,048 г, піридоксину гідрохлориду - 0,005 г) по 1 табл. З рази на день 

упродовж 15 днів з обстеженням у динамці через 30 днів, 3 та 6 міс. 

Застосування комплексу піридоксину з магнієм «Магнікум» сприяє 

впливу на мінеральний обмін, зменшує кристалоутворення за умов супутньої 

гіпероксалатурії при хронічному пієлонефриті, нормалізує метаболізм заліза 

та завдяки вмісту Мg зменшує вплив надлишку Са на формування 

бронхоспазму та запального ремоделювання бронхів при ХОЗЛ, справляє 

протиоксидантні та мембранастабілізувальні впливи. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ СОМАТОФОРМНОЇ ВЕГЕТАТИВНОЇ 

ДИСФУНКЦІЇ ЗА ПОЄДНАНОГО ПЕРЕБІГУ З ХРОНІЧНИМ 

НЕКАЛЬКУЛЬОЗНИМ ХОЛЕЦИСТИТОМ 

Хухліна О.С., Антонів А.А., Мандрик О.Є. 

 

Суть способу полягає в  лікуванні соматоформної вегетативної дисфункції 

за поєднаного перебігу з хронічним некаменевим холециститом шляхом 

призначення анксіолітика та вегетативного коректора, агоніста-антагоніста 

адренергічної системи дають адаптол 500 мг 3 рази на день та додатково 

призначають модулюючий кінетику ШКТ агоніст периферичних опіоїдних 

рецепторів тримебутину малеату по 100 мг 3 рази на день упродовж 15 днів до 

одержання клінічного ефекту.  

При такому застосуванні тримебутином малеату та адаптолом сприяє 

сприяє усуненню ознак загострення клінічних синдромів коморбідних 

захворювань: корекція показників вегетативного тонусу, циркадіанних ритмів 

артеріального тиску, усувають прояви дисфунції жовчного міхура та сфінктера 

Одді, знижують ступінь дисліпідемії, позитивно впливають на показники 

гомеостазу жовчі, знижують інтенсивність оксидативного стресу шляхом 

підсилення активності системи протирадикального захисту, сприяють 

усуненню ендотеліальної дисфункції. 
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СПОСІБ ЛІКУВАННЯ НЕАЛКОГОЛЬНОГО СТЕАТОГЕПАТИТУ  

ІЗ КОМОРБІДНИМ ДИФУЗНИМ КАРДІОСКЛЕРОЗОМ 

Хухліна О.С., Мандрик О.Є., Антонів А.А. 

 

Суть способу лікування неалкогольного стеатогепатиту із коморбідним 

дифузним кардіосклерозом шляхом призначення комплексного 

етіопатогенетичного лікування, який відрізняється тим, що  додано препарат 

«Стеатель» (левокарнітин  - розчин оральний) по 10 мл 3 рази/день, 

«Капікор» по 2 капсули 2 рази/день – до одержання клінічного ефекту. 

При такому вдосконаленні способу лікування хворих на неалкогольний 

стеатогепатит із коморбідним дифузним кардіосклерозом сприяє швидкого 

зниження ступеня стеатозу гепатоцитів, гальмування фіброзування 

печінкової тканини, покращення печінкового кровообігу: зниження 

гемодинамічних показників, що вказують на тиск у системі ворітної вени, 

відновлення кількісних показників тромбоцитарної ланки гемостазу і, таким 

чином, усуває загрозу ускладнення даної патології. 

 

 

СПОСІБ КОРЕКЦІЇ АРТЕРІАЛЬНОГО ТИСКУ ТА ДИСФУНКЦІЇ 

ЕНДОТЕЛІЮ У ХВОРИХ ПРИ НЕАЛКОГОЛЬНОМУ 

СТЕАТОГЕПАТИТІ ТА ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ ІІ СТАДІЇ 

Хухліна О.С., Мандрик О.Є., Антонів А.А. 

 

Суть способу корекції артеріального тиску та дисфункції ендотелію у 

хворих при неалкогольному стеатогепатиті та гіпертонічній хворобі ІІ стадії 

полягає у призначенні Гепадифу як гепатопротекторний препарат (по 1 

капсулі 3 рази на день), Езетимібу по 10 мг 1 раз на день – як 

гіполіпідемічний посередник та Фозиноприлу по 10 мг на добу для контролю 

артеріального тиску  упродовж 30 днів. Протягом дослідження випадків 

побічної дії ліків не було.  

Лікувальний комплекс із включенням препаратів Гепадиф, Фозиноприл 

та Езетімиб був ефективний як у відношенні швидкого досягнення ремісії 

основного та супровідного захворювань, так і у відношенні корекції 

функціонального стану ендотелію, фібринолізу, тромбоцитарної ланки 

гемостазу і таким чином усуває загрозу ускладнення даної патології. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТУ ГЕПАДИФ  

У КОМПЛЕКСНОМУ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ 

ГЕПАТИТ С 

Давиденко О.М., Мироник О.В. 

 

Гепатит С є найбільш поширеним захворюванням печінки. За даними 

різних джерел літератури на земній кулі проживає від 170 млн до 1 млрд. 

людей, у яких виявляються маркери гепатиту С. Щороку на гострий гепатит 

С хворіє 3-4 млн людей. Частота виявлення маркерів HCV у країнах Східної 

Європи, де географічно розміщена Україна, становить 1,5-4 %. На думку 

вітчизняних дослідників наслідки такого інфікування мають проявитися 

через 10-15 років, а такі пацієнти будуть потребувати серйозного лікування. 

Поряд з противірусною терапією обов’язковим є призначення препаратів з 

гепатопротекторною дією. 

Проблема лікування хронічного гепатиту С продовжує залишатися 

актуальною. Сучасна терапія хронічного гепатиту С базується на таких 

основних напрямках: етіотропна терапія (усунення причини хвороби), вплив 

на механізми, що зумовлюють прогресування патологічного процесу, 

корекція порушень, що пов’язані зі зміною функції печінки. 

Одним із таких препаратів є Гепадиф. Це комбінований препарат, 

ефекти якого зумовлені комплексною дією компонентів, що входять до його 

складу. Стимулює метаболізм жирів – компонентів β-окисного перетворення 

вільних жирних кислот у мітохондріях гепатоцитів, біосинтетичні процеси, 

запобігає некрозу гепатоцитів, нормалізує процес проліферації гепатоцитів, 

систему печінкових ферментів і відновлює нормальну функцію печінки. 

Наявність аденозину, що є компонентом коензимів, нуклеїнових кислот, 

забезпечує регуляцію процесів кровотворення. Вітаміни групи В 

(ціанокобаламін, рибофлавін, піридоксин) регулюють окисно-відновні 

процеси, беруть участь у білковому, жировому і вуглеводному обміні, в 

обміні триптофану, метіоніну, цистеїну, глутамінової кислоти й інших 

амінокислот. Піридоксин сприяє нормалізації ліпідного обміну. 

Ціанокобаламін бере участь у процесі трансметилювання, переносі водню, 

утворенні метіоніну, нуклеїнових кислот, холіну, креатину. 

Карнітин сприяє розщепленню жирних довголанцюгових кислот і 

заміщенню жирнокислотного метаболічного шунта вуглеводним, поліпшує 

засвоєння їжі. 

Антитоксична фракція екстракту печінки є очищеною антитоксичною 

витяжкою із печінки і спричиняє антитоксичний ефект. 

В останні роки на фармакологічному ринку домінують 

гепатопротектори з однією діючою речовиною. Новим комбінованим 

препаратом є Гепадиф, який застосовували переважно в лікуванні гепатитів 

невірусної етіології. 

Таким чином, актуальність теми визначається зростанням 

захворюваності на хронічний гепатит С, значним збільшенням відсотка 
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хворих, яким неможливо проводити противірусну етіотропну терапію і в 

яких комбінована патогенетична терапія є провідною. 

Запропонований метод комплексного лікування хворих на хронічний 

гепатит С шляхом призначення Гепадифу в комплексному лікуванні сприяє 

вірогідному покращенню біохімічних показників крові, зниженню 

патологічних процесів у печінці, швидшому регресу клінічної симптоматики. 

Методика „Застосування препарату Гепадиф у комплексному лікуванні 

хворих  на хронічний гепатит С» є ефективною в лікуванні хворих на 

хронічний гепатит С і може бути впровадженою у практику охорони здоров’я 

(інфекційні відділення, поліклінічні установи).  

 

 

КОРЕКЦІЯ РІВНОВАГИ МІЖ ОКСИДАНТНО- ТА 

АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМАМИ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА 

ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 

У ПОЄДНАНІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 З УРАХУВАННЯМ ШТАМІВ ІНФЕКЦІЇ  

Н. PYLORI (CAGA+ VАСА+) 

Сіцінська І.О. 

 

У хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки в 

поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 у період 

загострення відбувається неконтрольоване підсилення процесів 

вільнорадикального окиснення ліпідів, виснаження захисних 

антиоксидантних систем, що негативно впливає на стуктурно-функціональні 

властивості еритроцитів, зокрема, зменшує їх здатність до деформації та 

стійкість до дії пероксиду водню (Еритроцит при захворюваннях внутрішніх 

органів: патогенетична роль морфо-функціональних змін, діагностичне та 

прогностичне значення, шляхи корекції). Це, у свою чергу, призводить до 

погіршення реологічних властивостей крові, стану мікроциркуляції, окисно-

відновних процесів та метаболізму клітин у вогнищі запалення. 

Однак поза увагою клініцистів залишались позитивний вплив на штами 

Н. pylori пробіотиків та корекція оксидантно-протиоксидантної системи у 

при ПВШ та ДПК у поєднані з АГ і ЦД2. 

Стаття Казимірко Н.К. Особливості перекисного окислення ліпідів та 

системи прооксидантного та антиоксидантного захисту при виразковій 

хворобі шлунка та дванадцятипалої кишки / Н.К .Казимірко, А.О.Арешкович 

// Укр.мед.альманах. - 2009. - Т.8, №1. - С.79-85. 

При оцінці та терапевтичній тактиці оксидантно-протиоксидантної 

системи у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки з 

артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 не враховано вплив 

токсигенності штамів Н. pylori. 

Ми пропонуємо новий спосіб корекції рівноваги між прооксидантними 

та антиоксидантними системами організму на пептичну виразку шлунка та 
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дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною гіпертензією та цукровим 

діабетом типу 2, що дає можливість подовжити тривалість ремісії та 

запобігти рецидивуванню. 

Обстежено 80 хворих на пептичну виразку шлунка (ПВШ) та 

дванадцятипалої кишки (ДПК) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) 

і цукровим діабетом типу 2 (ЦД2) з урахуванням штамів інфекції Н. pylori 

(CagA+VacA+). Вік пацієнтів становив від 18 до 62 років, серед них було 45 

чоловіків і 35 жінок, всім хворим призначали препарат Лаціум (Lacium) 

«Lactobacillus acidophilus (2 штами), Lactobacillus paracasei, Lactobacillus 

plantamm, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius. Bifidobacterium 

bifidum, Bifidobacterium lactis (2 штами)», no 1 саше 2 рази на день за 30 хв до 

їжі. Упродовж 4 тижнів. 

Пропонуємо з метою корекції рівноваги між про- та антиоксидантними 

системами організму на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки 

у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 з 

урахуванням штамів інфекції Н. pylori (CagA+VacA+) включати у загальну 

схему антигелікобактерної терапії використання комбінованого пробіотика 

Лаціум по 1 табл. 2 рази на день за 30 хв. до їжі. Упродовж 4 тижнів. 

Протипоказом до призначення Лаціуму в данному випадку є індивідуальна 

непереносимість препарату. 

Нами встановлено, що поряд із сприятливим впливом на клінічний 

перебіг, у вказаної категорії хворих при включенні в лікувальний комплекс 

препарату «Лаціум» у крові зменшується вміст кінцевого продукту 

вільнорадикального окиснення ліпідів малонового альдегіду на 31,9%, 

зростає вміст відновленого глутатіону на 39,7%. Це зумовлює покращення 

реологічних властивостей крові - збільшення індексу деформабельності 

еритроцитів на 18,1%, підвищення їх стійкості до дії лероксиду водню на 

25,7%, зменшення відносної в’язкості еритроцитарної суспензії на 17,7%. 

Отже, використання препарату Лаціуму (Lacium), можна оцінити як 

хорошу ефективність, побічних ефектів не спостерігалося. У контрольній же 

групі хворих, які лікувались традиційним способом, нормалізація показників 

не відбувалась. 

 

 

КОРЕКЦІЯ РІВНОВАГИ МІЖ ОКСИДАНТНО- ТА 

АНТИОКСИДАНТНОЇ СИСТЕМАМИ ОРГАНІЗМУ У ХВОРИХ НА 

ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ 

У ПОЄДНАНІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ 

ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 З УРАХУВАННЯМ ШТАМІВ ІНФЕКЦІЇ Н. 

PYLORI (CAGA+VACA-/ CAGA-VACA+) 

Сіцінська І.О, Федів О.І. 

 

Посилення процесів вільнорадикального окиснення ліпідів, виснаження 

захисних антиоксидантних систем взаємопов’язане з порушенням стуктурно-
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функціональні властивості еритроцитів, що зменшує їх здатність до 

деформації та стійкість до дії пероксиду водню. Це, у свою чергу, призводить 

до погіршення реологічних властивостей крові, стану мікроциркуляції, 

окисно- відновних процесів та метаболізму клітин у вогнищі запалення. 

Однак поза увагою клініцистів залишались позитивний вплив на штами 

Н. pylori пробіотиків та корекція оксидантно-протиоксидантної системи при 

ПВШ та ДПК у поєднані з АГ і ЦД2 з урахуванням штамів інфекції Н. pylori 

(CagA+VacA-/ CagA-VacA+). 

Прототипом пропозиції є стаття Казимірко Н.К. Особливості 

перекисного окиснення ліпідів та системи прооксидантного та 

антиоксидантного захисту при виразковій хворобі шлунка та 

дванадцятипалої кишки / Н.К.Казимірко, А.О.Арешкович // 

Укр.мед.альманах. —2009. - Т.8, №1. - С.79-85. 

Недоліком даного прототипу є не врахування впливу токсигенних 

штамів гелікобактерної інфекцій, а саме наявність одного із комбінації 

штамів (CagA+VacA-/ CagA-VacA+) на стан оксидантно-протиоксидантної 

системи у хворих на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки з 

артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 та ефективної тактики 

у лікуванні. 

Нами запропоновано новий спосіб корекції рівноваги між 

прооксидантними та антиоксидантними системами організму з урахуванням 

комбінації штамів (CagA+VacA-/ CagA-VacA+) у хворих на пептичну 

виразку шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднані з артеріальною 

гіпертензією та цукровим діабетом типу 2 та включення до основної схеми 

лікування комбінованого пробіотика, що має позитивний вплив на токсигенні 

штами, дає можливість подовжити тривалість ремісії та запобігти 

рецидивуванню. 

Обстежено 28 хворих на пептичну виразку шлунка (ПВШ) та 

дванадцятипалої кишки (ДПК) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) 

і цукровим діабетом типу 2 (ЦД2) з урахуванням штамів інфекції Н. pylori 

(CagA+VacA-/ CagA-VacA+). Вік пацієнтів становив від 18 до 62 років, серед 

них було 15 чоловіків і ІЗ жінок, всім хворим призначали препарат Лаціум 

(Lacium) «Lactobacillus acidophilus (2 штами), Lactobacillus paracasei, 

Lactobacillus plantamm, Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus salivarius. 

Bifidobacterium bifidum, Bifidobacterium lactis (2 штами)», no 1 саше 2 рази на 

день за 30 хв до їжі. Упродовж 4 тижнів. 

Пропонуємо з метою корекції рівноваги між про- та антиоксидантними 

системами організму на пептичну виразку шлунка та дванадцятипалої кишки 

у поєднані з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 з 

урахуванням штамів інфекції Н. pylori (CagA+VacA-/ CagA-VacA+) включати 

у загальну схему антигелікобактерної терапії використання комбінованого 

пробіотика Лаціум по 1 табл. 2 рази на день за 30 хв до їжі. Упродовж 4 

тижнів. Протипоказом до призначення Лаціуму в данному випадку є 

індивідуальна непереносимість препарату. 
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Нами встановлено, що поряд із сприятливим впливом на клінічний 

перебіг, у вказаної категорії хворих при включенні в лікувальний комплекс 

препарату Лаціум у крові зменшується вміст кінцевого продукту 

вільнорадикального окиснення ліпідів малонового альдегіду на 27,4%, 

зростає вміст відновленого глутатіону на 19,8%. Це обумовлює покращення 

реологічних властивостей крові - збільшення індексу деформабельності 

еритроцитів на 15,21%, підвищення їх стійкості до дії монооксиду нітрогену 

на 15%, зменшення відносної в’язкості еритроцитарної суспензії на 18,3%. 

Отже, використання препарату Лаціуму (Lacium), можна оцінити як 

хорошу ефективність, побічних ефектів не спостерігалося. У контрольній же 

групі хворих, які лікувалися традиційним способом, нормалізація показників 

не відбувалась. 

 

 

СПОСІБ КОМБІНАТИВНОГО ЗАСТОСУВАННЯ БІОСПОРИНУ 

ТА БІФІФОРМУ З МЕТОЮ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ 

РЕСПІРАТОРНИХ ЗАХВОРЮВАНЬ І ГРИПУ  

Сидорчук А.С., Москалюк В.Д., Рандюк Ю.О.,  

Сорохан В.Д., Сидорчук Л.І. 

 

Морбідність на гострі респіраторні захворювання продовжує 

утримуватися на лідируючих позиціях «рейтингу» інфекційних хвороб в усіх 

без винятку куточках планети. Епідеміологічні дослідження з вивчення 

циркуляції типів і субтипів вірусів грипу у Північній півкулі здійснені 

Центральною лабораторією з вивчення циркуляції грипу, вказують на 

одночасне поширення як мінімум трьох субтипів, та прогнозують досить 

високу превалентність та морбідність серед населення Європи та України в 

очікуваному епідемічному сезоні 2015-2016 років.  

Аналізуючи дані сучасних наукових вітчизняних та англомовних 

джерел, та беручи до уваги власні спостереження, можна стверджувати про 

зрушення системи мікробіоти вхідних воріт (слизових оболонок піднебінних 

мигдаликів, носоглотки) у бік переважання умовно - патогенної й патогенної 

мікрофлори. Саме контамінація слизових оболонок є фактором ризику 

розвитку вторинних бактерійно-грибкових ускладнень гострих респіраторних 

захворювань та грипу. До важливого тригеру, який сприяє розвитку 

синуситу, отиту, гнійного тонзиліту, паратонзилярному абсцесу, бронхіту за 

грипу й інших ГРЗ належить транзиторна імунна дисфункція, насамперед 

клітинної ланки системного імунітету інфікованої особи.  

Біоспорин є вітчизняним бактерійним препаратом, володіє доведеною 

антагоністичною активністю стосовно стафілокока, стрептокока, 

ентеробактерій; водночас має виражені імуномодулювальні властивості, що в 

комбінації з біфіформом істотно позитивно впливає на перебіг грипу та 

інших ГРЗ.  У даній раціоналізаторській пропозиції наведено метод 

комбінативного застосування пробіотиків Біоспорину та Біфіформу у хворих 
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на середньожкий перебіг гострих респіраторних захворювань та грип А.  

Спосіб оптимізації базується на результатах вивчення назальної та 

глоткової мікробіоти у дорослих, яка потенційно може призводити до 

прогресування бактерійних ускладнень гострих респіраторних вірусних 

інфекцій. Екпериментальне дослідження in vitro виявило ефективність деяких 

антимікробних штамів пробіотиків, що доведено інгібуванням 

бактеріального росту S.aureus, S. pyogenes, K. pneumonia та ін.  

Нами пропонується рішення, що дозволяє використати переваги даної 

схеми з включенням двохетапного (комбінативного) застосування 

Біоспорину і Біфіформу – одна ампула Біоспорину ліофілізованого порошку 

(у флаконі 2 дози) розводять 5 мл теплої кип’яченої води. Отриману 

суспензію (по 2 краплі) наносять хворому на поверхню піднебінних 

мигдаликів та закрапують почергово до носа. Дану процедуру проводять 

тричі на добу у проміжках між прийняттям їжі та доповнюють пероральним 

застосуванням пробіотика Біфіформу – по 1 капсулі тричі на добу. Даний 

спосіб є ефективним при тривалості курсу не менше 7 днів як удосконалене 

лікування гострого респіраторного захворювання середньотяжкого перебігу.   

Заявлений спосіб є оптимізованою терапією ГРЗ, оскільки відновлення 

нормального мікробіоценозу кишечнику скорочує тривалість і вираженість 

інтоксикації інфекційного генезу; даний спосіб направлений також на 

елімінацію патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів у вхідних 

воротах (слизових носо- та ротоглотки) та мікробіоти кишечнику завдяки 

застосуванню Біоспорину та Біфіформу з перших днів захворювання.  

За розробленим способом оптимізації в інфекційному стаціонарі ОКЛ 

м.Чернівці проліковано 27 дорослих пацієнтів з клінікою та лабораторним 

підтвердженням гострого респіраторного захворювання (грипу А, парагрипу, 

аденовірусної інфекції) середньотяжкого перебігу. Відзначено достовірно 

швидше зникнення загальноінтоксикаційного синдрому (на 2,2±0,5 дні), 

скорочення катарального періоду (на 2,0±0,7 дня), регресія локальних 

симптомів (першіння, печіння, гіперемія слизових оболонок задньої стінки 

глотки та піднебінних мигдаликів) (на 2,4±0,6 доби) та зменшення частоти 

вторинних бактерійних ускладнень згідно з катамнестичним спостереженням 

відповідно на 50 % порівняно з особами, в лікуванні яких не 

використовували пробіотиків (локально та перорально). 

Випадків непереносимості побічних дій при описаному комбінативному 

використанні Біоспорину та Біфіформу не зареєстровано. Усі вказані клінічні 

ефекти були стійкими за умови дотримання хворими дієтичних обмежень та 

приписаної схеми комплексного лікування.  

Технічний результат: перевагою способу, що заявляється, є оптимальний 

підбір та кількісне співвідношення складників Біоспорину та Біфіформу, його 

клініко-патогенетична й мікробіологічна доцільність, що дозволяє 

вдосконалити існуючу терапевтичну схему при гострих респіраторних 

захворюваннях завдяки антагоністичній активності Біоспорину локально, 

сорбційно-детоксикуючій та корегуючій активності Біфіформу, що в 
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результаті послідовного двохетапного застосування дозволяє запобігти 

бактерійним вторинним ускладненням та забезпечити адекватне лікування 

гострих респіраторних захворювань у дорослих. 

Запропонований спосіб оптимізації терапії гострих респіраторних 

захворювань є сучасним, клінічно, мікробіологічно і патогенетично 

доцільним, ефективним методом елімінації патогенної й умовно-патогенної 

мікрофлори у вхідних воротах інфекції, підсилення детоксикаційної та 

імуномодулюючої властивостей нормальної мікрофлори кишечнику, який 

реалізовується завдяки двохетапному комбінативному застосуванні  

Біоспорину та Біфіформу у дорослих хворих на гострі респіраторні 

інфекційні захворювання.  

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ КИШКОВИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ ЛАКТОКЕНУ  

Сидорчук А.С., Венгловська Я.В.,  

Богачик Н.А., Сорохан В.Д., Рандюк Ю.О. 

 

Згідно з термінологією ВООЗ, гострі кишкові інфекції – це діарейні 

захворювання, що об’єднують понад 30 нозологій бактерійної, вірусної або 

протозойної етіології, провідним симптомом яких є гостра діарея. Ці 

інфекційні стани загрожують здоров'ю та життю інфікованих осіб через 

можливість розвитку зневоднення, гіповолемії, генералізації інфекційного 

процесу за межі кишечнику, інфекційно-токсичного шоку. За даними 

Всесвітньої організації гастроентерологів, щорічно у світі реєструють біля 

1,5 більйона епізодів гострої діареї, здогадно інфекційного походження, що 

становить проблему для кожної країни світу, водночас захворюваність має 

неухильну тенденцію до зростання. Захворюваність на гострі кишкові 

захворювання в Україні має високу питому вагу з-поміж 12–15 мільйонів 

щорічно реєстрованих інфекційних хвороб. Ризик захворювань на терені 

країн Європейського союзу та в Україні зростає літньо-осінньої пори року. 

Проблема гострих кишкових інфекцій та можливості їх медикаментозної 

корекції нерозривно пов’язані з мікробіоценозом кишечнику, мікрофлора 

якого є первинною мішенню дії екзогенної флори та її факторів агресії. 

Загальновідомим є розвиток у більшості хворих із синдромом гострої діареї в 

перші дні змін якісного і/або кількісного складу мікробіоти кишечнику. Це 

проявляється розвитком метаболічних та імунних порушень, можливими є 

прояв клінічних симптомів з підсиленням розладів травлення, порушенням 

водно-електролітного обміну, виникненням ентерального синдрому 

(проносу, здуття живота, бурчання), нерідко й дисфункції товстої кишки, 

порушення синтезу і засвоєння основних вітамінів, порушення обміну 

речовин з ймовірним розвитком затяжного перебігу інфекційного процесу у 

травному тракті.  

Виділяють дві головні причини, які актуалізують розширення 
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можливостей корекції мікрофлори кишечнику на тлі гострого інфекційного 

захворювання: різноманіття збудників, що асоціюються з хворобами 

шлунково-кишкового тракту (ентерогеморагічні E. coli, що продукують 

токсин Shiga, Salmonella, Shigella, Cyclospora, Cryptosporidium, Giardia, 

Campylobacter jejuni, Clostridium, Сaliciviruses, ентеровіруси), більше 200 

мільйонів випадків діарейних хвороб щороку (США). Більшість згаданих 

мікроорганізмів легко передаються через їжу або воду, або від однієї особи 

до іншої. Другою причиною поширення патогенів є швидка глобалізація й 

індустріалізація, що пов’язане зі складністю детекції патогенів, тому загальна 

стратегія корекції змін кишечнику та елімінації патогенів поруч із 

регідратацією є оптимальною. 

Нині "золотим стандартом" у терапії і профілактиці порушень 

мікробіоценозу є застосування препаратів, що регулюють нормальну 

мікрофлору кишечнику – пробіотиків. З огляду на глобалізацію світового 

ринку примітним є поява нового комбінованого пребіотика і пробіотика – 

Лактокену (виробництва ААР Фарма, Республіка Індія).  

Проспективне клініко-мікробіологічне дослідження дизайну «випадок-

контроль» у 2014 році проведено на базі інфекційного стаціонару Обласної 

клінічної лікарні м. Чернівці (Північна Буковина, регіон Західної України) за 

участю 37 хворих на гострі кишкові інфекції. За етіологічною структурою всі 

залучені до дослідження випадки розподілені таким чином: сальмонельоз 

(Salmonella enteritidis) – 7 випадків; харчові токсикоінфекції, спричинені 

умовно-патогенними мікроорганізмами (Citrobacter, Proteus, Staphylococcus 

aureus, S. pyogenes) – 16; шигельоз Зонне – 2 пацієнти. Вік обстежених 

коливався від 22 до 72 років, гендерний розподіл був практично 

еквівалентним 1:1.  

Аналізуючи клінічні особливості перебігу хвороби у всіх обстежених, 

доцільно акцентувати на середньотяжкому перебігу, з переважанням 

гастроентеритного варіанта: гострий початок хвороби, короткий 

інкубаційний період, короткочасне підвищення температури тіла до 

субфебрильних цифр, нудота, блювання, біль переважно в епігастрії та 

навколо пупка, рідкі випорожнення без патологічних домішок до 5-6 разів на 

добу. За шигельозу, викликаного S. sonnei, у двох випадках відзначено 

гастроентероколітний варіант. 

В останній час терапія гострих кишкових інфекцій потребує корекції 

змін кишкової мікрофлори з допомогою сучасних пробіотиків в комбінації з 

пребіотиками. Одним із таких препаратів є Лактокен. Кожна капсула містить 

9 штамів життєздатних пробіотичних мікроорганізмів, які є частиною 

нормальної кишкової флори: Lactobacillus acidophilus (7,0 х 108), Lactobacillus 

rhamnosus (4,0 х 108), Lactobacillus casei (3,0 х 108), Lactobacillus plantarum 

(3,0 х 108),Lactobacillus bul-garicus (3,0 х 108), Bifidobacterіum longum (3,0 х 

108), Bifidobacterіum infantis (3,0 х 108), Bifidobacterіum breve (3,0 х 108), 

Streptococcus thermophilus (4,0 х 108), фруктоолігосахаріди 100,0 мг. 

Допоміжні речовини: желатинова капсула - 99,0 ± 6,0 мг. Лактобактерії та 
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біфідобактерії секретують речовини, які мають антибактеріальні властивості, 

сприяють зниженню кислотності кишкового вмісту, пригнічуючи 

розмноження кишкових патогенів, допомагають засвоювати молочні 

продукти, розщеплюючи лактозу, сприяють кращому засвоєнню кальцію.  

Пребіотики (фруктоолігосахариди) здійснюють стимулюючий вплив на 

зростання титру власної кишкової мікрофлори. Останні містять 

нутрицевтичні речовини, які є джерелом енергії й поживними речовинами 

для кишкових мікроорганізмів; підсилюють всмоктування кальцію; 

зменшують транзитний час проходження їжі через шлунково-кишковий 

тракт; підвищують природний імунітет макроорганізму (стимулюють 

продукцію IgA, сприяють цитокіновій модуляції). Поєднання пробіотиків з 

пребіотиками потенційно покращує виживання і приживлюваність у 

кишечнику пробіотиків, а також вибірково стимулює ріст і активацію 

метаболізму індигенних лактобактерій і біфідобактерій. 

У всіх обстежених хворих в розпал хвороби виявлені зміни 

інтегративних показників ендогенної: підвищення лейкоцитарного індексу 

інтоксикації (ЛІІ) – 2,09±0,26, індексу зсуву лейкоцитів крові (ІЗЛК) – 

3,46±0,32, гематологічного показника інтоксикації (ГПІ) – 4,02±0,37. З 

покращенням загального стану хворих, зникненням явищ інтоксикації у 

реконвалесцентів інтегративні показники ендогенної інтоксикації 

нормалізувалися. Водночас у 12 пацієнтів, що перебували виключно на 

стандартній терапії, вищенаведені розрахункові показники залишалися дещо 

підвищеними навіть у періоді реконвалесценції. Останній факт можна 

пояснити детоксикуючою функцією представників нормальної мікрофлори, 

які входять до складу Лактокену зокрема. 

Відзначено, що у хворих, які отримували лактокен, раніше зникали 

симптоми інтоксикації: лихоманка, загальна кволість. Аналіз клінічних 

проявів з боку шлунково-кишкового тракту виявив більш виражений ефект, 

отриманий при використанні лактокену, що проявилось більш швидкою 

нормалізацією випорожнень (купіруванням поліфекалії, діареї), регресією 

метеоризму, зникненням болю в животі. У хворих, які отримували Лактокен, 

раніше зникали симптоми інтоксикації і спостерігалась більш швидка 

нормалізація випорожнень (у середньому на один день) порівняно з 

контрольною групою.  

Нами пропонується включати до традиційної терапії хворим на харчові 

токсикоінфекції, сальмонельоз і шигельоз комбінованого пребіотика і 

пробіотика Лактокену, який прискорює процес регресії симптомів 

інтоксикації та діарейного синдрому, скорочення тривалості гострого періоду 

захворювання. Призначення Лактокену у хворих на гострі кишкові інфекції 

не супроводжувалося побічними медикаментозними реакціями. Контрольні 

дослідження випорожнень на групу шигел, сальмонел методом 

копрокультури після курсу лікування були негативними, що свідчить про 

бактеріологічну ефективність пробіотика стосовно збудників кишкової 

недуги. Лактокен (комбінований пребіотик і пробіотик) може бути 
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рекомендований як препарат з клінічною та мікробіологічною ефективністю 

в комплексному лікуванні хворих на гострі кишкові інфекції. 

Технічний результат: перевагою способу, що заявляється, є корекція 

інтестинальної мікробіоти за допомогою Лактокену (комбінованого 

пребіотика і пробіотика) у складі комплексного лікування гострих кишкових 

інфекційних захворювань у дорослих, зокрема сальмонельозу, харчових 

токсикоінфекцій, викликаних цитробактером, протеєм, патогенним 

стафілококом, шигельозу. 

Запропонований спосіб оптимізації терапії гострих кишкових 

захворювань є сучасним, клінічно і патогенетично доцільним, ефективним 

методом посилення детоксикаційної функції нормального мікробіоценозу 

кишечнику, який водночас направлений на створення оптимальних умов для 

представників нормофлори (сорбційно-пребіотична активність Лактокену) у 

дорослих хворих на гострі кишкові інфекційні захворювання.  

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЧАСТО РЕЦИДИВНОГО 

ОПЕРІЗУВАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ  

У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД 

Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Рандюк Ю.О., Соколенко А.А. 

 

Відома схема лікування хворих на часто рецидивного оперізувальний 

герпес на тлі ВІЛ-інфекції/СНІДу, визначається протоколом МОЗ України  

№182 від 13.04.2007 р., згідно з яким призначають один з етіотропних 

протигерпетичних засобів – Ацикловір, Валацикловір, або Фамцикловір. 

Головний недолік протокольного способу лікування полягає у тимчасовому 

ефекті препарату. В осіб з критично низькими показниками CD4+-лімфоцитів 

(50-100/мкл крові), як правило, виникають рецидиви захворювання, що 

змушує проводити тривалу (3-6 місяців) супресивну терапію Ацикловіром до 

підвищення показників CD4+-клітин. У зв’язку з цим значно знижується 

можливість досягнення сприятливого висліду лікування у хворих з ІV 

стадією ВІЛ-інфекції та глибоким імунодефіцитом. Однак реплікативні 

форми герпетичної інфекції спостерігаються і в осіб з І-ІІІ стадіями ВІЛ-

інфекції та відсутньою або помірною імуносупресією (рівень CD4+-

лімфоцитів – 200-500/мкл крові і вищий).  

Тому ми пропонуємо вдосконалити вищевказану  схему лікування, 

шляхом додаткового призначення нового імунотропного цитокіноподібного 

препарату Алокін-альфа. Нами встановлено, що доповнення протокольного 

способу лікування 6 підшкірними ін’єкціями препарату Алокін-альфа в дозі 

1 мг через один день дозволяє достовірно скоротити тривалість клінічних 

проявів оперізувального герпесу у ВІЛ-інфікованих, зменшити частоту 

рецидивів, а також статистично вагомо скоротити тривалість першого 

рецидиву після лікування. Також встановлений значний імунорегуляторний 

вплив Алокіну-альфа, використовуваного в комплексній терапії даних 
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хворих, що супроводжувався зупинкою подальшого зниження числа CD4+-

лімфоцитів, а також наближенням до норми концентрації ІЛ-8, ІЛ-10 і ЦІК 

при I і II стадіях імунодефіциту, що статистично вагомо відрізнялося від 

значень до лікування.   

Оптимізація лікування часто рецидивного оперізувального герпесу у 

хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, шляхом додаткового призначення до 

протокольного лікування нового імунотропного цитокіноподібного 

препарату Алокін-альфа, у дозі 1 мг підшкірно, 6 ін’єкцій  через один день, 

забезпечує посилення розпізнавання вірусних антигенів та інфікованих 

клітин природними кілерами, нейтрофілами чи іншими ефекторними 

системами природного імунітету, відповідальними за елімінацію вірусу, а 

отже – підвищення лікувальної ефективності. Встановлено, що 

запропонований спосіб лікування забезпечує достовірне подовження 

тривалості ремісії захворювання, тобто, зменшення частоти рецидивів 

відповідної герпетичної інфекції, скорочення тривалості клінічних проявів 

оперізувального герпесу під час лікування та тривалості клінічних проявів 

першого рецидиву після лікування. Також виявлений значний 

імунорегуляторний ефект вищевказаного способу лікування, відзначались 

позитивні зміни в цитокіновій системі: спостерігалася активація клітинних 

механізмів природженого імунітету, що призводила до пригнічення 

системної і місцевої реплікації герпесвірусів. 

Напрацьована методика застосовується в клінічній практиці лікарями-

інфекціоністами  Чернівецького обласного центру з профілактики та 

боротьби зі СНІДом.  

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЧАСТО РЕЦИДИВНОГО  

ЛАБІАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ ТА/АБО АФТОЗНОГО СТОМАТИТУ 

У ХВОРИХ НА ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД 

Соколенко М.О., Москалюк В.Д., Рандюк Ю.О., Соколенко А.А. 

 

Головний недолік існуючого способу лікування ВІЛ-асоційованого 

часто рецидивного лабіального герпесу та/або афтозного стоматиту, який 

визначається протоколом МОЗ України  №182 від 13.04.2007 р., згідно з яким 

призначають один з етіотропних протигерпетичних засобів – Ацикловір, 

Валацикловір, або Фамцикловір, полягає у тимчасовому ефекті вищевказаних 

препаратів. В осіб з критично низькими показниками CD4+-лімфоцитів (50-

100/мкл крові), як правило, виникають рецидиви захворювання, що змушує 

проводити тривалу (3-6 місяців) супресивну терапію Ацикловіром до 

підвищення показників CD4+-клітин. У зв’язку з цим значно знижується 

можливість досягнення сприятливого висліду лікування у хворих з ІV 

стадією ВІЛ-інфекції та глибоким імунодефіцитом. Однак реплікативні 

форми герпетичної інфекції спостерігаються і в осіб з І-ІІІ стадіями ВІЛ-

інфекції та відсутньою або помірною імуносупресією (рівень CD4+-
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лімфоцитів – 200-500/мкл крові і вищий).  

Тому, на основі проведених нами досліджень, ми пропонуємо 

вдосконалити протокольний спосіб лікування шляхом додаткового 

призначення нового імунотропного цитокіноподібного препарату Алокін-

альфа. 

Нами встановлено, що доповнення стандартної комбінації 

антиретровірусних і протигерпетичних (щоденний прийом етіотропного 

засобу Валацикловіру по 1,0 г всередину 2 рази на день упродовж 7-10 діб) 

препаратів, додатковим призначенням 6 підшкірних ін’єкцій Алокіну-альфа в 

дозі 1 мг через один день забезпечує значний імунорегуляторний вплив на 

організм хворого, що супроводжувався зупинкою подальшого зниження 

числа CD4+-лімфоцитів, а також наближенням до норми концентрації ІЛ-8, 

ІЛ-10 і ЦІК при I і II стадіях імунодефіциту, що статистично вагомо 

відрізнялося від значень до лікування. Також виявлений значний клінічний 

ефект вищевказаної комплексної терапії, достовірно встановлено скорочення 

тривалості клінічних проявів ВІЛ-асоційованого часто рецидивного 

лабіального герпесу та/або афтозного стоматиту порівняно з лікуванням 

тільки Валацикловіром, зменшення частоти рецидивів та скорочення 

тривалості першого рецидиву відповідної герпесвірусної інфекції після 

лікування.  

Запропонований спосіб лікування часто рецидивного лабіального 

герпесу та/або афтозний стоматит  герпесу у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД 

забезпечує значний клінічний ефект комплексної терапії. Так доповнення 

зазначеної базисної терапії (Валацикловір по 1,0 г всередину 2 рази на день 

упродовж 7-10 діб), незалежно від стадії імунодефіциту, 6 підшкірними 

ін’єкціями препарату Алокін-альфа у дозі 1 мг через день дозволяє 

достовірно продовжити тривалість ремісії, тобто, зменшити частоту 

рецидивів, а також скоротити тривалість клінічних проявів оперізувального 

герпесу під час лікування, та тривалість клінічних проявів першого рецидиву 

після лікування.  

Також встановлений значний імунорегуляторний вплив Алокіну-альфа, 

використовуваного в комплексній терапії даних хворих, відзначались 

позитивні зміни в цитокіновій системі: спостерігалася активація клітинних 

механізмів природженого імунітету, що призводила до пригнічення 

системної і місцевої реплікації герпесвірусів. 

Важливо, що вплив лікування на імунні показники збігається з 

клінічним ефектом. 

Напрацьована методика застосовується в клінічній практиці лікарями-

інфекціоністами Чернівецького обласного центру з профілакти та боротьби зі 

СНІдом.  
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СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТАКТИКИ  

У ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ,  

ПОЄДНАНУ З ОЖИРІННЯМ 

Мельник О.Б., Федів О.І. 

 

Вивчення поєднаного перебігу БА і ожиріння має тривалу історію, однак 

за весь цей період так і не вдалося одержати чіткого уявлення про 

молекулярно- генетичні, метаболічні та клінічні особливості і механізми 

поєднаного перебігу бронхіальної астми та ожиріння,частоту одночасного 

перебігу цих захворювань, причинно-наслідкові зв’язки, особливості 

клінічного перебігу. 

Одним із патогенетичних механізмів, що обтяжує перебіг БА при 

поєднанні з ожирінням, є продукція жировою тканиною (саме вісцеральною 

жировою клітковиною) багатьох речовин, у тому числі прозапальних 

цитокінів. (Фадєєва Г.А., Приступа Л.Н. Динаміка лептину, інтерлейкінів у 

хворих на бронхіальну астму із вісцеральним ожирінням // Вісник СумДУ. - 

2009.- № 1. -С. 208-213.) 

Крім того, дисліпідемія, а саме гіпертригліцеридемія, як один з маркерів 

метаболічного синдрому, є важливим чинником його виникнення у хворих з 

надмірною масою тіла, що значно погіршує перебіг та прогноз при поєднанні 

ожиріння з бронхіальною астмою. (Пасієшвілі Т. М. Ліпідний та цитокіновий 

спектр крові у хворих на бронхіальну астму, що перебігає на тлі ожиріння / 

Т. М. Пасієшвілі // Вісник ХНУ імені В. Н. Каразіна. - 2012. - № 1024.-С. 38-

41) 

З метою охарактеризувати стан ліпідного обміну, ми вивчали зміни 

ліпідограми у хворих на бронхіальну астму, поєднану з ожирінням залежно 

від показників біоімпедансометрії, отриманих за допомогою вагів - 

аналізатора складу тіла Тапіїа ВС-601 (Японія), які визначають склад 

організму, враховуючи вагу, зріст, вік, стать, конституцію людини. 

Захворювання в осіб із відносно високим вмістом вісцерального жиру 

мало тяжчий перебіг з більшою кількістю загострень та ускладнень і 

вагомішим дисбалансом у показниках ліпідограми. Водночас при високих 

показниках ІМТ, з помірним підвищенням чи межовими показниками вмісту 

вісцерального жиру, виявлявся кращий прогноз перебігу захворювання. Крім 

того, в основній групі (при поєднанні БА та ожиріння) відзначалося 

зниження показників % вмісту води в організмі, навіть при нормальних 

значеннях вмісту вісцерального жиру, що, у свою чергу, теж мало 

негативний вплив на перебіг бронхіальної астми. 

Отже, високий вміст вісцерального жиру у хворих на БА найчастіше   

(р< 0,05) був пов’язаний із дисліпідемією, з утворенням та накопиченням 

найбільш атерогенних класів ліпопротеїдів, а саме ЛПНЩ та ТГ, що, в свою 

чергу, можна розглядати як один із предикторів формування метаболічного 

синдрому. 

Таким чином, покращення діагностичної тактики у хворих на 
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бронхіальну астму, поєднану з ожирінням із наявністю ліпідного дисбалансу 

крові є доступною, з можливістю проведення як у стаціонарі, так і в 

амбулаторних умовах. Дозволить вчасно проводити корекцію терапії з метою 

покращення відповіді на лікування та зменшення кількості загострень. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЧАСТО РЕЦИДИВНОГО 

 ГЕНІТАЛЬНОГО ГЕРПЕСУ У ХВОРИХ НА  

ВІЛ-ІНФЕКЦІЮ/СНІД 

Соколенко М.О., Москалюк В.Д., 

Рандюк Ю.О., Соколенко А.А. 

 

В основу пропозиції поставлено завдання вдосконалити схему лікування 

рецидивного генітального герпесу у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, 

затверджену протоколом МОЗ України  №182 від 13.04.2007 р., згідно з яким 

призначають один з етіотропних протигерпетичних засобів – Ацикловір, 

Валацикловір, або Фамцикловір, шляхом додаткового призначення нового 

імунотропного цитокіноподібного препарату Алокін-альфа.  

Головний недолік протокольного способу лікування полягає в 

тимчасовому ефекті препарату. В осіб з критично низькими показниками 

CD4+-лімфоцитів (50-100/мкл крові), як правило, виникають рецидиви 

захворювання, що змушує проводити тривалу (3-6 місяців) супресивну 

терапію Ацикловіром до підвищення показників CD4+-клітин, тому ми 

пропонуємо додатково призначит 6 підшкірних ін’єкцій Алокіну-альфа в дозі 

1 мг через день.  

На основі проведених досліджень встановлено, що доповнення 

зазначеної базисної терапії хворих на генітальний герпес на фоні ВІЛ-

інфекції, незалежно від стадії імунодефіциту, 6 підшкірними ін’єкціями 

препарату Алокін-альфа в дозі 1 мг через день дозволяє достовірно 

скоротити тривалість клінічних проявів оперізувального герпесу, зменшити 

частоту рецидивів, а також статистично вагомо скоротити тривалість 

першого рецидиву після лікування. 

Також встановлений значний імунорегуляторний вплив Алокіну-альфа, 

використовуваного в комплексній терапії даних хворих, що супроводжувався 

зупинкою подальшого зниження числа CD4+-лімфоцитів, а також 

наближенням до норми концентрації ІЛ-8, ІЛ-10 і ЦІК при I і II стадіях 

імунодефіциту, що статистично вагомо відрізнялося від значень до 

лікування.   

Застосування комплексного лікування часто рецидивного генітального  

герпесу у хворих на ВІЛ-інфекцію/СНІД, шляхом доповнення протокольного 

лікування 6 підшкірними ін’єкціями препарату Алокін-альфа в дозі 1 мг 

через день забезпечує значний імунорегуляторний вплив Алокіну-альфа, а 

також дозволяє достовірно продовжити тривалість ремісії захворювання, 

тобто, зменшити частоту рецидивів відповідної герпетичної інфекції, 
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скоротити тривалість клінічних проявів генітального герпесу під час 

лікування та тривалість клінічних проявів першого рецидиву після лікування.  

Напрацьована методика застосовується в клінічній практиці лікарями- 

інфекціоністами Чернівецького обласного центру з профілактики та боротьби 

зі СНІдом.  

 

 

СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ПРОГРЕСУВАННЯ І 

ОБТЯЖЕННЯ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОГО ПАНКРЕАТИТУ ІЗ 

СУПУТНІМ ОЖИРІННЯМ ТА ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 

Федів О.І., Ферфецька К.В. 

 

Наукові дослідження останніх років показали, що особи з надлишковою 

масою тіла, ожирінням та цукровим діабетом типу 2 мають схильність не 

тільки до розвитку неалкогольної жирової хвороби печінки, але й до 

аналогічного ураження підшлункової залози. У свою чергу, ожиріння 

розглядають як один із етіологічних чинників панкреатиту, але не завжди 

чітко визначається клініцистами. Стеатоз підшлункової залози викликає 

останнім часом все більший інтерес з позицій значення його у клініці 

ожиріння та цукрового діабету типу 2. Встановлена чітка взаємозалежність 

порушень ліпідного та вуглеводного обмінів, які зумовлені 

інсулінорезистентністю у хворих на хронічний панкреатит (Христич Т. М., 

Пішак В. П, Кендзерська Т. Б., 2006). Особливого значення такий підхід 

набуває внаслідок наявних при зазначеній патології гіпертригліцеридемії, 

гіперглікемії, гіперінсулінемії, зміненого обміну вільних жирних кислот, що 

додатково сприяють атеросклеротичним процесам не тільки у судинах, а й у 

таких органах, як печінка і підшлункова залоза. Все вищезазначене сприяє 

розвитку фіброзу підшлункової залози, а відтак виснаженню інкреторної 

функції підшлункової залози аж до цукрового діабету, можливо, третього або 

другого типу (Христич Т.М. Ліпідний спектр крові при хронічному 

панкреатиті за коморбідності: ішемічною хворобою серця можливості 

корекції / Т.М. Христич / Гастроентерологія. Збірник наукових статей. - 2014. 

- №3 (53). - С. 56-63). 

Зважаючи на те, що поєднання ХП із ЦД типу 2 та ожирінням 

супроводжується взаємообтяженням деяких ланок патогенезу , клінічної 

картини, прогнозу та перебігу зазначених захворювань, вирішення даної 

проблеми представляє клінічний інтерес для гастроентерологів, 

ендокринологів, кардіологів і геронтологів. 

З метою охарактеризувати стан ліпідного обміну вивчали зміни 

ліпідограми у хворих на хронічний панкреатит із ЦД типу 2 та ожирінням. 

Згідно з отриманими даними виявлене суттєве збільшення показників 

загального холестерину крові у хворих на хронічний панкреатит за ЦД типу 2 

та ожиріння. 

Також вірогідно (р<0,05) був збільшений рівень тригліцеридів у крові 
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(3,03 ± 0,47 ммоль/л проти 0,79 ± 0,1ммоль/л у групі практично здорових), що 

може підкреслювати значення такої етіопатогенетичної ланки розвитку 

хронічного панкреатиту як гіпертригліцеридемія, особливо за ліпогенного 

ХП у цієї групи хворих Паралельно відбувалося збільшення показників 

ЛПНГ, ЛПДНГ (3,34 ± 0,24ммоль/л проти 2,07 ± 0,23ммоль/;і відповідно 1,36 

± 0,2ммоль/л проти 0,36 ± ОДммоль/ у практично здорових) при зниженні 

показників ЛПВГ (0,78 ± 0,09 ммоль/л проти 1, 62 ± 0,04ммоль/л у практично 

здорових осіб). Ці зміни можуть засвідчувати підвищений ризик розвитку 

атеросклерозу і можливість його ускладнень, у тому числі в групі хворих за 

поєднаного перебігу хронічного панкреатиту із ЦД типу 2 та ожирінням. 

Підтвердженням такому припущенню було підвищення індексу 

атерогенності в обстежених хворих. У клінічній картині превалював синдром 

задишки, ціанотичність шкірних покривів і слизових, зниження 

толерантності до фізичної напруги та гіперглікемія й інсулінорезистентність 

(за індексом НОМА). 

Отже, у хворих на хронічний панкреатит із супутнім ЦД типу 2 та 

ожирінням перебіг захворювань є обтяженим та супроводжується 

порушеннями ліпідного обміну, особливо гіпертригліцеридемії, на тлі 

інсулінорезистентності, що зумовлює необхідність розробки нових підходів 

до лікування зазначених поєднаних захворювань. Таким хворим необхідно 

визначати рівень тригліцеридів, холестерину ЛПВІЦ, ЛПНЩ, ЛПДНТТТ з 

метою раннього виявлення обтяження і прогресування перебігу та ризику 

найближчого розвитку кардіоваскулярних подій, ускладнень цукрового 

діабету. Тому особлива увага в розробці удосконалених схем лікування цієї 

складної патології повинна приділятись ранній діагностиці та корекції 

ліпідного обміну у таких хворих. 

Запропонований спосіб ранньої діагностики прогресування і обтяження 

перебігу хронічного панкреатиту із супутнім ожирінням та цукровим 

діабетом типу II є нескладним у застосуванні, дозволяє діагностувати на 

ранніх етапах захворювання порушення ліпідного обміну 

(гіпертригліцеридемію, загального холестерину, підвищення ХСЛПНЩ ), що 

вважається тригерним чинником прогресування і обтяження перебігу як ХП, 

так і ЦД типу II та ожиріння і впливає на процес лікування, вторинної 

профілактики з метою уникнення подальших кардіоваскулярних ускладнень, 

тромбозу мезентеріальних судин, або розвитку стенотичних змін судин 

черевної порожнини атеросклеротичного ґенезу або значних ускладнень 

самого ЦД типу II ( діабетична стопа, діабетичний гломерулосклероз із 

розвитком хронічної ниркової недостатності тощо). 
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СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ДИСФУНКЦІЇ У 

ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА 

ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 

Сіцінська І.О., Федів О.І. 

 

Невід'ємна участь приділяється Helicobacter pylori (Нр.) у механізмах 

розвитку судинно-ендотеліальної дисфункції при пептичній виразці шлунка 

(ПВШ) та дванадцятипалої кишки (ДПК), але й у розвитку та ускладненому 

перебігу артеріальної гіпертензії (АГ) і цукрового діабету типу 2 (ЦД2). 

Порушення ендотеліальної функції судин - одна з провідних ланок 

патогенезу, яка зумовлює зниження резистентності і погіршення трофічних 

процесів. Структурно-функціональна перебудова судинної стінки та 

наявність Нр. багато в чому визначає сутність і прогноз ускладнень даних 

захворювань. А тому необхідно приділити увагу оцінці стану судин з 

додатковим врахуванням показників ендотеліальної дисфункції, що, у свою 

чергу, сприятиме своєчасній діагностиці та ефективності у лікуванні. 

Прототипом пропозиції є спосіб діагностики рівня цитокінів при виразці 

шлунка та дванадцятипалої кишки (Іванова Л.М., Лоскутова І.В., Ліпатнікова 

Г.С. Рівень цитокінів у хворих на пептичну виразку шлунка та 

дванадцятипалої кишки / Л.М. Іванова, І.В. Лоскутова, Г.С. Ліпатнікова // 

Внутрішня медицина, 2007. - Т.З, №3 - С. 43-46), в якому визначають рівень 

прозапальних цитокінів (IL-1ß, ФНП-α). 

Недоліком прототипу є недостатня інформативність про судинну стінку 

за наявності лише ознак запалення, а рівень прозапальних цитокінів (IL-1ß, 

ФНП-α), які є класичним параметром оцінки запалення, - не можливо 

виміряти на територіях з обмеженими ресурсами через відсутність сучасного 

лабораторного обладнання. 

Метою пропозиції є вдосконалення спосібу діагностики діагностики 

дисфункції ендотелію при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої 

кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 

шляхом додаткового визначення рівнів ендотеліну-1 і метаболітів 

монооксиду нітрогену. 

Обстежено 80 хворих на пептичну виразку шлунка (ПВШ) та 

дванадцятипалої кишки (ДПК) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) 

і цукровим діабетом типу 2 (ЦД2). Вік пацієнтів становив від 18 до 62 років, 

серед них було 45 чоловіків і 35 жінок. 

Оскільки при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки у 

поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 

закономірно зазнають суттєвих змін показники ендотеліальної дисфункції, 

ми пропонуємо з діагностичною метою застосовувати визначення показників 

визначення рівнів ендотеліну-1 і метаболітів монооксиду нітрогену. 

Нами встановлено, що у хворих на пептичну виразку шлунка та 

дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим 
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діабетом типу 2 спостерігається порушення вмісту ендотеліну - 1 

(підвищений на 23%), а метаболітів монооксиду нітрогену (підвищення на 

27%). Дані показники були суттєво змінені порівняно з нормою, що 

вказувало на розвиток ендотеліальної дисфункції. Таке значення відповідало 

вираженій ендотеліальній дисфункції, що свідчило про порушення 

мікроциркуляції та прискорювало розвиток ускладнень. 

Отже, шляхом додаткового врахування показників ендотеліальної 

дисфункції вдалося встановити порушення оксидного стану за рахунок 

визначення вмісту ендотеліну - 1 і метаболітів монооксид нітрогену, що 

оцінює глибину патологічного процесу за даної патології. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ 

ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ З УРАХУВАННЯМ 

ШТАМІВ HELICOBACTER PYLORI 

Сіцінська І.О., Федів О.І. 

 

З огляду на високу захворюваність, тимчасову та стійку втрату 

працездатності в Україні виразкова хвороба шлунка та дванадцятипалої 

кишки є важливою медико-соціальною проблемою. Проте досягнення 

медицини останніх десятиліть дає можливість візуалізації ерозивних та 

виразкових процесів слизової оболонки, уточнення ультратонких механізмів 

регуляції кислотної продукції, розробка та впровадження нових класів 

лікарських засобів, що змінили лікувальну стратегію лікування пептичної 

виразки та сприяли поліпшенню якості життя хворого. Проте доступність 

лікарських препаратів та можливість безконтрольного прийому хворими на 

пептичну виразку засобів із знеболювальним ефектом створює певну 

проблему: через зміну суб’єктивної оцінки стану власного здоров’я у хворих 

зникає усвідомлення погреби у проходженні поглибленого обстеження 

шлунка, що загрожує розвитком таких ускладнень, як кровотеча або 

перфорація виразки. 

Прототипом пропозиції є спосіб раціонального вибору схеми лікування 

пептичної виразки (Точиловська Л.М., Сергієнко О. І., Мірзоєва Л.А. 

Пептична виразка : раціональний вибір схеми лікування і Л.М. Точиловська, 

0.1. Сергієнко, Л.А. Мірзоєва // Медицина транспорту України, 2009. - №2 - 

С. 72-75), в якому рекомендовано використання у лікуванні препарату 

Екстралакт. 

Недоліком прототипу є використання у складі препарату Екетралакт 

бактерій Lactobacillus, які чиннять невеликий вплив на Helicobacter pylori при 

ерадикаційній терапії. Наявність захворювань (гострий панкреатит, 

калькульозний холецистит, а особливо — шлунково-кишкова кровотеча), які 

часто поєднуються із пептичною виразкою є протипоказом, що обмежує 

використання даного препарату. 

Метою пропозиції є вдосконалення спосібу лікування пептичної виразки 
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шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і 

цукровим діабетом типу 2 шляхом додаткового використання у схему 

комбінованого пробіотика Лаціум (у складі бактерії Lactobacterium, 

Bifidobacterium). 

Обстежено 80 хворих на пептичну виразку шлунка (ПВШ) та 

дванадцятипалої кишки (ДПК) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) 

і цукровим діабетом типу 2 (ЦД2). Вік пацієнтів становив від 18 до 62 років, 

серед них було 46 чоловіків і 34 жінки. 

Оскільки при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки у 

поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 при 

використанні антибактеріальної терапії, закономірно зазнають суттєвих змін 

кишечник, тому ми пропонуємо з лікувальною (для підвищення ерадикації 

Helicobacter pylori) та профілактичною метою метою застосовувати 

комбінований препарат Лаціум. 

Нами встановлено, що поряд із сприятливим впливом на клінічний 

перебіг, у вказаної категорії хворих при включенні в лікувальний комплекс 

препарату Лаціум у крові покращується мікрофлора кишечнику, 

зменшуються симптоми диспепсії та підвищується ерадикація Helicobacter 

pylori. Це зумовлює покращення процесів травлення та підвищення 

ерадикаційної терапії Helicobacter pylory на 28%. 

Отже, використання препарату Лаціум (Lacium), можна оцінити як 

хорошу ефективність, побічних ефектів не спостерігалося. У контрольній же 

групі хворих, які лікувалися традиційним способом, нормалізація показників 

не відбувалося за короткий період. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ 

ШЛУНКА ТА ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАНІ З 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 

Сіцінська І.О., Федів О.І. 

 

Поєднання штамів інфекції Н.руlоriз серцево-судинною патологією 

(ССП) та ендокринною спричинює суттєве підвищення ризику виникнення 

не тільки хронічних, але і гострих захворювань і є важливою медико-

соціальною проблемою. Розробка та впровадження нових класів лікарських 

засобів змінили лікувальну стратегію пептичної виразки шлунка та 

дванадцятипалої кишки і сприяли поліпшенню якості життя хворого. Проте 

доступність лікарських препаратів та можливість безконтрольного прийому 

хворими на пептичну виразку засобів із знеболювальним ефектом створює 

певну проблему: через зміну суб'єктивної оцінки стану власного здоров'я у 

хворих зникає усвідомлення потреби у проходженні поглибленого 

обстеження шлунка, що загрожує розвитком таких ускладнень, як кровотеча 

або перфорація виразки. 

Прототипом пропозиції є спосіб терапії пептичної виразки ( Катеренчук 
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І.П., Кострікова Ю.А., Пептична виразка : особливості терапії, нерозв’язані 

проблеми, шляхи вирішення / І.П. Катеренчук, Ю.А. Кострікова / Внутрішня 

медицина, 2007. - №6 (6) - С. 76-81), в якому рекомендовано використання 

антигелікобактерної терапії третьої лінії. 

Недоліком прототипу є використання ІПП у стандартній дозі + вісмуту 

трикалію дицитрату по 240 мг + фуразолідону 200 мг (усі препарати 2 рази на 

день) протягом 7 днів без урахування диспепсичних явищ та наявності 

штамів H.pylory. 

Метою пропозиції є вдосконалення способу лікування пептичної 

виразки шлунка та дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною 

гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 шляхом додаткового використання у 

схему комбінованого пробіотика Лаціум (у складі бактерії Lactobacterium, 

Bifidobacterium). 

Обстежено 70 хворих на пептичну виразку шлунка (ПВШ) та 

дванадцятипалої кишки (ДПК) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) 

і цукровим діабетом типу 2 (ЦД2). Вік пацієнтів становив від 18 до 62 років, 

серед них було 41 чоловік і 29 жінок. 

Оскільки при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки у 

поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2, при 

використані антибактеріальної терапії закономірно зазнають суттєвих змін 

кишечник, тому ми пропонуємо з лікувальною (для підвищення ерадикації 

Helicobacter pylori) та профілактичною метою метою застосовувати 

комбінований препарат Лаціум. 

Нами встановлено, що поряд із сприятливим впливом на клінічний 

перебіг, у вказаної категорії хворих при включенні в лікувальний комплекс 

препарату Лаціум у крові покращується мікрофлора кишечнику, 

зменшуються симптоми диспепсії та підвищується ерадикація Helicobacter 

pylori. Це зумовлює покращення процесів травлення та підвищення 

ерадикаційної терапії Helicobacter pylori на 26%. 

Отже, використання препарату Лаціуму (Lacium), можна оцінити як 

хорошу ефективність, побічних ефектів не спостерігалося. У контрольній же 

групі хворих, які лікувалися традиційним способом, нормалізації показників 

не відбувалося за короткий період. 

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ІМУНОЛОГІЧНИХ ЗМІН У ХВОРИХ 

НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ У ПОЄДНАННІ З АБДОМІНАЛЬНИМ 

ОЖИРІННЯМ, ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2  

ТА АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЄЮ 

Букач О.П., Федів О.І. 

 

Суттєву роль у розвитку ревматоїдного артриту в поєднанні з 

абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною 

гіпертензією відіграють імунні порушення, які зокрема проявляються 
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дисбалансом між продукцією прозапальних та протизапальних цитокінів, 

наслідком чого виникає хронічний системний запальний процес. 

А тому необхідно приділити увагу визначенню рівня цитокінів, що 

являється досить важливим для ранньої і диференційной діагностики 

захворювання, визначення прогнозу і оптимального об’єма патогенетичної 

терапії Р А. 

Прототипом пропозиції є спосіб діагностики рівня цитокінів у хворих на 

ревматоїдний артрит (Коваленко В.М., Кузьміна Г.П., Маркова О.Я. 

Імовірність розвитку цитокін-медшованого анемічного синдрому у хворих на 

ревматоїдний артрит / В.М. Коваленко, Г.ГІ. Кузьміиа, О.Я. Маркова // 

Український ревматологічний журнал, 2010. - Т.2 (40), - С. 33-38), в якому 

визначають рівень цитокінів (ІЛ-6, ФНП-а). 

Недоліком прототипу є недостатня інформативність 

імунопатогенетичних порушень запального процесу, а рівень прозапальних 

цитокінів (ІЛ-6, ФНП-а), які є класичним маркерами запалення, - не дають 

повної діагностичної картини запалення у суглобах, враховуючи коморбідну 

патологію. 

Метою пропозиції є вдосконалення діагностики імунозалежних 

порушень при ревматоїдному артриті в поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та артеріальною гіпертензією шляхом 

додаткового визначення рівнів ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10. 

Обстежено 70 хворих на ревматоїдний артрит у поєднанні з 

абдомінальним ожирінням (АО), артеріальною гіпертензією (АІ) і цукровим 

діабетом типу 2 (ІДД2). Вік пацієнтів становить від 21 до 78 років, серед них 

було 50 жінок і 20 чоловіків. 

Оскільки при ревматоїдному артриті у поєднанні з абдомінальним 

ожирінням, артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 

закономірно порушується імунопатогенетична ланка, ми пропонуємо з 

діагностичною метою застосовувати визначення рівнів ІЛ-12, ІЛ-18, ІЛ-10. 

Нами встановлено, що у хворих на ревматоїдний артрит асоційований з 

абдомінальним ожиріння, артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом 

типу 2 спостерігається цитокіновий дисбаланс, а саме порушення рівня ІЛ-12 

(підвищений на 21%), ІЛ-18 (підвищений на 24%), а ІЛ-10 (знижений на 

18/о). Дані показники були суттєво змінені порівняно з нормою, що 

вказувало на зниження імунного захисту організму. Таке значення 

відповідало вираженому запальному процесу, що свідчило про 

прогресування ревматоїдного артриту з хронізацією запального процесу в 

суглобах та прискоренню розвитку ускладнень. 

Отже, шляхом додаткового врахування показників імунного статусу 

вдалося встановити виражений запальний процес у суглобах за рахунок 

визначення вмісту ІЛ-12, ІЛ-18 та ІЛ-10, що оцінює глибину патологічного 

процесу за даної патології. 

Оцінка цитокінового дисбалансу у хворих на ревматоїдний артрит у 

поєднанні з абдомінальним ожирінням, цукровим діабетом типу 2 та 
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артеріальною гіпертензією, розглядається як одна з основних характеристик 

імунного статусу, що дозволяє вивчити взаємозв'язки між реалізацією 

імунної відповіді та вираженістю запального процесу. 

 

 

СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЛІКУВАННЯ РЕВМАТОЇДНОГО АРТРИТУ  

З НАЯВНІСТЮ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ НИРОК І-ІІ СТАДІЇ 

Роборчук С.В., Зуб Л.О. 

 

Втягнення нирок у патологічний процес при захворюваннях інших 

органів та систем спостерігають часто. При цьому виникають якісно 

однозначні зміни сечового осаду, які поєднуються з іншими клініко-

лабораторними ознаками гломерулярних або тубулярних дисфункцій 

(Brunner H.R., 2012; Колесник М.О., 2015). 

Невизначеними залишаються підходи до диференційованої корекції 

патогенетичного програмного лікування хворих на ревматоїдний артрит з 

наявністю хронічної хвороби нирок Pinkus Т., 2011; Коваленко В.М., 2004; 

Шуба Н.М., Борткевич О.П., Яременко О.Б., 2012). 

Прототипом пропозиції є стаття Лила А.М. Применение аэртала 

(ацеклофенака) в клинической практике/ A.M. Лила // РМЖ .- 2009.- №4.- 

С.291-293. 

Ми пропонуємо новий спосіб корекції лікування хворих на 

ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок І-П стадії, що дає 

можливість подовжити тривалість ремісії та запобігти рецидивуванню. 

Обстежено 59 хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної 

хвороби нирок І-ІІ стадії. Вік пацієнтів становив від 19 до 72 років, серед них 

було 22 чоловіки і 37 жінок, всім хворим призначали препарат Ацеклофенак 

по 100 мг на добу протягом 1 місяця, потім по 100 мг на добу 1 місяць з 

перервою 2 місяці впродовж 1 року. Уже через 2 тижні після початку 

лікування у більшості хворих відзначалося достовірне зниження 

прозапальних цитокінів (ІЛ-І та фактору некрозу пухлин-альфа (ФНП-а), а 

через 1 місяць його прийому відмічено достовірне зниження 

просклеротичного цитокіну трансформуючого фактора росту-бета (ТФР-|3). 

Разом з тим відзначене підвищення швидкості клубочкової фільтрації 

(ШКФ), що визначало перехід ХХН II ст. у ХХН І ст., значне покращення 

самопочуття хворих та покращення якості їх життя. 

Отже, використання препарату Ацеклофенаку можна з успіхом 

рекомендувати з метою запобігання погіршенню функції нирок. У 

контрольній групі хворих, які лікувались із застосуванням Мелоксикаму - 

нормалізація цитокінового профілю була більш торпідною. До того ж, у групі 

контролю не спостерігалося покращення функціонального стану нирок. 

Покращання самопочуття, збільшення швидкості ШКФ, нормалізація 

цитокінового дисбалансу у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю ХХН 

І-ІІ ст.під впливом курсового лікування з включенням Ацеклофенаку. 
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Запропонований «Спосіб корекції лікування ревматоїдного артриту з 

наявністю хронічної хвороби нирок І-ІІ стадії» патогенетично обґрунтований, 

доступний з високим коефіцієнтом ефективності, можливістю лікування, як у 

стаціонарі, так і в амбулаторних умовах. 

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАЛЬНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ 

НА РЕВМАТОЇДНИЙ АРТРИТ З НАЯВНІСТЮ ХРОНІЧНОЇ 

ХВОРОБИ НИРОК І-ІІ СТАДІЇ 

Роборчук С.В., Зуб Л.О. 

 

Патологічні зміни в нирках у хворих на ревматоїдний артрит (РА) є 

найбільш частим і тяжким серед інших системних проявів і посідає особливе 

місце у зв’язку зі значним впливом на прогноз і підходи до терапії (Нейко 

Є.М., Яцишин Р.І., 2009; Александрова Є.Н., Чемирись Н.А., 2012). В Україні 

зареєстровано близько 140000 хворих на РА (у середньому 284,2 на 100000 

дорослого населення), причому в центральних і західних областях 

поширеність захворювання сягає 428,4-631,9 випадків на 100000 населення. 

Причинами смерті при РА у 7,8% хворих є патологія нирок (Ріпкш Т., 2014; 

Коваленко В.М., 2012; Шуба Н.М., Борткевич О.П., Яременко О.Б., 2009). 

Прототипом пропозиції є стаття Сміян С.І. Оцінка плейотропних ефектів 

НПЗП при суглобовому синдромі/ С.І. Сміян, У.С. Слаба, Н.В. Грималюк 

//Новости фармации и медицины.- 2012.- №3.- С. 3-4. 

Авторами не враховано впливу ліпідознижуючої дії Ацеклофенаку на 

функції нирок при ревматоїдному артриті з наявністю хронічної хвороби 

нирок І-ІІ стадії. 

Ми пропонуємо новий спосіб оптимізації лікувальної тактики хворих на 

ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок І-ІІ стадії шляхом 

нормалізації дисбалансу ліпідів, що дає можливість подовжити тривалість 

ремісії та запобігти рецидивуванню. 

Обстежено 59 хворих на ревматоїдний артрит з наявністю хронічної 

хвороби нирок І-ІІ стадії. Вік пацієнтів становив від 19 до 72 років, серед них 

було 22 чоловіки і 37 жінок, всім хворим призначали препарат Ацеклофенак 

по 100 мг на добу протягом 1 місяця, потім по 100 мг на добу 1 місяць з 

перервою 2 місяці впродовж 1 року. Уже через 2 тижні після початку 

лікування у більшості хворих відзначалося достовірне зниження вмісту 

ліпопротеїдів низької щільності та тригліцеридів крові. Упродовж 1 року 

баланс ліпідів крові підтримувався у межах норми, спостерігалося також 

підвищення швидкості клубочкової фільтрації (ШКФ), що визначало перехід 

ХХН II ст. у ХХН І ст., значне покращення самопочуття хворих та 

покращення якості їх життя. 

Отже, використання Ацеклофенаку в комплексній терапії ревматоїдного 

артриту з наявністю хронічної хвороби нирок І-ІІ стадії для активної та 

підтримуючої терапії даної коморбідної патології можна оцінити як дуже 
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ефективне, побічних ефектів не спостерігалося. У контрольній групі хворих, 

які лікувались із застосуванням Мелоксикаму в комплексній терапії, 

нормалізація показників ШКФ не відбувалася. 

Покращання самопочуття, нормалізація ліпідного дисбалансу, 

нормалізація рівня ШКФ у хворих на ревматоїдний артрит з наявністю 

хронічної хвороби нирок І-ІІ стадії під впливом курсового лікування з 

включенням Ацеклофенаку, що спричиняє сповільнення прогресування 

хронічної хвороби нирок. 

Запропонований “Спосіб оптимізації лікувальної тактики у хворих на 

ревматоїдний артрит з наявністю хронічної хвороби нирок І-ІІ стадії'” 

патогенетично обґрунтований, доступний з високим коефіцієнтом 

ефективності, можливістю лікування як у стаціонарі, так і в амбулаторних 

умовах. 

 

 

СПОСІБ ОЦІНКИ ПРОГНОЗУ ПЕРЕБІГУ ХРОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

НИРОК З НАЯВНІСТЮ АРТЕРІАЛЬНОЇ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

Новиченко С.Д., Зуб Л.О. 

 

Для правильної оцінки функціонального стану нирок необхідно володіти 

даними про стан ниркового кровообігу(Г.Г. Арабидзе. 2014: Atkinson P. Wells 

Р. 2011). Важливість інформації про гемодинамічні параметри нирки 

очевидна, адже 20% крові, що викидає серце, проходить через нирки. А 

нирковий кровотік складає відповідно 400 мл на 100 г тканини за хвилину 

(Brener et al., 2010).  

У зв’язку з цим необхідною є розробка надійних діагностичних 

критеріїв неінвазивної оцінки ниркового органного кровотоку, яка дозволить 

покращити раннє виявлення прогресуючого характеру перебігу хронічної 

хвороби нирок та запобігти розвитку ускладнень (Пиріг Л.А., 2014; Paller M., 

Hostetter T., 2012).  

Прототипом пропозиції є стаття Е.С. Крутикова. Ранняя диагностика 

нарушений внутрипочечного кровотока у больных с эссенциальной 

артериальной гипертензией/ Крутиков Е.С., Чистякова С.И., Горбатюк В.В. // 

Український журнал нефрології та діалізу.- 2014.-№2.-С. 9-14.  

Авторами не враховано паренхіматозних захворювань нирок та 

кореляцію порушень з просклеротичними факторами росту. 

Ми пропонуємо новий спосіб оцінки прогнозу швидкого прогресування 

хронічної хвороби нирок з наявністю артеріальної гіпертензії, що дає 

можливість запобігти розвитку ускладнень та швидке настання ниркової 

недостатності. 

Обстежено 130 хворих на хронічну хворобу нирок І-ІІ стадії з наявністю 

артеріальної гіпертензії ІІ ступеня. Вік пацієнтів був від 25 до 72 років,  серед 

них було 52 чоловіки і 78 жінок, всім хворим проводили ультразвукову 

дуплексну доплерографію судин нирок з картуванням, виявляли 
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доплерографічні ознаки стійкого спазму ниркових судин у вигляді 

жовтогарячого світіння. Таку доплерографічну картину вважали критерієм 

швидкого прогресування хронічної хвороби нирок, що було доведено при 

проведенні кореляції даних змін з відомими грузними факторами 

прогресування - просклеротичним цитокіном трансформуючим фактором 

росту-бета (ТФР-β) та судинним ендотеліальним фактором росту (VEGF).  

Отже, використання ультразвукової дуплексної доплерографії судин 

нирок з картуванням може бути альтернативою дороговартісних інвазивних 

методів оцінки прогнозу прогресування хронічної хвороби нирок з наявністю 

артеріальної гіпертензії. 

Оптимізація методу прогнозування швидкого прогресування хронічної 

хвороби нирок з артеріальною гіпертензією та можливість забезпечення 

вчасної корекції лікування з метою сповільнення темпів прогресування даної 

патології.   

Запропонований «Спосіб оцінки прогнозу перебігу хронічної хвороби 

нирок з наявністю артеріальної гіпертензії» патогенетично  та клінічно 

обґрунтований, доступний з високим коефіцієнтом ефективності, 

можливістю прогнозування тяжкого перебігу та розвитку грізних ускладнень, 

можливий для застосування як у стаціонарі, так і в амбулаторних умовах.  

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИЧНОЇ ТАКТИКИ У ХВОРИХ 

НА ХРОНІЧНУ ХВОРОБУ НИРОК З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРЕТНЗІЄЮ 

Новиченко С.Д., Зуб Л.О. 

 

Доплерографія нирок, як відносно новий ультразвуковий метод 

дослідження органного кровообігу, посів достойне місце в кардіології, 

акушерстві та гінекології, судинній хірургії та трансплантології (Bartolizzi С. 

et al, 2012., Elvin А., 2011). На сьогодні в нефрологічній практиці даний 

метод не знайшов широкого застосування, не зважаючи на унікальні 

характеристики даного методу. 

Прототип пропозиції є стаття Е.С. Крутикова. Ранняя диагностика 

нарушений внутрипочечного кровотока у больных с эссенциальной 

артериальной гипертензией/ Крутиков Е.С., Чистякова С.И., Горбатюк В.В. // 

Український журнал нефрології та діалізу.- 2014.-№2.-С. 9-14.  

Авторами не враховано ренопаренхімної артеріальної гіпертензії та 

ліпідного дисбалансу крові.  

Ми пропонуємо новий спосіб оптимізації діагностичної тактики у 

хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною гіперетнзією ІІ ступеня 

шляхом обов’язкового проведення ультразвукової дуплексної доплерографії 

судин нирок у пацієнтів, що мають ліпідний дисбаланс. 

Обстежено 125 хворих на хронічну хворобу нирок з артеріальною 

гіперетнзією ІІ ступеня. Вік пацієнтів становив від 37 до 70 років,  серед них 
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було 49 чоловіків і 76 жінок, всім хворим проводили ультразвукову 

кольорову дуплексну доплерографію судин нирок та дослідження ліпідного 

спектра крові (загальний холестерин, ліпопротеїди високої та низької 

щільності, тригліцериди). Проводили кореляційне дослідження виявлених 

доплерографічних порушень із показниками ліпідного спектра пацієнтів, що 

виявило наявність взаємозв’язку появи яскравого світіння по ходу між 

часткових судин нирок та підвищенням вмісту в крові тригліцеридів та 

ліпопротеїдів низької щільності. Встановлені зв’язки свідчать про наявність 

прогресуючого ураження нирок у даних хворих з виявленим ліпідним 

дисбалансом. 

Отже, пацієнтам з виявленим дисбалансом ліпідів крові у вигляді 

зростання тригліцеридів та ліпопротеїдів низької щільності необхідно в 

обов’язковому порядку проводити ультразвукову кольорову дуплексну 

доплерографію судин нирок з метою виявлення прогресуючого характеру 

хвороби нирок та невідкладної корекції лікування для запобігання розвитку 

незворотніх ускладнень. 

Покращання діагностичної тактики у хворих на хронічну хворобу нирок 

з наявністю артеріальної гіпертензії ІІ ступеня та ліпідним дисбалансом 

крові, що дозволить вчасно проводити корекцію терапії з метою  

сповільнення прогресування хронічної хвороби нирок та виникнення 

незворотніх змін з боку нирок. 

Запропонований “ Спосіб оптимізації діагностичної тактики у хворих на 

хронічну хворобу нирок з артеріальною гіперетнзією ” патогенетично та 

клінічно обґрунтований, доступний з високим коефіцієнтом ефективності, 

можливістю проведення як у стаціонарі, так і в амбулаторних умовах.  

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ТЕРАПІЇ ГОСТРИХ КИШКОВИХ 

ЗАХВОРЮВАНЬ ЗА ДОПОМОГОЮ СПАЗМОЛАКУ 

Сидорчук А.С., Венгловська Я.В., Богачик Н.А., Сорохан В.Д. 

 

З найактуальніших проблем на сучасному етапі серед  інфекційних 

захворювань залишаються гострі кишкові інфекції (ГКІ), які незабаром за 

статистичними даними будуть стояти в одній колонці з гострими 

респіраторними вірусними інфекціями. За даними ВООЗ, щорічно у світі 

реєструють від 68,4 до 275 млн. випадків діарейних захворювань, кількість 

яких постійно зростає як серед дорослих, так і дітей. Не завжди етіологічний 

чинник підтверджується бактеріологічно, вдається розшифрувати тільки від 

56-65% випадків. Це можуть бути бактерії, віруси, гриби або ж найпростiшi. 

До таких інфекцій відносять  харчові токсикоінфекції різної етіології, 

сальмонельоз, шигельоз, гастроентероколіти  вірусного ґенезу. Джерелом 

інфекції при ГКІ є хворі люди (бактеріо- та вірусоносії, а також тварини). 

Зараження інфекцією здійснюється трьома шляхами: харчовим 

(аліментарним) – під час споживання інфікованих продуктів, що містять 



121 
 

велику кількість збудників або його токсини; водним – у разі вживання 

некип'яченої води, купання у відкритих водоймищах та заковтування води; 

контактно-побутовим – через брудні руки або інфіковані предмети, не 

потрібно забувати і про мух. А коли збудники за силою своєї дії переважають 

над нашими власними захисними функціями, це призводить до виникнення 

хвороби. На ГКІ хворіють упродовж усього року, однак найвища 

захворюваність відзначається в теплу пору року (літньо-осінній період). Це 

пов'язано із забрудненням джерел водопостачання, паводками, купанням, 

вживанням немитих овочів, фруктів заражених мікроорганізмами. Основні 

клінічні прояви ГКІ є: лихоманка, загальна кволість, головний біль, нудота,  

блювання, пронос, біль у животі переважно переймоподібного характеру. 

Особливості клінічних проявів залежить від виду збудника, кількості його, 

що попали в людський організм, та локалізації. У деяких випадках збудник 

може проникати в кров, що супроводжується позакишковими гнійними 

вогнищами інфекції та розвитком септичних форм захворювання.. 

Якщо хворі люди своєчасно звернуться за медичною допомогою та буде 

установлена етіологія збудника, і будуть  дотримуватися всіх рекомендацій 

лікаря, тоді швидше настане  одужання. 

У здоровому організмі людини наявні як корисні, так і патогенні 

мікроорганізми, але перевага на боці  корисної мікрофлори. До корисних 

мікроорганізмів відносять біфідо, лактобактерії та бактероїди. Вони 

відіграють важливу роль у синтезі фолієвої, нікотинової кислоти, вітамінів 

групи В, регулюють обмін речовин, беруть участь в обміні жирів, стимулює 

роботу лімфоїдних клітин кишечнику, підтримують імунітет, виводять з 

організму токсини. При інфекційних хворобах особливо при ГКІ, може 

порушуватися мікрофлора на користь патогенних мікроорганізмів і це веде 

до дисбактеріозу. Дисбактеріозом називають такий стан організму людини, 

яке супроводжується порушеннями мікробіологічного складу або іншими 

словами - мікрофлори (мікробіоти) у слизовій оболонці і у просвіті 

кишечнику. Зазвичай, корисні мікроорганізми переважно закріплюється на 

слизовій оболонці і незначна кількість їх знаходиться  в просвіті кишечнику. 

У хворих, які переносять ГКІ, посилена перистальтика та моторика, тому 

корисні мікроорганізми вимиваються з організму. А при дисбактеріозі 

відбувається помітне скорочення популяції корисних біфідо – і 

лактобактерій, починають значно зростати шкідливі мікроорганізми, що 

призводить до порушення вироблення імунітету, міняється  водно-

електролітний обмін, довго триває ентеральний (проносу, здуття живота, 

бурчання). І якщо не корегувати лікування, згодом відбудеться перехід 

гострої форми в хронічну. А для того, щоб не допустити такого переходу 

бажано використовувати  при середньої тяжкості та тяжких форм ГКІ 

пробіотики, які зможуть корегувати нормальну мікрофлору кишечнику.  

В Україні з’явився новий пробіотик – Спазмолак, виробник Канада, 

випускається в капсулах. Це прозорі желатинові капсули жовтуватого 

кольору, що містять дрібний порошок кольору слонової кістки з маленькими 
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вкрапленнями світло-коричневого кольору. Діюча речовина: в кожній 

капсулі міститься: 10 мільярдів живих Lactobacillus plantarum 299v. 

Допоміжні речовини: картопляний крохмаль, стеарат магнію. 

Імунологічні та біологічні властивості. 

Капсула препарату містить живі клітини молочнокислих бактерій 

Lactobacillus plantarum 299v і використовується для нормалізації флори 

кишечнику під час тимчасових розладів шлунково-кишкового тракту з 

такими симптомами, як абдомінальний біль, дискомфорт, метеоризм, здуття 

чи інших симптомів подразненого кишечнику. 

Кишковий тракт є добре збалансованою екологічною системою, в якій 

наявні мікроорганізми. Їх присутність формує природний екологічний бар’єр, 

який перешкоджає вторгненню шкідливих мікробів та підтримує флору 

кишечнику у здоровому стані. 

Різноманітні обставини, такі як перевтома, стреси, різні хронічні 

хвороби, паління, зловживання алкоголем та приймання антибіотиків можуть 

призвести до порушення балансу мікрофлори кишечнику, що призводить до 

надмірного його заселення шкідливими мікроорганізмами та може викликати 

шлунково-кишковий біль та / або дискомфорт. 

Lactobacillus plantarum 299v виконує захисну функцію за рахунок 

зміцнення фізіологічного бар’єру та безпосередньої антагоністичної дії 

відносно патогенних та умовно-патогенних мікроорганізмів, які порушують 

мікробіоценоз кишечнику. Lactobacillus plantarum 299v є стійким до 

шлункової та жовчної кислот, може міцно прикріплюватися до адгезивних 

рецепторів ентеро- і колоноцитів, тим самим позбавляючи патогенну флору 

можливості закріпитися на клітинах слизової оболонки кишечнику та 

пошкодити його. Перебування Lactobacillus plantarum 299v у просвіті 

шлунково-кишкового тракту сприяє його оздоровленню, нормалізації 

прохідності кишечнику та допомагає усунути чи зменшити функціональні 

розлади кишечнику. Приймають по 1 капсулі 2 рази на день із невеликою 

кількістю прохолодної води під час їжі. Протипоказів до цього препарату 

немає. 

На базі інфекційного стаціонару обласної клінічної лікарні м. Чернівці у 

2015-16 році проведено клініко-мікробіологічне дослідження дизайну 

«випадок-контроль» у 12 хворих на сальмонельоз. За етіологічною 

структурою: (Salmonella enteritidis) виділена у всіх обстежених. Вік хворих 

коливався від 22 до 50 років.         

Аналізуючи клінічні особливості перебігу хвороби у всіх обстежених 

перебіг хвороби – середньотяжкий, переважав гастроентеритний варіант: 

гострий початок хвороби, короткий інкубаційний період, короткочасне 

підвищення температури тіла до субфебрильних цифр, за винятком одного, 

яка трималась 5 діб у межах 38,5-39° С, нудота, блювання, біль 

локалізувалась переважно в епігастрії та в правій здухвинній ділянці, рідкі 

випорожнення без патологічних домішок до 5-6 разів на добу у 9 хворих, у 3-

до 15 за добу. Хворим, крім стандартного лікування, призначався Спазмолак 
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по 1 капсулі 2 рази на добу.  

Відзначено, що у хворих, які отримували Спазмолак, раніше зникали 

симптоми інтоксикації: лихоманка, загальна кволість, порівнюючи з 

контрольною групою, які отримували тільки базисну терапію. Аналіз 

клінічних проявів з боку шлунково-кишкового тракту виявив більш 

виражений ефект, отриманий при використанні Спазмолаку, що проявилось 

більш швидкою нормалізацією випорожнень (купіруванням поліфекалії, 

діареї), регресією метеоризму, зникненням болю в животі, раніше зникали 

симптоми інтоксикації і спостерігалась більш швидка нормалізація 

випорожнень (у середньому на один день) порівняно з контрольною групою. 

Побічної дії при використані Спазмолаку на організм людини ми не 

спостерігали. 

Виходячи з вищеописаних даних, пропонуємо включати до традиційної 

терапії хворим на сальмонельоз пробіотик «Спазмолак), особливо, коли 

призначається антибіотикотерапія. За такої комбінації прискорюється процес 

регресії симптомів інтоксикації та діарейного синдрому, скорочення 

тривалості гострого періоду захворювання. Призначення Спазмолаку у 

хворих на гострі кишкові інфекції не супроводжувалося побічними 

медикаментозними реакціями. Контрольні дослідження випорожнень на 

групу сальмонел методом копрокультури після курсу лікування були 

негативними, що свідчить про бактеріологічну ефективність пробіотика 

стосовно збудників кишкової недуги.             

Спазмолак може бути рекомендований як препарат із клінічною та 

мікробіологічною ефективністю в комплексному лікуванні хворих на 

сальмонельоз. Він прискорює процес регресії симптомів абдомінального 

дискомфорту, скорочує діарейний та інтоксикаційний синдроми, тривалість 

гострого періоду захворювання. 

Запропонований спосіб оптимізації терапії гострих кишкових 

захворювань є сучасним, клінічно і патогенетично доцільним, ефективним 

методом посилення детоксикаційної функції нормального мікробіоценозу 

кишечнику, який водночас направлений на створення оптимальних умов для 

представників нормофлори (коригуюча і відновлювальна активність 

Спазмолаку) у дорослих хворих на сальмонельоз.  

 

 

УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ  

ХРОНІЧНОГО ГЕПАТИТУ В (ДОСЛІДЖЕННЯ ІНДЕКСУ  

ОКИСНЮВАЛЬНОЇ МОДИФІКАЦІЇ БІЛКІВ) 

Давиденко О.М., Мироник О.В., Давиденко І.С. 

 

Хронічні форми гепатиту В є важливою медико-соціальною проблемою. 

Широке розповсюдження, складний патогенез даного захворювання 

зумовлюють необхідність всебічних досліджень даної патології. У 

біологічних системах постійно утворюються продукти одноелектронного 
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відновлення молекулярного кисню – активні форми кисню. Вони беруть 

участь в обміні ліпідів, білків, нуклеїнових кислот, у регуляції проникливості 

клітинної мембрани, у механізмі фагоцитозу. У патогенезі розвитку вірусних 

гепатитів має місце порушення окисно-відновних процесів, і за рахунок 

активних форм кисню виникає структурна модифікація мембран і лізис 

клітин. 

Тому надзвичайно важливим для практичної медицини удосконалення 

діагностики хронічного гепатиту В.  

На основі гістохімічного забарвлення бромфеноловим синім при 

низькому рН «кислих» та «основних» білків за методом Мікель-Кальво було 

розроблено спосіб визначення окиснювальної модифікації білків, який у 

першій редакції був адаптований для гістологічних парафінових зрізів 

плаценти, а потім для печінки, шматочки яких попередньо піддавалися 

хімічній фіксації в нейтральному забуференому розчині формаліну. Спосіб 

пройшов успішну апробацію також на пінеалоцитах шишкоподібної залози 

та епітеліальних клітинах ендометрія при його різних станах непухлинного 

та пухлинного характеру (гістохімічні препарати). Досліджуючи різні 

структури плаценти за умов запального процесу, було відзначено характерні 

зміни окиснювальної модифікації білків трофобласта плаценти, які 

корелювали з концентрацією нітропероксидів цієї ж локалізації, що 

принципово підтвердило спроможність розробленої методики.  

Оскільки при хронічних вірусних гепатитах проведення пункційної 

біопсії печінки обмежено, тому дана методика потребує адаптації до 

проведення  дослідження у мазках крові.  

Для мазків крові здійснено модифікацію способу для покращення 

візуалізації саме лейкоцитів та для максимального збереження цілісності їх 

структур. Сутність модифікації полягає у 1) відмові від хімічної фіксації 

мазків крові, замість якої застосовано тільки їх висушування, 2) відмові в 

монтуванні забарвлення препаратів у полістирол на користь використання 

імерсійного масла для отримання великого оптичного розрішення із 

застосуванням імерсійного об’єктива 100х (мікроскоп ЛЮМАМ Р8, 

«ЛОМО»). 

Запропонований метод дозволяє діагностувати зміни окиснювальної 

модифікації білків у лейкоцитах крові хворих на хронічний гепатит В. 

Методика „Удосконалення діагностики хронічного гепатиту В 

(дослідження індексу окиснювальної модифікації білків)” є інформативною 

щодо діагностики змін лейкоцитів крові у хворих на хронічний гепатит В і 

може бути впровадженою у практику охорони здоров’я.  
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УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ДИСФУНКЦІЇ ЕНДОТЕЛІЮ 

У ХВОРИХ НА ПЕПТИЧНУ ВИРАЗКУ ШЛУНКА ТА 

ДВАНАДЦЯТИПАЛОЇ КИШКИ У ПОЄДНАННІ З АРТЕРІАЛЬНОЮ 

ГІПЕРТЕНЗІЄЮ І ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ ТИПУ 2 

Сіцінська І.О., Федів О.І. 

 

Невід'ємна участь приділяється Helicobacter pylori (Нр.) у механізмах 

розвитку судинно-ендотеліальної дисфункції при пептичній виразці шлунка 

(ПВПІ) та дванадцятипалої кишки (ДІЖ), але й у розвитку та ускладненому 

перебігу артеріальної гіпертензії (АГ) і цукрового діабету типу 2 (ЦД2). 

Порушення ендотеліальноі функції судин - одна з провідних ланок 

патогенезу, яка зумовлює зниження резистентності і погіршення трофічних 

процесів. Структурно-функціональна перебудова судинної стінки та 

наявність Нр. багато в чому визначає сутність і прогноз ускладнень даних 

захворювань. А тому необхідно приділити увагу оцінці стану судин із 

додатковим урахуванням показників ендотеліальноі дисфункції, що, у свою 

чергу, сприятиме своєчасній діагностиці та ефективності у лікуванні. 

Прототипом пропозиції є спосіб діагностики рівня цитокінів при виразці 

шлунка та дванадцятипалої кишки (Іванова Л.М., Лоскутова І.В., Ліпатнікова 

Г.С. Рівень цитокінів у хворих на пептичну виразку шлунка та 

дванадцятипалої кишки / Л.М. Іванова, І.В. Лоскутова, Г.С. Ліпатнікова 11 

Внутрішня медицина. 2007. - Т.З, №3 - С. 43-46), в якому визначають рівень 

прозапальних цитокінів (IL-1ß, ФНП-α). 

Недоліком прототипу є недостатня інформативність про судинну стінку 

за наявності лише ознак запалення, а рівень прозапальних цитокінів (IL-1ß, 

ФНП-α), які є класичним параметром оцінки запалення, - не можливо 

виміряти на територіях з обмеженими ресурсами через відсутність сучасного 

лабораторного обладнання. 

Метою пропозиції є вдосконалення способу діагностики діагностики 

дисфункції ендотелію при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої 

кишки в поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 

шляхом додаткового визначення рівнів ендотеліну-1 і метаболітів 

монооксиду нітрогену. 

Обстежено 80 хворих на пептичну виразку шлунка (ПВШ) та 

дванадцятипалої кишки (ДПК) у поєднанні з артеріальною гіпертензією (АГ) 

і цукровим діабетом типу 2 (ЦД2). Вік пацієнтів становив від 18 до 62 років, 

серед них було 45 чоловіків і 35 жінок. 

Оскільки при пептичній виразці шлунка та дванадцятипалої кишки у 

поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим діабетом типу 2 

закономірно зазнають суттєвих змін показники ендотеліальної дисфункції, 

ми пропонуємо з діагностичною метою застосовувати визначення показників 

визначення рівнів ендотеліну-1 і метаболітів монооксиду нітрогену. 

Нами встановлено, що у хворих на пептичну виразку шлунка та 

дванадцятипалої кишки у поєднанні з артеріальною гіпертензією і цукровим 
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діабетом типу 2 спостерігається порушення вмісту ендотеліну - 1 

(підвищений на 23%), а метаболітів монооксиду нітрогену (підвищення на 

27%). Дані показники були суттєво змінені порівняно з нормою, що 

вказувало на розвиток ендотеліальної дисфункції. Таке значення відповідало 

вираженій ендотеліальній дисфункції, що свідчило про порушення 

мікроциркуляції та прискорювало розвиток ускладнень. 

Отже, шляхом додаткового врахування показників ендотеліальної 

дисфункції вдалося встановити порушення оксидного стану за рахунок 

визначення вмісту ендотеліну - 1 і метаболітів монооксиду нітрогену, що 

оцінює глибину патологічного процесу за даної патології. 
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ПРОГНОЗУВАННЯ ВИНИКНЕННЯ І ПРОГРЕСУВАННЯ 

ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА ЗА РІВНЕМ ФАКТОРА 

НЕКРОЗУ ПУХЛИН - АЛЬФА 

Полянська О.С., Тащук В.К., Амеліна Т.М., Гулага О.І. 

 

Нещодавні клінічні та експериментальні дослідження показали, що 

надмірна продукція фактора некрозу пухлин - альфа спричиняє 

ремоделювання лівого шлуночка, сприяє його дилатації та призводить до  

зменшення скоротливої здатності міокарда. Один із механізмів, через який 

фактор некрозу пухлин - альфа зумовлює ремоделювання лівого шлуночка, є 

активація матриксної протеїнази, яка відповідальна за апоптоз клітин. 

Ремоделювання лівого шлуночка супроводжується структурними змінами 

екстрацелюлярного матриксу: відбувається як сполучнотканинний каркас 

серця, так і його надмірний фіброз у результаті активації фібробластів і 

макрофагів з виникненням периваскулярного, міжміоцитарного і замісного 

фіброзу міокарда в результаті надмірної продукції колагенових фібрил, що 

призводить до діастолічної жорсткості міокарда. Фактор некрозу пухлин - 

альфа належить до запальних цитокінів, рівень якого збільшується  при 

артеріальній гіпертензії та ознаках ремоделювання лівого шлуночка. 

З метою прогнозування виникнення і прогресування  гіпертрофії ЛШ у 

хворих на артеріальну гіпертензію визначають рівень фактора некрозу 

пухлин - альфа і при збільшенні його понад 20 пкт/мл прогнозується 

несприятливий перебіг захворювання. 

У пацієнтів з підвищенням артеріального тиску визначається рівень 

фактору некрозу пухлин-альфа і при збільшенні цього показника більше 20 

мкг/мл прогнозується швидке  ремоделювання лівого шлуночка з 

виникненням гіпертрофії лівого шлуночка та подальшим застосуванням 

інгібіторів фактора некрозу пухлин. Медикаментозна профілактика експресії 

рецепторів до фактора некрозу пухлин - альфа, зниження цього цитокіну в 

плазмі крові, захист клітин міокарда до апоптозу запобігають 

ремоделюванню лівого шлуночка. 

Дана раціоналізаторська пропозиція за своєю актуальністю, новизною  

та практичною значимістю може бути застосована в медичних закладах 

міського та обласного рівнів, а також у науковому та навчальному процесах 

кафедр терапевтичного профілю Буковинського державного медичного 

університету. 

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПЕРЕБІГУ  

ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

Полянська О.С., Гулага О.І. 

 

Виникнення метаболічних порушень супроводжується електролітними 

зрушеннями, серед яких особливе значення має обмін кальцію і фосфору. 
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При багатьох захворюваннях спостерігається зміна цих мікроелементів, 

однак клінічні прояви діагностуються на пізніх етапах, тому визначення 

кальцію і фосфору може використовуватись як маркер тяжкості перебігу 

захворювання. Одним із факторів патогенезу гіпертонічної хвороби  є 

патологія  клітинних мембран і розлади електролітного обміну, зокрема 

кальцію, магнію і фосфору. Згідно з дослідженнями  DOOPS ризик серцево-

судинної  смертності зростає при рівнях кальцію вище 2,63 ммоль/л, фосфору 

понад  1,63ммлоь. 

З метою прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби у хворих 

визначають рівень кальцію і фосфору і при збільшенні кальцію вище 2,63 

ммоль/л, а фосфору понад  1,63ммлоль/л прогнозується несприятливий 

перебіг гіпертонічної хвороби. 

Гіперфосфатемія є сильним фактором збільшення продукції 

паратгормону, який компенсаторно посилює екскрецію фосфатів, одночасно 

стимулюючи вихід кальцію з кісток. У хворих на гіпертонічну хворобу 

визначається рівень кальцію і фосфору і при одночасному підвищенні рівня 

кальцію вище 2,7 ммоль/л і фосфору більше 1,7ммоль/л прогнозується 

кризовий перебіг гіпертонічної хвороби.   

 

 

СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНИХ 

ПОРУШЕНЬ СЕРЦЕВО-СУДИННОЇ СИСТЕМИ 

Полянська О.С. 

 

Респіраторний алкалоз, як правило, викликається різноманітними 

впливами і порушеннями, що призводять до такого збільшення об'єму 

легеневої вентиляції, при якому швидкість виведення вуглекислого газу 

перевищує швидкість його утворення в організмі. Зміна нормального 

дихання до частого дихання призводить до біохімічних змін: надлишковому 

виділенню CO2 з організму, розвитку гіпокапнії зі зниженням парціального 

тиску з виникненням  респіраторного алкалоз. Це, у свою чергу, призводить 

до зниження парціальної напруги вуглекислого газу крові (рСО2)  в 

альвеолярному повітрі менше 30 мм. рт. ст. і виникнення гіпокапнії. Цей стан 

супроводжується виникненням тахікардії, що можна використовувати для 

виявлення функціональних порушень серцево-судинної системи. 

З метою ранньої діагностики порушення функціонального стану 

організму пропонується зробити 20-30 форсованих глибоких вдихів-видихів 

за 20-30 с із дослідженням числа серцевих скорочень до і після навантаження 

і при збільшенні числа серцевих скорочень більше 50% необхідно трактувати 

як порушення функціонального стану серцево-судинної системи. 

Пацієнту пропонують зробити 20-30 форсованих глибоких вдихів і 

видихів з підрахуванням числа серцевих скорочень до і після форсованого 

дихання і при збільшенні числа серцевих скорочень більше 50% 

діагностуються порушення функціонального стану серцево-судинної 



130 
 

системи. Часте дихання призводить до надлишкового виділення 

вуглекислого газу зі зниженням парціальної напруги рСО2  в альвеолярному 

повітрі з виникненням гіпокапнії і почастішанням серцевих скорочень, що 

можна використовувати для виявлення функціональних порушень серцево-

судинної системи. 

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

ГІПЕРТОНІЧНУ ХВОРОБУ В ПОЄДНАННІ З ХРОНІЧНИМ 

ОБСТРУКТИВНИМ ЗАХВОРЮВАННЯМ ЛЕГЕНЬ 

Полянська О.С., Тащук В.К., Амеліна Т.М., 

Гулага О.І., Гінгуляк О.М. 

 

Провідною причиною смертності хворих на хронічне обструктивне 

захворювання легень є серцево-судинні розлади. Встановлено, що більше 

50% пацієнтів із хронічним обструктивним захворюванням легень мають 

артеріальну гіпертензію, а поєднаний перебіг із гіпертонічної хворобою 

мають 30% осіб. Патогенетичні ланки гіпертонічної хвороби та хронічного 

обструктивного захворювання легень мають спільні ланки на рівні 

підвищення вазоактивних речовин, що призводить до підвищення 

артеріального тиску та провокації бронхообструкції. Поєднаний перебіг цих 

захворювань характеризуються порушенням ендотеліальної дисфункції, що 

підтверджується збільшенням показника ендотелій залежної вазодилатації 

плечової артерії. 

З метою оптимізації лікування хворих на артеріальну гіпертензію з 

хронічним обструктивним захворюванням легень необхідно до стандартної 

терапії додати Тивортин у дозі 15 мл 3 рази на день протягом 1 місяця. 

Хворим на гіпертонічну хворобу з коморбідним хронічним  

обструктивним захворюванням легень на фоні антигіпертензивної та 

бронхолітичної терапії додати Тиворин у дозі 15 мл 3 рази на день упродовж 

1 місяця. Використання Тиворину, який містить амінокислоту L-аргінін і   

має антигіпертензивний і бронхолітичний ефекти та призводить до зниження 

артеріального тиску і покращує показники зовнішнього дихання. 

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТРОМБОТИЧНИХ УСКЛАДНЕНЬ  

ПРИ ГІПЕРТОНІЧНІЙ ХВОРОБІ 

Полянська О.С., Гулага О.І. 

    

Третина дорослого населення страждає від підвищеного артеріального 

тиску. Артеріальна гіпертензія посідає перше місце за внеском у смертність 

від серцево-судинних захворювань і її ускладнень. Встановлено прямий 

кореляційний зв'язок між концентрацією гемоглобіну, рівнем гематокриту та 

рівнем діастолічного артеріального тиску.Симптоматичний еритроцитоз та 
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збільшення рівня Hb > 52% для чоловіків та у жінок > 48% супроводжується 

у хворих на гіпертонічну хворобу збільшенням маси циркулюючих 

еритроцитів, зменшенням об’єму циркулюючої плазми, що може призводити 

до виникнення тромболітичних ускладнень. Лікування хворого за наявності 

супутнього еритроцитозу повинно включати, крім антигіпертензивного 

лікування, призначення дезагрегантів та виваженого призначення сечогінних 

препаратів.  

Для прогнозування перебігу гіпертонічної хвороби  визначається 

кількість еритроцитів і гематокрит, і при збільшенні числа еритроцитів і при 

підвищенні гематокриту прогнозується ризик тромбоемболічних  ускладнень 

у пацієнтів. 

Наявність еритроцитозу у хворих на АГ асоціюється з гіпертензією 

високого ризику та високим рівнем холестерину, сечової кислоти в плазмі 

крові та високий індекс маси тіла. У хворих на гіпертонічну хворобу 

визначається число еритроцитів і рівень гематокриту, і при підвищенні числа 

еритроцитів в чоловіків більше 5,0х1012, в жінок більше 4,7х1012 та при рівні 

гематокриту у чоловіків більше 53% та у жінок більше 49% прогнозують 

виникнення тромболітичних ускладнень.  

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА 

КОМПЕНСОВАНЕ ХРОНІЧНЕ ЛЕГЕНЕВЕ СЕРЦЕ З 

АРТЕРІАЛЬНОЮ ГІПЕРТЕНЗІЮ 

Полянська О.С. 

 

Легенева гіпертензія- це гемодинамічний та патофізіологічний стан, що 

характеризується підвищенням тиску в легеневій артерії (ТЛА) > 25 мм 

рт.ст., який оцінюється за даними катетеризації правих відділів серця. При 

гемодинамічному навантаженні розвивається декомпенсація серця, яка 

призводить до змін хвилинного об’єму серця і створює загрозу зниження 

перфузійного тиску в судинній системі з виникненням периферичної 

вазоконстрикції, збільшенням об’єму циркулюючої крові за рахунок 

затримки натрію і води, які спрямовані на підтримку перфузійного тиску в 

судинній системі, що призводить до подальшого збільшення 

перенавантаження та прогресування серцевої недостатності. У дослідженні 

(Середюк Н.М. 2014) доведено, що у хворих на хронічне легеневе серце з 

артеріальною гіпертензією недостатня вазодилатація, за даними тесту з 

реактивною гіпертензією, що потребує адекватної патогенетичної терапії. 

З метою  оптимізації лікування хворих на хронічне легеневе серце з 

артеріальною гіпертензією необхідно призначити Небіволол до 40 мг у 

поєднанні з Еналаприлолом 10 мг. 

Хворим на хронічне легеневе серце з артеріальною гіпертензією 

необхідно назначити Небіволол 10 мг та Еналаприл у дозі 10 мг, що 

призводить до покращення показників ендотелійзалежної та 
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ендотелійнезалежної вазодилатації плечової артерії під час тесту реактивної 

гіперемії. 

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ  

ХВОРИХ З ПОСТТРАВМАТИЧНОЮ КОНТРАКТУРОЮ 

ЛІКТЬОВОГО СУГЛОБА 

Полянська О.С., Амеліна Т.М., Курик М.В., 

Зюлковська Н.М., Скрипа М.Г. 

 

Формування посттравматичної контрактури ліктьового суглоба 

трапляється у 84,1% хворих та є наслідком іммобілізації, ступінь вираженості 

якої залежить від виду травми, тривалості знерухомлення, віку та фізичного 

стану пацієнта. Консервативне лікування контрактури суглоба полягає в 

застосуванні лікувальної гімнастики, лікувального масажу, 

фізіотерапевтичних процедур, які дозволяють відновити повноцінну 

амплітуду рухів у суглобі, повністю прибрати обмеження в суглобі, зняти 

больову симптоматику при русі суглоба, поліпшити харчування в суглобі і 

підвищити тонус ослаблених м’язів. Однак ефективність лікування залежить 

від комбінації та послідовності призначення зазначених засобів фізичної 

реабілітації, метою якої є швидке повернення втраченої працездатності.  

Метою пропозиції є оптимізація лікування хворих на посттравматичну 

контрактуру ліктьового суглоба з використання засобів фізичної 

реабілітації у зазначеній послідовності: парафіно-озокеритні аплікації, 

масаж плеча і передпліччя з  виконанням спеціального комплексу лікувальної 

гімнастики.  

Хворому після визначення виду контрактури, відсутності протипоказів 

до лікування, оцінки ступеня втрати рухової активності суглоба 

призначаються засоби фізичної реабілітації у зазначеній послідовності: 

парафіно-озокеритні аплікації на уражений суглоб за наявності щільної 

кісткової мозолі на 20-30 хв, масаж ділянки плеча та передпліччя з пасивно-

активною розробкою рухів, комплекс лікувальної гімнастики відповідно 

призначеному режиму рухової активності. На курс лікування призначається 

по 10-15 процедур. За потреби призначення повторюється з перервою між 

першим і другим курсами 14 днів, між другим і третім – 21 день, між третім і 

четвертим – 28 днів до максимально можливого відновлення втрати рухової 

активності. 
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СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕРГОМЕТРИЧНИХ ЗМІН ЯК 

ПОКАЗНИКА ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ МІОКАРДА У ХВОРИХ 

НА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ 

Тащук В.К., Гречко С.І. 

 

За останні роки суттєвішою стала проблема зниження адаптаційних 

можливостей молодих людей, що є наслідком зриву механізмів регуляції 

функціональних систем організму. Разом з тим, зростає захворюваність на 

ішемічну хворобу серця (ІХС) у працездатному віці, одночасно 

спостерігається «омолодження» патології. ІХС, гіпертонічна хвороба (ГХ), а 

особливо їх поєднаний перебіг, характеризуються закономірним залученням у 

патологічний процес судинної системи й, у першу чергу, артеріальних судин. 

Нами пропонується спосіб визначення ергометричної роботи серця, які 

відображають особливості змін реактивності серцево-судинної системи 

залежно від функціонального стану ЛШ з оцінкою взаємозв’язку з 

підвищенням ризику ускладнень під час проведення стрес-тестів у хворих з 

надмірно високими рівнями АТ із різними типами гемодинаміки. Незважаючи 

на те, що вивченню фізичної працездатності і толерантності до фізичного 

навантаження при захворюваннях серця присвячено чимало досліджень, 

відомості про ергометричні показники та стан фізичної працездатності осіб 

тяжкої фізичної праці обмежені. Відсутність уніфікованої термінології, 

стандартів вимірювання і результатів контрольованих випробувань, які 

дозволяють оцінити діагностичну і прогностичну цінність ергометричних 

показників обмежує їх практичне використання 

Для оцінки ергометричних маркерів проводилося визначення 

хронотропної функції серця за допомогою визначення індексу хронотропного 

резерву (ІХР, %). Стан інотропної функції серця при ФН визначався при 

обчисленні індексу інотропного резерву (ІІР, %). Низький приріст ІІР вказує 

на зниження міокардіальних резервів. Вираховували подвійний добуток (ПД) 

у стані спокою і на кожному етапі ФН. 

Продуктивність роботи лівого шлуночка (ЛШ) – ПРЛШ – показник, який 

відображає ЧСС залежно від потужності ФН. Зміни АТ систолічного залежно 

від потужності ФН визначались при обчисленні коефіцієнта втрати резерву 

міокарда (КВРМ). Обчислення серцевого навантажувального індексу (СНІ) на 

відповідній сходинці ФН проводилось за формулою. Фізичні можливості 

обстежуваного з урахуванням антропометричних даних (маса тіла, зріст) 

визначались за допомогою максимального індексу виносливості (МІВ). 

Комплексна оцінка показників ІХР, ПД, та ПРЛШ, СНІ вказує на тісний 

взаємозв’язок з коронарним резервом серця, а ергометричні показники: ІІР, 

КВРМ більше відображають скоротливу здатність міокарда, що дозволяє 

об’єктивізувати стан хворих, ступінь їх працездатності, прогнозувати перебіг 

захворювання та вірогідність розвитку ускладнень. 
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СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ЕНДОТЕЛІАЛЬНОЇ ФУНКЦІЇ СУДИН 

У ОСІБ ЛІТЬОГО ТА СТАРЕЧОГО ВІКУ З ГІПЕРТОНІЧНОЮ 

ХВОРОБОЮ ТА АБДОМІНАЛЬНИМ ОЖИРІННЯМ 

Хребтій Г.І., Тащук В.К. 

 

Враховуючи актуальність та розповсюдженість абдомінального 

ожиріння (АО), а також його негативно модифікуючий вплив на перебіг 

артеріальної\гіпертензії, на поглиблення ендотеліальної дисфункції, 

лікування гіпертонічної хвороби (ГХ) потрібно проводити з урахуванням 

маси тіла у пацієнтів. У хворих на ГХ з супутнім АО нами пропонується 

призначати комбіновану гіполіпідемічну терапію, котра включає препарати 

Розувастатин та Омакор, що покращують ендотеліальну функцію судин. 

З метою оптимізації лікування хворих літнього та старечого віку на 

гіпертонічну хворобу та із супутнім абдомінальним ожирінням до 

антигіпертензивної терапії додаються статини (Розувастатин) та омега-3 

поліненасичені жирні кислоти (ПНЖК). 

Хворим на ГХ із супутнім АО до антигіпертензивної терапії 

Лізиноприлом 10 мг 1 раз/добу, Амлодипіном 5 мг 1 раз/добу, призначається 

комбінована гіполіпідемічна терапія Розувастатином 10 мг 1 раз/добу 

(’’Розувастатин Сандоз”, ’’Сандоз”) додатково приєднується препарат омега-

3 ПНЖК (’’Омакор”, ’’Солвей Фармацеутикалс ГмбХ”) у дозі 10 мг 1 

раз/добу курсом лікування 6 місяців. Комбінована гіполіпідемічна терапія 

дає можливість значно покращити ендотеліальну функцію судин, а отже, і 

прогноз захворювання у пацієнтів, що належать до груп підвищеного 

серцево-судинного ризику. 

 

 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ЕРГОМЕТРИЧНИХ ДЕТЕРМІНАНТ 

ПЕРЕБІГУ ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ ПРИ СУПУТНІЙ 

АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ 

Тащук В.К., Гречко С.І. 

 

Вивченню фізичної працездатності і толерантності до фізичного 

навантаження при захворюваннях серця присвячено чимало досліджень, 

відомості про ергометричні показники та стан фізичної працездатності осіб 

тяжкої фізичної праці обмежені. Відсутність уніфікованої термінології, 

стандартів вимірювання і результатів контрольованих випробувань, які 

дозволяють оцінити діагностичну і прогностичну цінність ергометричних 

показників обмежує їх практичне використання. 

Нами пропонується спосіб визначення ергометричної роботи серця які 

відображають особливості змін реактивності серцево-судинної системи 

залежно від функціонального стану ЛШ з оцінкою взаємозв’язку з 

підвищенням ризику ускладнень під час проведення стрес-тестів у хворих з 

надмірно високими рівнями АТ, із різними типами гемодинаміки. 
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Толерантність до фізичного навантаження (ФН) та ступінь реактивності 

серцево-судинної системи певною мірою свідчать про якість життя хворого з 

підвищеним артеріальним тиском (АТ).  

Для оцінки ергометричних маркерів проводилось визначення 

хронотропної функції серця за допомогою визначення індексу хронотропного 

резерву (ІХР, %). Стан інотропної функції серця при ФН визначався при 

обчисленні індексу інотропного резерву (ІІР, %). Низький приріст ІІР вказує 

на зниження міокардіальних резервів. Вираховували подвійний добуток (ПД) 

у стані спокою і на кожному етапі ФН. Продуктивність роботи лівого 

шлуночка (ЛШ) – ПРЛШ – показник, який відображає ЧСС залежно від 

потужності ФН. Зміни АТ систолічного залежно від потужності ФН 

визначались при обчисленні коефіцієнта втрати резерву міокарда (КВРМ). 

Обчислення серцевого навантажувального індексу (СНІ) на відповідній 

сходинці ФН проводилось за формулою. Фізичні можливості обстежуваного 

з урахуванням антропометричних даних (маса тіла, зріст) визначались за 

допомогою максимального індексу виносливості (МІВ). Інтенсивність 

скоротливої здатності серця можна характеризувати величиною систолічного 

напруження міокарда, яке прямо пропорційне величині ПД, який найбільш 

повно корелює зі споживанням кисню. 

У пацієнтів з гіпертонічною хворобою у поєднанні з ішемічною 

хворобою серця порівняно з хворими на гіпертонічну хворобу виконання 

фізичного навантаження було менш економним за рівнем його 

гемодинамічного забезпечення, що підтверджувалося більшими показниками 

відношення приросту частоти скорочень серця та подвійного добутку до 

виконаної роботи. Виконання більшого об'єму роботи та досягнення 

граничного рівня частоти скорочень серця у таких хворих потребує більшої 

потреби міокарда в кисні на одиницю виконаної роботи. 

 

 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ІГРОВОЇ КОМПОНЕНТИ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СПЕЦІАЛІСТА 

Гречко С.І., Трефаненко І.В., Соловйова О.В. 

 

Значний обсяг складної інформації та збільшення годин для самостійної 

роботи при підготовці сучасного фахівця мотивують викладача до пошуків 

більш практичних та заохочувальних методів навчання. До таких методів 

можна віднести гру.  

Мета полягає у пошуку шляхів реалізації гри як методу та інструменту 

навчання для вищих навчальних закладів на різних етапах навчального 

процесу. Важливим питанням постає роль учасника/студента в грі. Існують 

дискусії серед педагогів: з одного боку стверджують, що саме втілення в роль 

і занурення в гру дає неабиякий результат як симуляція ситуації, з іншого, 

вважають, що саме усвідомлення процесу навчання у грі є навчанням. Адже, 

таким чином, у студента є можливість стати не просто учасниками гри, але й 
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учасниками навчального процесу: вони можуть вирішувати чи потрібні їм 

певні навички, оцінювати свій рівень готовності до запропонованої ситуації 

та заповнювати лакуни в даній темі. Такий підхід до студентів як до 

партнерів навчального процесу вимагає від них якісно іншого ставлення і 

ставить певні вимоги до етапів гри.  

Методика проведення професійних ігор пропонує різнобічний характер. 

Ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з таких етапів: 

підготовка учасників гри; вивчення ситуації, інструкцій, настанов та інших 

додаткових матеріалів; проведення гри; аналіз, обговорення та оцінка 

результатів гри. До етапу підготовки учасників гри відносять: визначення 

теми гри і опрацювання проблемної ситуації; формулювання основної мети 

гри і встановлення її правил; опрацювання конкретних завдань щодо 

визначення її форм; затвердження організації гри та форми її проведення; 

визначення посадових осіб, ролі яких будуть виконуватися під час гри; 

моделювання навчальної ситуації на основі заздалегідь опрацьованих 

матеріалів; видача учасникам гри, експертам та іншим особам пакета 

документів і матеріалів, необхідних для вирішення дидактичної проблеми. 

Зміст етапу вивчення дидактичної ситуації, інструкцій, настанов і низки 

інших матеріалів, які потрібні для розв'язання навчальної проблеми, такий: 

вивчення основних матеріалів; збирання додаткової інформації та її 

систематизація; отримання інформації у педагога, експертів; здійснення 

певних контактів між учасниками ігор, коли є така необхідність; 

опрацювання необхідних документів і підготовка навчально-методичної 

бази. 

Навчальний процес включає три основні методичні етапи. Це етап 

презентації нового матеріалу, етап тренування та етап практики в 

застосуванні засвоєного матеріалу у процесі перевірки/тестування в різних 

видах діяльності. Таким чином, використання ігрової компоненти дозволяє 

активізувати діяльність на всіх рівнях навчальної діяльності спеціаліста. 

Дана раціоналізаторська пропозиція за своєю актуальністю, новизною та 

практичною значимістю може бути застосована у медичних закладах 

міського та обласного рівнів, а також у науковому та навчальному процесах 

кафедр терапії Буковинського державного медичного університету. 

 

 

СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ ІГРОВОЇ КОМПОНЕНТИ  

У ПРОФЕСІЙНІЙ ПІДГОТОВЦІ СУЧАСНОГО СТУДЕНТА 

Гречко С.І., Трефаненко І.В., Соловйова О.В. 

 

Сучасний освітній процес, що мотивується вимогами суспільства та 

економіки, зацікавлений у створенні конкурентоспроможного фахівця. У 

кожній освітній програмі як в Україні, так і закордоном, підкреслюється 

вміння застосування набутих навичок та вмінь на практиці. Нічого не 

допомагає зрозуміти, засвоїти та запам’ятати краще, ніж спроба 
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зробити/пояснити/описати щось самостійно, усвідомлюючи та відчуваючи 

важливість цього дійства. Саме тому важливим елементом практичної 

реалізації навичок та знань виступає в аудиторному процесі навчання 

студентів гра. Гра – це діяльність, яка часто має розважальний характер, що 

керується чіткими правилами, які поєднують певний ступінь стратегії у 

випадку одного чи більше учасників, які співпрацюють чи конкурують один з 

одним через використання знань та навичок у своєму прагненні досягти 

визначену мету. 

Методика проведення професійних ігор має різнобічний характер. Але у 

будь-якому разі ігри проводяться за певною моделлю, яка складається з таких 

етапів: підготовка учасників гри; вивчення ситуації, інструкцій, настанов та 

інших додаткових матеріалів; проведення гри; аналіз, обговорення та оцінка 

результатів гри. Використання ігор можливе на усіх рівнях когнітивного 

процесу: від простої передачі інформації з її подальшим засвоєнням, 

сприйняття більш складних процесів та набуття вмінь і навичок до процесів 

синтезу знань та оцінної діяльності. 

Оскільки гра – це орієнтований на студента процес, інтерактивний та 

динамічний, який генерує захоплення, радість та ентузіазм, то саме гра 

дозволяє уникнути одноманітності, фрустрації та втрати мотивації. У цьому 

полягає розважальний елемент, який виокремлює гру серед інших 

інструментів навчального процесу. Використання ігрового компонента 

дозволяє активізувати діяльність на всіх рівнях пізнавальної діяльності. 

Таким чином, ми, поділяючи пізнавальний процес на 3 рівні, будемо 

розглядати імплементацію різних видів гри на етапах 1) 

ознайомлення/презентація нового матеріалу, 2) закріплення та 3) перевірки. 

На етапі презентації нового матеріалу навчальна гра для студентів 

допоможе розв’язати два важливих взаємозалежних завдання — зацікавити 

студентів новою темою і зробити зміст теми зрозумілим. У цих іграх часто 

використовують прийоми перетворення інформації, роз’яснення або 

«переклад» термінів і теорій, прийом порівняння незнайомого із чимось 

відомим. На етапі закріплення можливі всі три види гри для досягнення 

високих результатів та підвищення мотивації студентів. На цьому етапі ми 

ставимо мету повторити матеріал, що було подано на етапі презентації та 

провести ревізію засвоєного – достатньо/недостатньо. Гра є корисною на 

етапі контролю засвоєння знань. Під час гри спрацьовує механізм змагання 

та реалізації, що сприяє максимальному самовираженню студентів. 

Отже, гра в навчальному процесі при доречному використані може стати 

інструментом створення мотивації, підвищення статусу студента до рівня партнера, 

реалізації вмінь, знань та навичок у максимально наближеному до реального середовища. 

Серед вправ виділяють три основні типи, які визначаються як до речі в аудиторії: 

репродуктивні, пошукові та творчі. Хоча існує загальна думка, що етап презентації нового 

матеріалу недоречний для використання ігор ми заперечуємо цю думку, пропонуючи, у 

першу чергу, пошукові ігри. Репродуктивні вправи є універсальними з точки зору свого 

використання для усіх рівні студентів та етапів заняття. 
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СПОСІБ ЗАСТОСУВАННЯ «МАГНЕ-В6» У ЛІКУВАННІ ЖІНОК З 

ПОЄДНАНИМ ПЕРЕБІГОМ ХРОНІЧНОГО НЕКАМЕНЕВОГО 

ХОЛЕЦИСТИТУ ТА ІШЕМІЧНОЇ ХВОРОБИ СЕРЦЯ 

Трефаненко І.В., Гречко С.І. 

 

Для сучасної практичної медицини характерна поліморбідність, що 

суттєво впливає на розвиток і клінічні прояви основного захворювання. 

Упродовж багатьох років незмінний науковий і практичний інтерес викликає 

зв’язок захворювання жовчних шляхів і серцево-судинної системи. 

Особливістю патології жовчновивідних шляхів сучасності є зростання 

частоти поєднання із захворюваннями серцево-судинної системи, зокрема 

ІХС. Багато дослідників намагались відповісти на питання про взаємозв’язок 

і вплив клінічних проявів і перебіг цих захворювань.  

Відповідно до мети та завдання роботи за допомогою сучасних 

інструментальних неінвазивних методів дослідження проведено комплексне 

обстеження 27 жінок із поєднаним перебігом хронічного некалькульозного 

холециститу та ішемічної хвороби серця. Для вивчення впливу комплексного 

лікування із включенням кверцетину та «Магне-В6» на систолічну функції 

лівого шлуночка проводили повторне ехокардіографічне дослідження, 

При дослідженні динаміки показників скоротливої фази вигнання після 

проведеного комплексного лікування виявили зменшення швидкості 

циркулярного вкорочення волокон міокарда. Варіація показника кінцевого 

систолічного меридіального стресу (КСМС, дин/см2) у жінок із поєднаним 

перебігом ХНХ та ІХС після отриманого лікування засвідчила зменшення 

його на 9,0%. За показниками функціонального стану лівого шлуночка та 

міокардіальної скоротливості по відношенню до першочергових показників 

встановили відповідне зменшення ФСЛШ на 13,8% та збільшення МС на 

64,7%. Відносна товщини задньої стінки лівого шлуночка та міжшлуночкової 

перегородки мала тенденцію до зменшення, але не суттєву. 

Після проведеного лікування із включенням кверцетину та «Магне-В6» 

можна відзначити зменшення скарг, пов’язаних із жовчовивідною системою, 

покращення апетиту, зменшення астено-вегетативного синдрому. Для аналізу 

впливу комплексного лікування на жовчовивідну функцію хворим повторно 

проводили багатоетапне дуоденальне зондування. 

У жінок із поєднаним перебігом ХНХ та ІХС після проведеного 

комплексного лікування із включенням кверцетину та «Магне-В6» 

проводили повторне визначення вегетативного статусу. Таким чином, 

аналізуючи одержані результати, слід зазначити, що комплексне лікування із 

включенням кверцетину та «Магне-В6» призвело до підвищення фізичної 

працездатності, толерантності до фізичного навантаження, оптимізації 

гемодинамічної реакції серцево-судинної системи при виконанні фізичного 

навантаження. Сприятливий вплив комплексного лікування проявляється у 

збільшенні коронарного резерву, систолічної функції та функціонального 

стану міокарда. 
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СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ ГЕМОДИНАМІЧНИХ ВАРІАНТІВ  

ПЕРЕБІГУ ГОСТРОЇ ІШЕМІЇ МІОКАРДА ПРИ СУПУТНІЙ 

АРТЕРІАЛЬНІЙ ГІПЕРТЕНЗІЇ  

Тащук В.К., Турубарова-Леунова Н.А., Гречко С.І. 

 

Різноманітні прояви гострих коронарних синдромів, у тому числі 

гострого інфаркту міокарда (ГІМ) є однією з основних причин смертності 

населення розвинутих країн. ГІМ при супутній артеріальній гіпертензії (АГ) 

в одних пацієнтів він проходить сприятливо, без серйозних ускладнень і не 

призводить до тривалої непрацездатності. У той же час у інших пацієнтів 

захворювання супроводжується розвитком тяжкої коронарної та серцевої 

недостатності (СН), стійкою втратою працездатності, летальними виходами. 

Віддалений прогноз хворих на ГІМ та супутньою АГ багато в чому 

визначається характером перебігу захворювання в перші години та дні, тому 

дуже важливим моментом є прогнозування подальшого перебігу 

захворювання та ймовірності розвитку тих чи інших ускладнень у гострому 

періоді ІМ.  

Метою пропозиції є визначення гемодинамічних маркерів перебігу ГІМ 

при супутній АГ, які відображають особливості змін геометрії ЛШ залежно 

від функціонального стану ЛШ з оцінкою взаємозв’язоку циркадіанного 

ритму АТ та типу геометрії ЛШ у хворих із різними типами гемодинаміки. 

Для оцінки гемодинамічних маркерів, виявлення залежності із 

циркадіаними ритмами артеріального тиску та особливостями геометрії ЛШ 

у хворих на ГІМ при супутній АГ упродовж 24 год від початку захворювання 

проводиться добовий моніторинг АТ (ДМАТ), ехокардіографія (ЕхоКГ) у 

стані спокою та на фоні антиортостатичного навантаження. Функціональний 

стан ЛШ оцінюють відповідно динаміки ФВ на навантаження. Залежно від 

змін ФВ на об’ємне навантаження, динаміка вважається позитивною при 

зростанні ФВ у процентному співвідношенні на 10% і більше (І тип 

гемодинаміки), негативною – при зменшенні ФВ на 10% і більше (ІІІ тип 

гемодинаміки) та незміненою при коливаннях цього показника в межах ±10% 

(ІІ тип гемодинаміки). 

Власними дослідженнями доведено, що хворі на ГІМ при супутній АГ 

вірогідно розрізняються за станом центральної гемодинаміки та типом 

геометрії ЛШ: в осіб зі сприятливим типом гемодинаміки відбувається 

збереження компенсаторних можливостей міокарда ЛШ та негативні зміни 

при ІІ та ІІІ типах гемодинаміки. Зміна геометрії ЛШ впливає на посилення 

дисфункції міокарда, яка, у свою чергу, сприяє прогресуванню хронічної СН 

у післяінфарктному періоді. У хворих із І типом гемодинаміки переважає 

нормальна геометрія ЛШ, а при ІІ та ІІІ типах – ексцентрична гіпертрофія.  

Підвищення середньодобових значень систолічного АТ та діастолічного 

АТ за даними ДМАТ характерно для хворих на ГІМ з несприятливим типом 

гемодинаміки. Виявлена залежність між циркадіаними ритмами 

артеріального тиску та особливостями геометрії ЛШ свідчить про негативний 
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вплив гемодинамічної відповіді міокарда за умов його ремоделювання при 

підвищенні артеріального тиску.  

Таким чином, можна дійти висновку, що прояви ремоделювання у 

хворих з різними типами гемодинаміки неоднозначні, спостерігаються вже 

при першому обстеженні та тісно пов’язані зі змінами скоротливої функції 

ЛШ.  

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ВІДНОВНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ 

НА ОСТЕОХОНДРОЗ ПОПЕРЕКОВО-КРИЖОВОГО ВІДДІЛУ 

ХРЕБТА З ВИКОРИСТАННЯМ УЛЬТРАФОНОФОРЕЗУ  

ПРЕПАРАТУ КАРИПАЇН 

Полянська О.С., Амеліна Т.М. 

  

Численні статистичні дані свідчать не тільки про велику кількість 

захворювань на остеохондроз хребта, питома вага якого серед патології 

периферичної нервової системи становить від 67% до 95% (Проценко В.Н., 

2000), але й про відсутність тенденції до їх зменшення. Проблема 

дегенеративних уражень хребта виступає причиною тривалої втрати 

працездатності 20–45% працездатного населення. Медикаментозна терапія в 

період загострення включає призначення нестероїдних протизапальних 

препаратів, міорелаксантів, хондропротекторів, вітамінів групи В та ін. 

Системна дія зазначеного лікування значно зростає та призводить до стійкої 

ремісії при використанні сучасних фізіотерапевтичних процедур.  

Метою пропозиції є удосконалення спосібу відновного лікування хворих 

на остеохондроз попереко-крижового відділу хрета з використанням 

ультрафонофорезу препарату Карипаїн. 

На уражену ділянку з туба витискають необхідну кількість крему 

Карипаїн і рівномірно розподіляють по поверхні із розрахунку 1 мл на 15 см². 

Застосовують ультразвук частотою 800-1000 кГц на сегментарні зони 

паравертебрально з двох боків, інтенсивність 0,3-0,5 Вт/см², режим 

безперервний, тривалість 8-12 хв на поле. На один курс лікування 

призначається 15-30 процедур, рекомендовано щодня (допускаються перерви 

1-2 дня). Використання ультрафонофорезу з кремом Карипаїн зменшує 

запальні прояви, больові відчуття, сприяє регенерації міжхребцевих дисків і 

хрящової тканини, покращує кровопостачання, зменшує набряк, як наслідок, 

сповільнення патологічних змін і тривала ремісія захворювання.  
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СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ  

ЗАПАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ 

Степан Н.А., Денисенко О.І. 

 

Екзема - це хронічне захворювання шкіри із групи алергодерматозів, яке 

виникає на тлі полівалентної сенсибілізації. Екзема на сучасному етапі 

характеризується частими рецидивами, збільшенням частки поширених й 

ускладнених форм, торпідних до засобів базової терапії з порушенням 

дієздатності й соціальної активності хворих, що і визначає важливе медико-

соціальне значення даного дерматозу. 

Встановлено, що патогенез екземи є складним і багатофакторним, де, 

поряд з екзогенними чинниками, вагому роль відіграють розлади 

імунологічної реактивності, нейрогуморальної й ендокринної регуляції, 

генетична детермінованість, супутні захворювання органів травлення, які 

призводять до обмінних порушень, автосенсибілізації тощо. 

Екзема проявляється запальними процесами у поверхневих шарах шкіри 

з виникненням поширеної симетричної поліморфної висипки з проявами 

ексудації та інфільтрації. В останні роки з метою визначення ступеня 

запальних процесів у шкірі, у тому числі й при екземі, у пацієнтів визначають 

рівень медіаторів запалення — цитокінів, які є регуляторами міжклітинної 

взаємодії, беруть участь у реалізації імунної відповіді тощо. Разом з тим, 

цитокіни відносять до короткоживучих білків і пептидів, концентрація яких, 

визначена в середовищах організму, часто є нестабільною, яку не завжди 

можна вважати вірогідним критерієм ступеня тяжкості патологічного 

процесу в організмі хворих. 

Водночас, згідно із сучасними дослідженнями, одним із більш 

стабільних та надійних лабораторних показників, що відображає активність 

запальних процесів, є Неоптерин, завдяки чому його використовують для 

оцінки ступеня активності запальних реакцій, у тому числі — у шкірі. 

Неоптерин синтезується головним чином моноцитами/макрофагами, бере 

участь у стимуляції лімфоцитів при хронічних запальних процесах, діє в 

тісному синергізмі з прозапальними цитокінами тощо. Фізіологічна 

концентрація Неоптерину і його відновлених форм в організмі невисока. У 

сиворотці дорослої здорової людини концентрація Неоптерину в середньому 

складає 5,2 нМ/л (не більше 10 нМ/л), при цьому можуть бути незначні 

коливанння коцентрації, пов’язані з віком, фізіологічним станом, 

відношенням до паління тощо. У джерелах літератури зустрічаються дані про 

підвищення рівня Неоптерину при патологічних станах, пов’язаних з 

активацією імунної системи, автоімунних, серцево-судинних захворюваннях, 

наявності пухлин. Однак даних щодо визначення рівня Неоптерину у хворих 

на екзему у доступних джерелах літератури не виявлено. 

Зважаючи на важливу роль визначення рівня Неоптерину в різних 

галузях медицини, й дерматології закрема, як стабільного маркеру запальних 

процесів у шкірі, зростає актуальність дослідження рівня Неоптерину в 
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сироватці крові у хворих на екзему з різним клінічним перебігом дерматозу. 

Запропонований спосіб вдосконалення діагностики запальних процесів у 

хворих на екзему шляхом визначення рівня Неоптерину буде сприяти 

покращанню діагностики ступеня активності запальних процесів у даної 

категорії пацієнтів, а також за динамікою досліджуваного показника оцінити 

ефективність різних методів лікування дерматозу. 

Враховуючи вищезазначене, з метою вдосконалення діагностики 

запальних процесів та ступеня їх корекції у хворих на екзему рекомендовано 

включити в комплекс діагностичних заходів щодо даної категорії пацієнтів 

визначення вмісту в сироватці крові рівня Неоптерину. 

Для визначення рівня Неоптерину у хворих на екзему рекомендовано 

проводити дане дослідження методом імуноферментного аналізу за відомою 

методикою з використанням діагностичної тест-системи “Neopterin ELISA 

(Німеччина). 

З метою оцінки діагностичного значення Неоптерину, як маркера 

запального процесу у хворих на екзему, та виявлення залежності змін 

досліджуваного показника від характеру клінічного перебігу дерматозу, нами 

проведено обстеження 38 хворих на екзему (21 особи чоловічої і 17 жіночої 

статі) віком від 18 до 79 років. У більшості (27 осіб - 71,0%) пацієнтів 

діагностовано мікробну форму екземи, у т.ч. варикозну, паратравматичну та 

мікотичну, у решти 11 (29,0%) осіб - справжню (істинну) екзему. У 22 

(57,9%) хворих на екзему патологічний процес на шкірі мав поширений 

характер, у 16 (42,1%) - був обмеженим. У 24 (63,2%) пацієнтів дерматоз мав 

хронічний перебіг, у 14 (36,8%) - діагностований вперше. Групу контролю 

склали 28 практично здорових осіб (донорів) такого ж віку. 

Внаслідок визначення рівня Неоптерину у 38 хворих на екзему в період 

загострення дерматозу встановлено вірогідне, порівняно з результатами 

обстеження осіб контрольної групи, зростання у сироватці крові рівня 

Неоптерину (у 2,03 раза, р<0,05). При аналізі рівня Неоптерину у хворих на 

екзему залежно від клінічної форми дерматозу встановлено, що у хворих на 

істинну екзему вірогідно вищий рівень Неоптерину як порівняно з 

показником групи контролю, так і хворими на мікробну форму дерматозу 

(відповідно: в 3,09 та 1,96 раза, р<0,01). 

Порівняльний аналіз рівня Неоптерину у хворих на екзему з різною 

тривалістю дерматозу засвідчив, що у хворих на хронічні, часто рецидивні 

форми екземи порівняно з нетривалим (до 6 місяців) перебігом дерматозу, 

має місце тенденція до підвищення рівня Неоптерину (на 8,9%, р>0,05). У 

хворих із поширеними формами дерматозу реєстрували більш істотне 

зростання рівня Неоптерину (на 33,1%, р=0,27) порівняно з обмеженим 

процесом. 

Таким чином, у хворих на екзему в період загострення дерматозу 

встановлено вірогідне зростання вмісту в сироватці крові Неоптерину, а 

також виявлено залежність змін досліджуваного показника від характеру 

клінічного перебігу дерматозу та показано діагностичне значення 
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Неоптерину як маркера запального процесу при різних клінічних формах 

екземи. 

Враховуючи вищезазначене, з метою вдосконалення діагностики 

запальних процесів та ступеня їх корекції, у хворих на екзему рекомендовано 

включити в комплекс діагностичних заходів щодо даної категорії пацієнтів 

визначення у сироватці крові рівня Неоптерину. 

Розроблений спосіб вдосконалення діагностики запальних процесів у 

хворих на екзему шляхом визначення у сироватці крові пацієнтів рівня 

Неоптерину буде сприяти покращанню діагностики й оцінки ступеня 

активності запальних процесів з різним клінічним перебігом та за динамікою 

досліджуваного показника оцінити ефективність різних методів лікування 

даного дерматозу. 

 

 

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЗАСТОСУВАННЯ  

АНТИОКСИДАНТНОГО ЗАСОБУ У ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ 

Степан Н.А., Денисенко О.І. 

 

Екзема становить актуальну проблему сучасної дерматології через 

значну поширеність (у структурі патології шкіри становить від 20% до 40%), 

особливо серед осіб активного дієздатного віку. Водночас екзема в останні 

роки характеризується більш тяжким клінічним перебігом із поширеним 

ураженням шкіри, частими рецидивами та формуванням у хворих 

резистентності до засобів стандартної терапії, що призводить до тривалої 

недієздатності пацієнтів, зниження якості їх життя і соціальної активності, 

що в цілому визначає важливу медичну й соціальну значимість екземи та 

обгрунтовує актуальність оптимізації лікування даного дерматозу. 

За даними сучасних досліджень, патогенез екземи є складним і 

мультифакторним, у розвитку дерматозу, поряд з екзогенними чинниками, 

важливе значення відводять генетичній детермінованості, імунним 

порушенням, розладам нейрогуморальної та ендокринної регуляції, змінам 

мікроциркуляції шкіри, супутнім захворюванням органів травлення, які 

призводять до обмінних порушень, автосенсибілізаціі тощо.  

Водночас, в останні роки все більша увага приділяється з'ясуванню 

патогенетичної ролі, у тому числі й при екземі, дисбалансу оксидантно- 

антиоксидантного гомеостазу хворих, що обгрунтовує призначення їм 

адекватної антиоксидантної терапії. 

У хворих на екзему встановлено, вірогідні зміни показників про- и 

антиоксидантної систем крові, які свідчать про зростання в період 

загострення дерматозу інтенсивності процесів пероксидного окиснення 

ліпідів і білків, із формуванням стану ендогенної інтоксикації на тлі 

зниження активності внутрішньоклітинних та сироваткових антиоксидантних 

чинників. Також виявлено залежність змін показників оксидантної системи 

крові від характеру клінічного перебігу дерматозу - у пацієнтів із поширеним 
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ураженням шкіри порівняно з обмеженими формами дерматозу вірогідно 

вищий рівень малонового альдегіду в еритроцитах та середньомолекулярних 

пептидів (молекул середньої маси) — у сироватці крові, що обгрунтовує 

доцільність диференційованого призначення в комплексній терапії таких 

хворих засобів антиоксидантної дії. 

Запропонований спосіб диференційованого застосування в комплексній 

терапії хворих на екзему антиоксидантного засобу, залежно від поширеності 

патологічного процесу на шкірі та ступеня змін показників ендогенної 

інтоксикації та окиснювальної модифікації білків буде сприяти оптимізації 

лікування та профілактики загострень екземи у даної категорії пацієнтів. 

Зважаючи на виявлені у хворих на екзему зміни з боку показників 

оксидантної системи крові та їх залежність від характеру клінічного перебігу 

дерматозу, на тлі базової терапії таким хворим диференційовано призначали 

антиоксидантний препарат Мексидол. 

Мексидол належить до гетероароматичних антиоксидантів, що має 

широкий спектр фармакологічної дії, зумовлений його антиоксидантною та 

мембранопротекторною активністю. Мексидол інгібує перекисне окиснення 

ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, зменшує агрегацію 

тромбоцитів, покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові, 

виявляє антигіпоксичні властивості тощо. 

Зважаючи на встановлені зміни показників оксидантної системи крові у 

хворих на екзему з різним клінічним перебігом дерматозу, антиоксидантний 

препарат Мексидол призначали диференційовано: при обмежених формах 

дерматозу — по 125 мг, при поширеному ураженні шкіри — по 250 мг 1 раз 

на добу впродовж 1-го тижня та двічі на добу - впродовж 2-го тижня. 

Встановлено, що у хворих на екзему, які отримали комплексну терапію з 

диференційованим призначенням антиоксидантного препарату Мексидол, 

наприкінці лікування спостерігається покращання показників оксидантної 

системи крові, а саме: у хворих основної групи вірогідно знизився вміст 

малонового альдегіду (МА) у плазмі (на 19,9%, р<0,05) за тенденції до 

зниження в еритроцитах (на 9,63%, р>0,05), у той час як в осіб порівняльної 

групи рівень МА наприкінці лікування у плазмі та еритроцитах мав 

тенденцію до підвищення (відповідно: на 15,2% і 9,9%, р>0,05). У хворих 

основної групи також встановлено вірогідне зниження рівня фракції 

окиснювальної модифікації білків (ОМБ Е430) за лише тенденції до 

зменшення їх рівня в осіб порівняльної групи (на 5,98%, р>0,05). У хворих на 

екзему основної групи, які на тлі стандартного лікування додатково отримали 

антиоксидантний препарат Мексидол, також встановлено зменшення в 

сироватці крові вмісту середньомолекулярних пептидів (молекул середньої 

маси - МСМ) - маркерів ендогенної інтоксикації (на 16,9%, р<0,05), у той час 

як у пацієнтів групи порівняння наприкінці стандартного лікування рівень 

МСМ підвищився на 18,2% (р<0,05).  

Аналіз клінічних результатів різних методів лікування хворих на екзему 

засвідчив, що серед хворих на екзему з групи порівняння, які отримали 
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стандартне лікування дерматозу, у стані клінічного одужання виписано 7 

(33,3%) пацієнтів, зі значним покращанням - 8 (38,1%) та із покращанням - 6 

(28*6%) пацієнтів. Водночас серед хворих основної групи в стані клінічного 

одужання виписано 13 (65,0%) осіб, зі значним покращанням - 4 (20,0%) та з 

покращанням - 3 (15,0%) пацієнти. Шляхом застосування непараметричного 

дисперсійного аналізу Фрідмана встановлено, що між кількістю хворих на 

екзему порівняльної та основної груп, виписаних у стані клінічного 

одужання, а також зі значним покращанням та покращанням, є статистично 

вірогідна залежність (розрахункове значення у-квадрату - 4,11 за його 

критичного значення - 3,84). 

Отже, застосування хворим на екзему комплексного лікування з 

диференційованим призначенням на тлі стандартної терапії 

антиоксидантного препарату Мексидол сприяє нормалізації чи тенденції до 

нормалізації показників оксидантної системи крові, які свідчать про 

зниження інтенсивності процесів вільнорадикального окиснення ліпідів і 

білків зі зменшенням проявів ендогенної інтоксикації, а також покращує 

клінічні результати лікування даної категорії пацієнтів. 

Розроблений спосіб диференційованого застосування антиоксидантного 

лікарського засобу Мексидол в комплексній терапії хворих на екзему 

дозволяє отримати кращі клінічні результати лікування даного дерматозу, а 

також сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації показників 

оксидантної системи крові у таких пацієнтів. 

 

 

СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ НА ЕКЗЕМУ 

Степан Н.А., Денисенко О.І. 

 

Екзема - одне з найбільш поширених захворювання шкіри, яке в 

структурі дерматологічної патології в різних регіонах України становить від 

20% до 40%. В останні роки екзема характеризується більш тяжким 

клінічним перебігом, частими рецидивами, збільшенням частки поширених і 

ускладнених форм, торпідних до засобів стандартної терапії, що обгрунтовує 

актуальність удосконалення лікування даного дерматозу. 

Встановлено, що екзема - поліетіологічний дерматоз, в його розвитку, 

поряд з екзогенними чинниками, важливе значення відіграють генетична 

детермінованість, імунні порушення, розлади нейроендокринної регуляції, 

зміни мікроциркуляції шкіри, супутні захворювання органів травлення тощо. 

Разом з тим, за даними сучасних досліджень, важливе значення у патогенезі 

екземи відіграють зміни оксидантно-антиоксидантного гомеостазу, які 

проявляються активацією процесів вільнорадикального окиснення ліпідів і 

білків, розвитком стану ендогенної інтоксикації на тлі недостатності 

факторів антиоксидантного захисту. При цьому вказується на діагностичне та 

прогностичне значення показників оксидантної й антиоксидантної систем 

крові і як критерії ефективності лікування. 
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На основі комплексного обстеження хворих на екзему встановлено 

вірогідні зміни показників про- й антиоксидантної систем крові, які свідчать 

про зростання в період загострення дерматозу інтенсивності процесів 

пероксидного окиснення ліпідів і білків із формуванням стану ендогенної 

інтоксикації на тлі зниження активності внутрішньоклітинних та 

сироваткових антиоксидантних чинників, що обгрунтовує призначення таким 

хворим засобів антиоксидантної дії.  

Запропонований спосіб підвищення ефективності лікування хворих на 

екзему базується на поєднаному застосуванні в комплексній терапії 

дерматозу двох препаратів із антиоксидантною дією: антиоксидантного 

засобу Мексидол та імунотропного препарату з антиоксидантною дією 

Галавіт. Мексидол належить до гетероароматичних антиоксидантів, що має 

широкий спектр фармакологічної дії, зумовлений його антиоксидантною та 

мембранопротекторною активністю. Мексидол інгібує перекисне окиснення 

ліпідів, підвищує активність супероксиддисмутази, зменшує агрегацію 

тромбоцитів, покращує мікроциркуляцію та реологічні властивості крові 

тощо. Галавіт є похідним амінофталгідрозиду з протизапальною та 

імуномодулюючою активністю, а також антиоксидантною дією. 

Метою пропозиції є підвищення ефективності лікування хворих на 

екзему шляхом поєднаного застосування в їх комплексній терапії двох 

препаратів із антиоксидантною дією з урахуванням стану показників 

оксидантної та антиоксидантної систем крові пацієнтів. 

Зважаючи на виявлені у хворих на екзему зміни з боку показників 

оксидантної та антиоксидантної систем крові на тлі їх базової терапії 

призначають антиоксидантний засіб Мексидол та імунотропний препарат із 

антиоксидантною дією Галавіт. 

Для визначення ефективності запропонованого комплексного методу 

лікування екземи проведено аналіз лікування 43 пацієнтів, які у процесі 

лікування методом рандомізації були позподілені на дві групи: перша 

(порівняльна) група - 21 хворий на екзему, які отримали базове лікування 

дерматозу, друга (основна) - 22 особи, яким на тлі базової терапії призначали 

антиоксидантний препарат Мексидол (при обмежених формах - по 125 мг, 

при поширеному ураженні шкіри — по 250 мг 1 раз на добу впродовж 1-го 

тижня та двічі на добу - впродовж 2-го тижня) та імунотропний препарат з 

антиоксидантною дією Галавіт (по 100 мг внутрішньом'язово 1 раз на добу 

щоденно 5 днів та по 100 мг 1 раз на добу через день ще 10 ін’єкцій, всього 

на курс - 15 ін’єкцій). 

Встановлено, що у хворих на екзему, які отримали комплексну терапію 

із застосуванням антиоксидантного засобу Мексидол та імунотропного 

препарату з антиоксидантною дією Галавіт, наприкінці лікування вірогідно 

зменшився рівень МА як у плазмі (на 31,4%, р<0,001), так і в еритроцитах 

(12,0%, р<0,05), з вірогідною різницею показника МА після лікування 

відносно пацієнтів порівняльної групи (у плазмі менше на 40,7%, р<0,001; в 

еритроцитах - на 15,1%, р<0,05). Також у пацієнтів основної групи 
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наприкінці лікування виявлено вірогідне зниження вмісту обох фракцій 

ОМБ: Е370 і Е430 (відповідно: на 28,6% і 35,9%, р<0,001) з вірогідною 

різницею їх значень після лікування у пацієнтів порівняльної групи 

(відповідно менше на 22,4%, р<0,05 і на 29,7%, р<0,01). У хворих на екзему 

основної групи після комплексного лікування також встановлено вірогідне 

зниження рівня МСМ як відносно його початкового значення (на 26,4%, 

р<0,01), так і відносно показника у пацієнтів порівняльної групи після 

лікування (менше в 1,51 раза, р<0,001). У хворих основної групи також 

виявлено позитивну динаміку показаників антиоксидантної системи крові, а 

саме вірогідне зниження активності КА (на 17,7%, р<0,001) та підвищення 

рівня ВГ (на 21,3%, р<0,001) і ЦП (на 30,7%, р<0,001) за наявності вірогідної 

різниці ВГ і ЦП із аналогічними показниками після лікування у хворих 

порівняльної групи (відповідно вище на: 36,6% і 41,8%; р<0,001). 

Аналіз клінічних результатів різних методів лікування хворих на екзему 

засвідчив, що серед хворих на екзему з групи порівняння, які отримали 

стандартне лікування дерматозу, в стані клінічного одужання виписано 7 

(33,3%) пацієнтів, зі значним покращанням - 8 (38,1%) осіб, з покращанням - 

6 (28,6%) пацієнтів. Водночас серед хворих основної групи, які отримали 

комплексну терапію із застосуванням антиоксидантного засобу Мексидол та 

імунотропного препарату з антиоксидантною дією Галавіт у стані клінічного 

одужання виписано 14 (63,6%) осіб, зі значним покращанням - 6 (27,3%) та з 

покращанням - 2 (9,1%) пацієнти. Шляхом застосування непараметричного 

дисперсійного аналізу Фрідмана встановлено, що між кількістю хворих 

порівняльної та основної груп, виписаних у стані клінічного одужання, а 

також зі значним покращанням та покращанням, є статистично вірогідна 

залежність (розрахункове значення у-квадрату - 3,94 за його критичного 

значення - 3,84). 

Важливо відзначити, що всі хворі на екзему, яким у комплексному 

лікуванні призначали антиоксидантний засіб Мексидол та імунотропний 

препарат з антиоксидантною дією Галавіт, перенесли лікування добре, без 

побічних дій чи ускладнень. 

Таким чином, застосування у комплексному лікуванні хворих на екзему 

двох препаратів із антиоксидантною дією (Мексидол та Галавіт) сприяє 

нормалізації чи тенденції до нормалізації як показників оксидантної, так і 

антиоксидантної систем крові пацієнтів, а також покращує клінічні 

результати лікування даної категорії хворих.  

Розроблений спосіб застосування хворим на екзему комплексного 

лікування із призначенням на тлі стандартної терапії двох препаратів із 

антиоксидантною дією (антиоксидантного засобу Мексидол та 

імунотропного препарату з антиоксидантною дією Галавіт) Р нормалізації чи 

тенденції до нормалізації показників оксидантної та антиоксидантної систем 

крові пацієнтів, а також покращує клінічні результати лікування даної 

категорії хворих. 
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СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПОВЕРХНЕВИХ ФОРМ ПІОДЕРМІЙ ІЗ 

ПОЕТАПНИМ ЗАСТОСУВАННЯМ ЛАЗЕРНОЇ ФОТОХІМІОТЕРАПІЇ 

ТА ЛАЗЕРНОГО ФОТОФОРЕЗУ 

Денисенко О.І., Дашко М.О. 

 

Піодермії – це група гнійничкових захворювань шкіри, спричинених 

піогенними коками (стафілококами, стрептококами та ін.). Високий рівень 

захворюваності на піодермії, які у структурі патології шкіри становить 

близько 30%, локалізація висипки на відкритих ділянках шкіри, схильність 

до поширеного ураження шкіри та формування торпідності до стандартних 

медикаментозних засобів їх лікування є причиною зниження чи втрати 

хворих працездатності соціальної активності на тривалий тас, що в цілому 

визначає важливе медичне та соціальне значення піодермій та обгрунтовує 

актуальність удосконалення методів їх терапії.  

Однією з причин обтяженого перебігу піодермій на сучасному етапі 

вважають як зниження факторів імунологічної резистентності пацієнтів, так і 

еволюційну мінливість біологічних властивостей піококів із формуванням у 

них резистентності до медикаментозних засобів антибактеріальної дії. Все це 

обгрунтовує більш широке застосування при лікуванні піодермій 

немедикаментозних методів, зокрема низькоінтенсивної (із потужністю 

випромінювання 1-20 мВт) лазерної терапії, яка виявляє протизапальну, 

антибактеріальну й імуностимулювальну дії, покращує обмінні й репаративні 

процеси в шкірі. Вагомими перевагами лазерної терапії є простота методики, 

відсутність побічних реакцій та ускладнень. 

Запропонований спосіб підвищення ефективності лікування хворих на  

поверхневі піодермії базується на застосуванні в їх комплексній терапії на тлі 

стандартного  зовнішнього лікування  диференційованої зовнішньої лазерної 

терапії: у гострому періоді – лазерної фотохіміотерапії, а в період регресу 

(при підсиханні пустул і ерозій) гнійничкових дерматозів – лазерного 

фотофорезу із антибактеріальною маззю на основі мупіроцину Бактробан. 

Запропонований спосіб лікування поверхневих форм піодермій із 

поетапним застосуванням лазерної фотохіміотерапії та лазерного фотофорезу 

залежно від стадії патологічного процесу на шкірі буде сприяти оптимізації 

лікування поверхневих форм піодермій у даної категорії пацієнтів. 

Визначення показників системного імунітету у хворих на гострі 

поверхневі піодермії виявило лише тенденцію до зниження окремих 

показників клітинного імунітету, переважно Т-клітинної ланки, без 

вірогідних їх змін порівняно з показниками контрольної групи, через що 

таким хворим було застосовано лише засоби зовнішньої  терапії.  

У процесі лікування пацієнти були розподілені на дві групи: І група 

(порівняльна) – 25 осіб, які отримали стандартне зовнішнє лікування і ІІ 

(основна) група – 26 хворих, яким поетапно призначали диференційовану 

зовнішню лазерну терапію: у гострий період гнійничкових дерматозів – 

лазерну фотохіміотерапію (з 1% розчином метиленового синього як 
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фотосенсибілізатор), а в період регресу піодермій при підсиханні пустул і 

ерозій – лазерний фотофорез із антибактеріальною маззю на основі 

мупіроцину Бактробан (по 4-6 хв на 1 поле за сумарної експозиції – 20-25 хв; 

на курс лікування – 10-15 процедур) із застосуванням напівпровідникового 

скануючого лазера СМ-2 із довжиною хвилі 0,65 мкм та потужністю 

випромінювання 10 мВ.  

Як засвідчили дані клінічних спостережень, застосування хворим на 

поверхневі форми піодермії основної групи лазерної фотохіміотерапії, що 

базується на попередньому нанесенні на висипку на шкірі 

фотосенсибілізатора (1% р-ну метиленового синього), призвело до більш 

швидкого (у середньому на 2-3 дні) порівняно з хворими порівняльної групи 

підсихання пустульозних та ерозивних елементів висипки. Подальше 

застосування пацієнтам основної групи зовнішньої лазерної терапії у вигляді 

лазерного фотофорезу із антибактеріальною маззю Бактробан, який базується 

на тому, що лазерне випромінювання підвищує сорбційну здатність шкіри до 

засобів топічної дії, зумовило прискорення регресу запальних проявів та 

епітелізацію ерозивних елементів висипки, що в цілому призвело до 

вірогідного (р<0,05) скорочення термінів їх лікування (до 9,20,73 днів) 

порівняно із пацієнтами І порівняльної групи, які отримали лише стандартну 

зовнішню терапію піодермій (12,30,89 дня).  

Таким чином, застосування хворим на поверхневі форми піодермій 

поетапної низькоінтенсивної лазерної терапії із диференційованим, залежно 

від стадії патологічного процесу на шкірі призначенням лазерної 

фотохіміотерапії та лазерного фотофорезу, сприяє прискоренню регресу 

пустульозних елементів висипки та скороченню термінів лікування таких 

пацієнтів без розвитку в них ускладнень чи побічних реакцій. Отримані 

результати лікування обгрунтовують доцільність та ефективність 

застосування хворим на  поверхневі піодермії  лікування із призначенням на 

тлі стандартної терапії диференційованої лазерної терапії – поетапне 

застосування лазерної фотохіміотерапії з 1% розчином метиленового синього 

(як фотосенсибілізатор) та лазерного фотофорезу з антибактеріальною маззю 

Бактробан. 

Розроблений спосіб лікування поверхневих форм піодермій із поетапним 

застосуванням лазерної фотохіміотерапії (з 1% розчином метиленового 

синього як фотосенсибілізатор) та лазерного фотофорезу (із 

антибактеріальною маззю Бактробан) залежно від стадії патологічного 

процесу на шкірі сприяє прискоренню регресу пустульозних елементів 

висипки та скороченню термінів лікування таких пацієнтів без розвитку в 

них ускладнень чи побічних реакцій.  
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СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЛИБОКИХ ТА 

ХРОНІЧНИХ ФОРМ ПІОДЕРМІЙ  

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОБІОТИКА 

Денисенко О.І., Дашко М.О. 

 

Піодермії (гнійничкові захворювання шкіри) у структурі патології шкіри 

в Україні становлять від 17 до 43%, причому в 30% випадків піодермій хворі 

тимчасово втрачають працездатність. Глибокі та хронічнічні форми 

піодермій є причиною стійких рубцевих змін шкіри, які мають негативний 

вплив на психоемоційний стан хворих та якість їх життя.  

Піодермії спричиняють гноєрідні коки (стрепто-, стафілококи), рідше – 

ентерококи, синьогнійна й кишкова палички, група протея та інші піококи. 

Інфікування шкіри відбувається при попаданні на шкіру піогенних збудників 

із зовнішнього середовища чи внаслідок активації автохтонних 

мікроорганізмів, які заселяють шкіру та слизові оболонки.    

Високий рівень захворюваності на піодермії та частий розвиток їх 

глибоких та хронічних форм пов’язують із комплексним впливом екзо- та 

ендогенних чинників, серед яких істотне значення мають вплив професійних 

чинників, порушення нейроендокринної регуляції, зміни імунної 

реактивності, розлади процесів обміну, наявність вогнищ хронічної інфекції 

тощо. Встановлено, що важливу роль у забезпеченні гомеостазу й 

формуванні імунної відповіді організму відіграє мікрофлора порожнини 

товстої кишки, порушення балансу якої часто є причиною вторинного 

імунодефіцитного стану, обмінних порушень, що може сприяти хронізації 

запальних процесів у шкірі, зокрема розвитку глибоких та хронічних форм 

гнійничкових захворювань шкіри – піодермій. 

Запропонований спосіб комплексного лікування хворих на піодермії із 

застосуванням пробіотика залежно від клінічних проявів дерматозу та стану 

мікробіоти порожнини товстої кишки  буде сприяти оптимізації лікування та 

профілактики загострень піодермій у даної категорії пацієнтів. 

Проведено бактеріологічне дослідження вмісту порожнини товстої 

кишки у 85 осіб (47 чоловіків, 38 жінок) віком 18-69 років, хворих на 

піодермії. У 54 (63,5%) осіб встановлено поверхневі, у 31 (36,5%) – глибокі 

форми піодермій. У 38 (44,7%) осіб гнійничковий процес на шкірі виник 

вперше, у 47 (55,3%) – мав хронічний перебіг. Групу контролю склали 35 

практично здорових осіб (донорів) аналогічного віку. 

За результатами бактеріологічного дослідження випорожнень лише у 18 

(21,2%) пацієнтів не виявлено змін біоценозу вмісту товстої кишки, тоді як у 

більшості (67 осіб – 78,8%) обстежених хворих встановлено наявність 

дисбіозу порожнини товстої кишки І - ІV ступеня. В обстежених хворих 

встановлено вірогідно (р<0,05) менший вміст у товстій кишці біфідо- та 

лактобактерій (відповідно: в 2,09 та 2,58 раза), бактероїдів і пептококів (в 

1,96 і 1,56 раза) та загальної кількості кишкової палички (у 2,56 раза) на тлі 

більшої кількості кишкової палички з ферментними властивостями, умовно-
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патогенних ентеробактерій, ентерококів та дріжджових грибків роду кандида 

(відповідно: у 1,87; у 14,4; у 4,20 та в 3,22 раза). Зважаючи на виявлені у 

хворих на піодермії зміни з боку показників мікробіоти порожнини товстої 

кишки з проявами дисбіозу І-ІV ступеня, які є характерними переважно у 

хворих на піодермії із глибокими та хронічними формами, на тлі базової 

терапії таким пацієнтам призначали пробіотик  «Ентерожерміна». 

Ентерожерміна – пробіотичний засіб, який містить суміш спор 

полірезистентного штаму Bacillus clausii 2х109, дія якого спрямована на 

відновлення кишкової мікрофлори, корекції дисвітамінозу, спричиненого 

застосуванням антибіотиків. Завдяки високій резистентності до хімічних 

агентів спори Bacillus clausii проходять неушкодженими крізь бар’єр 

шлункового соку в кишковий тракт, де вони перетворюються в метаболічно 

активні вегетативні клітини. Препарат покращенню процесів травлення, 

продукції ферментів, амінокислот та вітамінів, а також імунній стимуляції 

макроорганізму через вплив на диференціацію Т-супресорів, які знаходяться 

в кишечнику  (пеєрових бляшках). Одним з основних  імуномодулюючих 

механізмів є стимуляція місцевого імунітету за рахунок підвищення 

продукції секреторного імуноглобуліну А (sIgA), інтерферону та цитокінів.   

Здатність Bacillus clausii фіксуватися до клітин кишкового епітелію 

завдяки блокування певних локусів запобігає адгезії до ентероцитів 

патогенних мікроорганізмів. Пробіотичні ефекти препарату реалізуються за 

рахунок багатофакторного антагонізму Bacillus clausii по відношенню до 

патогенних бактерій, синтезу дипіколінової кислоти і її протимікробної дії. 

Препарат має високий ступінь гетерологічної резистентності до антибіотиків, 

що дозволяє застосовувати його як для профілактики зміни мікробіоти 

товстої кишки, спричиненої селективною дією антибіотиків, так і для 

відновлення вже порушеного балансу мікрофлори кишечнику. 

У процесі лікування хворі на глибокі й хронічні піодермії були 

рандомізовані на дві зіставні за віком, статтю і клінічними  проявами групи 

пацієнтів: І (порівняльну) групу – 24 хворих, які отримали стандартну 

терапію; ІІ (основну) групу – 27 хворих, які отримали стандартну терапію у 

комбінації з пробіотиком «Ентерожерміна». Як показали результати 

лікування, вживання пробіотика добре переноситься хворими, у жодного 

пацієнта не зареєстровано алергічних реакцій чи інших ускладнень.  

Встановлено, що включення в комплексне лікування хворих на піодермії 

основної групи пробіотика «Ентерожерміни» сприяє нормалізації мікробіоти 

порожнини товстої кишки – вірогідному (р<0,05) збільшенню вмісту біфідо- 

й лактобактерій (відповідно: на 35,7% і 43,4%) та загальної кількості 

кишкової палички (у 2,31 раза), а також зменшенню кількості гемолізуючої 

кишкової палички та її виду зі слабковираженими ферментативними 

властивостями (відповідно: у 2,27 і 1,77 раза), умовно-патогенних 

ентеробактерій (у 2,26 раза), ентерококів (у 2,13 раза) та грибків роду 

кандида (в 1,95 раза) за відсутності їх вірогідної динаміки у хворих групи 

порівняння.  
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Аналіз клінічних результатів лікування хворих на піодермії засвідчив, 

що швидкість одужання та тривалість перебування в стаціонарі пацієнтів 

обох груп вірогідно не відрізнялися, проте у хворих основної групи 

відзначено продовження періоду клінічної ремісії хронічних піодермій 

порівняно з пацієнтами порівняльної групи в середньому на 4,3 місяця.  

Отже, застосування хворим на  глибокі та хронічні форми піодермій 

комплексного лікування з використанням пробіотика «Ентерожерміна» 

сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації показників мікробіоти 

порожнини товстої кишки, а також покращує віддалені клінічні результати 

лікування даної категорії пацієнтів. 

Розроблений спосіб комплексного лікування глибоких та хронічних 

форм піодермій із застосуванням пробіотика «Ентерожерміна» сприяє 

нормалізації чи тенденції до нормалізації показників мікробіоти вмісту 

порожнини товстої кишки у даної категорії хворих, а також дозволяє 

отримати кращі віддалені клінічні результати лікування глибоких та 

хронічних форм піодермій з подовженням тривалості стану їх клінічної 

ремісії. 

 

 

СПОСІБ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ ГЛИБОКИХ ТА 

ХРОНІЧНИХ ФОРМ ПІОДЕРМІЙ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ 

КОМБІНОВАНОЇ ЛАЗЕРНОЇ ТЕРАПІЇ 

Денисенко О.І., Дашко М.О. 

 

Піодермії – група гнійничкових захворювань шкіри, які виникають при 

проникненні в шкіру піогенних збудників ззовні чи внаслідок активації 

автохтонних мікроорганізмів, які заселяють шкіру та слизові оболонки. 

Значна поширеність піодермій (біля 30% у структурі патології шкіри), 

тенденція до більш тяжкого їх клінічного перебігу на сучасному етапі з 

поширеним ураженням шкіри, розвитком глибоких та хронічних форм, є 

причиною зниження чи втрати хворими працездатності та соціальної 

активності, що в цілому визначає важливу медичну та соціальну значимість 

проблеми піодермій та обгрунтовує актуальність оптимізації лікування даної 

категорії пацієнтів. 

Встановлено, що розвиток піодермій відбувається внаслідок 

комплексного впливу екзо- та ендогенних чинників, серед яких істотну роль 

відіграють ендокринопатії, обмінні порушення, зниження імунологічної 

реактивності тощо. Відповідно до сучасних стандартів, лікування піодермій є 

диференційованим – при гострих й поверхневих формах хворим призначають 

переважно зовнішню антибактеріальну чи антисептичну терапію, а у випадку 

глибоких та хронічних форм – комплексне лікування, яке включає системну 

антибактеріальну, імунотропну, протизапальну терапію та засоби зовнішньої 

дії. Зниження ефективності лікування захворювань шкіри, у т.ч. піодермій, на 

сучасному етапі пов’язують із формуванням резистентності до 
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медикаментозних засобів, через що в дерматології нині широко застосовують 

немедикаментозні методи, зокрема низькоінтенсивну (потужністю 1-20 мВ) 

лазерну терапію, яка виявляє протизапальну, антибактеріальну чи 

бактеріостатичну дії, стимулює фактори імунного захисту, покращує обмінні 

й репаративні процеси в шкірі і, при цьому, не спричиняє побічних дій та 

ускладнень. 

Запропонований спосіб комплексного лікування хворих на піодермії із 

застосуванням комбінованої лазерної терапії з урахуванням клінічних 

проявів дерматозу та стану показників системного імунітету пацієнтів  буде 

сприяти оптимізації лікування та профілактики загострень піодермій у даної 

категорії пацієнтів. 

Проведено обстеження 128 хворих на піодермії віком від 18 до 69 років, 

у 69 (53,9%) хворих діагностовано стафілодермії, з них у 40 осіб – поверхневі 

форми (фолікуліти, вульгарний сикоз) і в 29 – глибокі (фурункули, 

гідраденіт), у 36 (28,1%) – стрептодермії, з них у 20 – поверхневі форми 

(стрептококове імпетиго) і в 16 – глибокі (ектима), у 23 (18,0%) – змішані 

піодермії, з них у 14 – поверхневі (вульгарне імпетиго) та у 9 – глибокі 

форми (хронічна виразкова піодермія). У 44 (34,4%) осіб гнійничковий 

процес на шкірі виник вперше, у 84 (65,6%) – мав хронічний перебіг. Групу 

контролю склали 34 практично здорові особи (донори) аналогічного віку. 

При визначенні у хворих на піодермії показників системного імунітету 

встановлено їх вірогідні (р<0,001) зміни порівняно з показниками осіб 

контрольної групи: зменшення відносної та абсолютної кількості загального 

пулу лімфоцитів – відповідно на 20,4% і на 21,2%, Т-лімфоцитів – відповідно 

на 19,2% і на 33,7%, Т-хелперної субпопуляції лімфоцитів – відповідно на 

11,7% та на 22,9%, а також відносної кількості Т-супресорних лімфоцитів – 

на 13,9%; збільшення відносної й абсолютної кількості В-лімфоцитів – 

відповідно на 14,3% і на 35,2%, та рівня IgМ (на 25,7%) та IgG (на 40,4%.)  

Зважаючи на виявлені у хворих на піодермії зміни з боку показників 

системного імунітету з проявами вторинного імунодефіцитного стану за Т-

клітинною ланкою, які є переважно у хворих на хронічні та глибокі форми 

піодермії, на тлі їх базової терапії призначали комбіновану лазерну терапію. 

Запропонований спосіб підвищення ефективності лікування хворих на  

глибокі та хронічні піодермії базуєься на застосуванні в їх комплексній 

терапії на тлі стандартної терапії комбінованої лазерної терапії – 

(черезшкірного лазерного опромінення крові (ЧЛОК) по 10 хв, один раз на 

два дні, на курс – 8-10 процедур) та диференційовану зовнішню лазерну 

терапію: на пустульозні елементи – лазерну фотохіміотерапію з 1% розчином 

метиленового синього та на ерозивні й виразкові елементи – лазерний 

фотофорез з антибактеріальною маззю “Бактробан” (щоденні сеанси по 4-6 

хв на 1 поле за сумарної експозиції – 20-25 хв; на курс – 10-15 процедур). Для 

проведення процедур лазерної терапії застосовували низькоінтенсивний 

напівпровідниковий лазерний апарат SM-2 PL “Gurza” з довжиною хвилі 0,65 

мкм та потужністю лазерного випромінювання 10 мВт.  
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У процесі лікування хворі на піодермії із  глибокими піодерміями  для 

визначення ефективності запропонованого комплексного методу лікування 

методом рандомізації були позподілені на дві групи: перша (порівняльна) 

група – 26 осіб, які отримали базове лікування дерматозу, друга (основна) – 

27 осіб, яким на тлі базової терапії призначали  комбіновану лазерну терапію 

за вище описаною методикою. 

Встановлено, що у хворих на піодермії, які отримали комплексну 

терапію із застосуванням комбінованої лазерної терапії  наприкінці лікування 

встановлено вірогідне зростання абсолютної кількості загального пулу 

лімфоцитів, зростання відносної та абсолютної кількості Т-лімфоцитів 

(відповідно: на 15,7%, р<0,001 і 19,5%, р<0,05) та Т-хелперних лімфоцитів 

(відповідно на 20,2%, р<0,001 і  23,1%, р<0,01), зменшення відносної й 

абсолютної кількості В-лімфоцитів (відповідно на 9,9% і 12,4%, р<0,05), 

зменшення концентрації Ig M (на 16,8%, p<0,01) та Ig G (на 25,1%, p<0,001) 

за тенденції до зменшення Ig А. 

Аналіз клінічних результатів різних методів лікування у хворих на 

глибокі форми піодермій засвідчив, що комплексне лікування дерматозу із 

застосуванням комбінованої лазерної терапії  сприяє більш швидкому 

регресу клінічних проявів піодермій (у середньому до 17,8±0,65 дня) 

порівняно із стандарною терапією (21,9±1,07 дня, p<0,01), а також зменшує 

частоту рецидивів хронічних піодермій в 1,67 раза при спостереженні за 

пацієнтами впродовж року. Важливо відзначити, що всі хворі на хронічні та 

глибокі піодермії, яким у комплексному лікуванні призначали  комбіновану 

лазерну терапію, перенесли лікування добре, без побічних дій чи ускладнень.  

Таким чином, застосування хворим на глибокі та хронічні форми 

піодермій комплексного лікування з призначенням на тлі стандартної терапії 

комбінованої лазерної терапії (ЧЛОК та зовнішньої лазерної терапії) сприяє 

нормалізації чи тенденції до нормалізації показників системного імунітету 

пацієнтів, а також покращує найближчі та віддалені наслідків лікування 

таких пацієнтів. 

Розроблений спосіб комплексного лікування глибоких та хронічних 

форм піодермій із застосуванням на тлі стандартної терапії комбінованої 

лазерної терапії (черезшкірне лазерне опромінення крові та зовнішня лазерна 

терапія) сприяє нормалізації чи тенденції до нормалізації показників 

системного імунітету, а також покращує найближчі та віддалені наслідки 

лікування хворих на глибокі та хронічні піодермії.  
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СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ 

НОВОУТВОРЕННЯМИ ШКІРИ ТА СЛИЗОВИХ ОБОЛОНОК 

ПАПІЛОМАВІРУСНОГО ҐЕНЕЗУ ДЕСТРУКТИВНИМИ  

ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ 

Шуленіна О.В. 

 

Вульгарні, підошовні, мозаїчні, ниткоподібні та плоскі бородавки, а 

також папіломи, гострокінцеві кондиломи, спричинені вірусом папіломи 

людини (ВПЛ), становлять актуальну проблему сучасної дерматології через 

їх значну поширеність (носіями різних типів вірусу папіломи людини є 

близько 30% всього дорослого населення планети), розташування висипки на 

відкритих ділянках шкіри та в зоні геніталій, що є причиною психоемоційних 

розладів, а зрідка й обмеженням працездатності та погіршення якості життя 

пацієнтів.  

За даними сучасних досліджень відомо, що ВПЛ характеризується 

виключним тропізмом до епітеліальних клітин. Реплікація ДНК ВПЛ 

відбувається тільки в клітинах базального шару, а в клітинах інших шарів 

епідермісу вірусні частинки лише персистують. При зараженні ВПЛ у 

клітинах епідермісу порушується нормальний процес диференціювання, 

наслідком чого спочатку є деформація шарів епідермісу, загальне 

потовщення шкіри, а згодом виділення зрілих вірусних часток із клітин на 

поверхні шкіри та слизових оболонках. Ділянки шкіри та слизових оболонок, 

на поверхні яких відбувається активне виділення і брунькування вірусу, 

становлять найбільшу небезпеку для контактного зараження. Найчастіше 

папіломавірусна інфекція (ПВІ) проходить у безсимптомній формі. Розвиток 

зовнішніх проявів ВПЛ нерозривно пов'язаний зі станом імунної системи 

організму. В осіб із нормальним імунітетом бородавки спонтанно зникають 

приблизно у 2 / 3 випадків. Однак при зниженні імунітету можливий більш 

затяжний перебіг та ускладнення ПВІ. 

У клінічній практиці невід’ємним етапом лікування папіломавірусної 

інфекції є видалення її клінічних проявів на шкірі і слизових оболонках 

різними методами. Фізичні методи (кріодеструкція, радіохвильова хірургія, 

лазеро- й діатермокоагуляція, електрохірургічне висічення) відрізняються від 

інших методів терапії швидкістю та одномоментністю руйнування осередку 

ураження. 

Запропонований спосіб підвищення ефективності лікування хворих з 

новоутвореннями шкіри та слизових оболонок папіломавірусного ґенезу 

базується на диференційованому застосуванні радіохвильового видалення 

або кріодеструкції.  

При радіохвильовому видаленні (РХВ) у результаті випаровування води 

в клітинах під дією високочастотних радіохвиль відбувається 

«випаровування» клітин, що безпосередньо стикаються з електродом і 

досягається малотравматичне прицільне розщеплення уражених тканини, що 

вкрай важливо при локалізації новоутворень на слизових оболонках або в 
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ділянці статевих органів. Тривале спостереження результатів лікування 

вказує на радикальність методу та відсутність ускладнень. Кріодеструкція 

(КД) із застосуванням аплікації рідкого азоту діє шляхом швидкого 

заморожування внутрішньо- та позаклітинної рідини, а подальше 

розморожування супроводжується лізисом і загибеллю клітин, уражених 

вірусом. Позитивний результат виникає в 69-100% випадків, однак рецидиви 

виникають у 10-15% пацієнтів. 

Запропонований спосіб лікування хворих з новоутвореннями шкіри та 

слизових оболонок папіломавірусного ґенезу шляхом диференційованого 

застосування їх радіохвильового видалення та кріодеструкції буде сприяти 

оптимізації лікування новоутворень шкіри та слизових оболонок. 

Зважаючи на локалізацію проявів ПВІ (кисті, шия, обличчя, слизові 

оболонки), застосування в анамнезі інших методів лікування деструкції 

(хімічна деструкція, кріодеструкція рідким азотом), прагнення зменшення 

больового синдрому або непереносимість анестетиків, наявність 

протипоказів до радіохірургічного методу та запобігання можливим 

рецидивам хворим диференційовано призначали радіохвильове видалення 

новоутворень або ж їх кріодеструкцію.  

У процесі лікування пацієнти з новоутвореннями шкіри та слизових 

оболонок папіломавірусного ґенезу методом рандомізації були розподілені 

на дві групи: перша (основна) група – 145 осіб, яким застосовували 

радіохірургічне лікування, друга  (порівняльна) – 30 осіб, яким виконували 

кріодеструкцію. Методом КД рідкий азот наносили ватним аплікатором на 

новоутворення за загальноприйнятою методикою. Для РХВ застосовували 

апарат «Надія-2 РХ 50» (Україна) у режимах «розріз» і «коагуляція» після 

попередньої інфільтраційної анестезії ділянок висипки 2% розчином 

Лідокаїну або Ультракаїн Д-С.  

Встановлено, що у пацієнтів основної групи, яким виконували 

радіохірургічне лікування, відбувалося вірогідне зменшення больових 

відчуттів (р<0,01), а також достовірно швидше настання епітелізації (у 

середньому на 1,73 дня, р<0,01) та відторгнення кірочки (на 8,55 дня, р<0,01).  

Пацієнтам із неможливістю застосування радіохірургічного способу 

лікування виконувалася кріодеструкція, за якої відзначалися загальновідомі 

недоліки та ускладнення методу: біль під час процедури (100,0% випадків), 

виразне місцеве запалення з утворенням ексудативних елементів і сильним 

болем, набряклістю (56,67% випадків), необхідність проведення повторних 

процедур для кожного п’ятого пацієнта.  

Рецидиви (поява свіжих елементів висипки у прилеглих ділянках через 

31 та 60 днів) відзначали в обох групах, що пов’язано з дисемінацією 

вірусних часток у прилеглі тканини під час видалення, однак значно рідше – 

у хворих основної групи, ніж у групі порівняння (2,76% та 20,0% відповідно). 

Аналіз клінічних результатів різних методів лікування новоутворень 

шкіри та слизових оболонок папіломавірусного ґенезу засвідчив, що 

радіохірургічний спосіб лікування володіє наступними перевагами: 
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можливість застосування знеболення, використання на будь-якій анатомічній 

ділянці (обличчя, повіки, геніталії), контрольована дія, знеболювальний 

ефект від радіокоагуляції нервових закінчень у рані (біль у 4,14%), а також 

зниження травматизації ранової поверхні і зменшення кровотечі (запальні 

зміни лише у 6,21% випадків), які прискорюють процес естетичного загоєння 

рани – достовірно швидше настання епітелізації (у середньому на 1,73 дня, 

р<0,01) та відторгнення кірочки (на 8,55 дня, р<0,01), а також вірогідно 

зменшує частоту рецидивів інфекції (відповідно 2,76% та 20,0% відповідно 

при спостереженні пацієнтів упродовж 2 місяців). 

Таким чином, застосування хворим радіохірургічного способу лікування 

новоутворень шкіри та слизових оболонок папіломавірусного ґенезу сприяє 

покращенню переносимості процедури, прискоренню загоєння та 

зменшенню частоти рецидивів інфекції. Однак за наявності протипоказів до 

застосування радіохірургічного лікування пацієнтам рекомендована 

кріодеструкція новоутворень шкіри та слизових оболонок папіломавірусного 

ґенезу рідким азотом. 

Важливо відзначити, що всі хворі, яким виконувалось радіохвильове 

видалення, перенесли лікування добре, без побічних дій чи ускладнень.  

Розроблений спосіб диференційованого лікування хворих з 

новоутвореннями шкіри та слизових оболонок папіломавірусного ґенезу 

деструктивними методами (радіохвильове видалення або кріодеструкція) 

сприяє кращому перенесенню хворими лікувальної процедури, прискоренню 

загоєння ранової поверхні, а також покращує віддалені наслідки лікування 

новоутворень шкіри та слизових оболонок папіломавірусного ґенезу.  

 

 

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОГО ЛІКУВАННЯ ХВОРИХ ІЗ 

КОНТАГІОЗНИМ МОЛЮСКОМ ДЕСТРУКТИВНИМИ  

ФІЗИЧНИМИ МЕТОДАМИ 

Шуленіна О.В. 

 

Контагіозний молюск - вірусне захворювання, що викликається вірусом 

сімейства поксвірусів першого та другого типів. Захворювання залишається 

актуальним через його значну поширеність (передача при тісних контактах з 

інфікованим індивідом або шляхом автоінокуляції), ураження переважно в 

дитячому віці з можливими епідемічними спалахами хвороби, маніфестацію 

в будь-яких ділянках тіла, за винятком долонь і підошов, ураження 

імуносупресивних осіб.  

За даними сучасних досліджень встановлено, що ДНК-вмісний 

поксвірус характеризується виключним тропізмом до кератиноцитів 

епідермісу, де і відбувається його синтез. Після розмноження вірусу в 

клітинах блокується активність Т-лімфоцитів, а потім імунні клітини при 

ураженні відсутні, що і пояснює імунну толерантність, яка сприяє 

інфікуванню. Ділянки шкіри та слизових оболонок, на поверхні яких 
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відбувається активне виділення і брунькування вірусу, становлять найбільшу 

небезпеку для контактного зараження. В осіб із нормальним імунітетом 

контагіозний молюск регресує спонтанно через 6-9 міс., рідше - через 3-4 

роки, проте солітарне вогнище може персистувати до 5 років. Однак при 

зниженні імунітету можливий більш затяжний перебіг та розвиток 

ускладнень. Тяжкий перебіг в імуносупресивних хворих супроводжується 

утворенням сотень дрібних або «гігантських» елементів на обличчі, 

неухильним прогресуванням, призводячи до косметичних дефектів (особливо 

на обличчі). 

У клінічній практиці невід’ємним етапом лікування контагіозного 

молюска є видалення його клінічних проявів на шкірі і слизових оболонках 

різними методами. Фізичні методи (кюретаж, кріодеструкція, радіохвильова 

хірургія, лазеро- й діатермокоагуляція) характеризуються швидкістю та 

одномоментністю руйнування осередку ураження. 

Запропонований спосіб підвищення ефективності лікування хворих з 

контагіозним молюском базується на диференційованому застосуванні 

радіохвильового видалення або кріодеструкції.  

При радіохвильовому видаленні (РХВ) у результаті випаровування води 

в клітинах під дією високочастотних радіохвиль відбувається 

«випаровування» клітин, що безпосередньо стикаються з електродом і 

досягається малотравматичне прицільне розщеплення уражених тканини, що 

вкрай важливо при локалізації новоутворень на обличчі, слизових оболонках 

або в ділянці статевих органів. Тривале спостереження результатів лікування 

вказує на радикальність методу та відсутність ускладнень. Кріодеструкція 

(КД) із застосуванням аплікації рідкого азоту діє шляхом швидкого 

заморожування внутрішньо- та позаклітинної рідини, а подальше 

розморожування супроводжується лізисом і загибеллю клітин, уражених 

вірусом. Позитивний результат виникає в 69-100% випадків, однак рецидиви 

виникають у 10-15% пацієнтів. 

Запропонований спосіб лікування хворих з елементами контагіозного 

молюску шляхом диференційованого застосування їх радіохвильового 

видалення та кріодеструкції буде сприяти оптимізації лікування 

контагіозного молюска на шкірі та слизових оболонках при відсутності 

спонтанного регресу або ж у випадку дисемінованих форм з множинними 

елементами. 

Зважаючи на локалізацію елементів контагіозного молюска (обличчя, 

слизові оболонки, геніталії), застосування в анамнезі інших методів 

лікування деструкції (хімічна деструкція, кріодеструкція рідким азотом), 

прагнення зменшення больового синдрому або непереносимість анестетиків, 

наявність протипоказів до радіохірургічного методу та запобігання 

можливим рецидивам хворим диференційовано призначали радіохвильове 

видалення новоутворень або ж їх кріодеструкцію.  

У процесі лікування пацієнти з елементами контагіозного молюска 

методом рандомізації були розподілені на дві групи: перша (основна) група – 
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40 осіб, яким застосовували радіохірургічне лікування, друга (порівняльна) – 

16 осіб, яким виконували кріодеструкцію. Методом КД рідкий азот наносили 

ватним аплікатором на новоутворення за загальноприйнятою методикою. 

Для РХВ застосовували апарат «Надія-2 РХ 50» (Україна) у режимах «розріз» 

і «коагуляція» після попередньої аплікаційної оклюзивної анестезії елементів 

кремом з лідокаїном або ін’єкційної анестезії ділянок висипки 2% розчином 

Лідокаїну або Ультракаїн Д-С.  

Встановлено, що у хворих основної групи, яким виконувалося 

радіохірургічне лікування, відбувалося вірогідне зменшення больових 

відчуттів (р<0,01), а також достовірно швидше настання епітелізації (в 

середньому на 1,2 дня, р<0,01) та відторгнення кірочки (на 7,3 дня, р<0,01).  

Пацієнтам із неможливістю застосування радіохірургічного способу 

лікування виконувалася кріодеструкція, за якої відзначалися загальновідомі 

недоліки та ускладнення методу: біль під час процедури (87,5% випадків), 

виразне місцеве запалення з утворенням ексудативних елементів і сильним 

болем, набряклістю (100% випадків), необхідність проведення повторних 

процедур для кожного п’ятого пацієнта.  

Рецидиви (поява свіжих елементів висипки у прилеглих ділянках через 

31 та 60 днів), пов’язані з дисемінацією вірусних часток у прилеглі тканини 

під час видалення відзначали лише в групі порівняння - 25,0%. 

Аналіз клінічних результатів різних методів лікування контагіозного 

молюска засвідчив, що радіохірургічний спосіб лікування володіє 

наступними перевагами: можливість ефективного застосування знеболення, 

використання на будь-якій анатомічній ділянці (обличчя, повіки, геніталії), 

контрольована дія, знеболювальний ефект від радіокоагуляції нервових 

закінчень у рані, а також відсутність травматизації ранової поверхні і 

зменшення кровотечі, які прискорюють процес естетичного загоєння рани – 

достовірно швидше настання епітелізації (у середньому на 1,2 дня, р<0,01) та 

відторгнення кірочки (на 7,3 дня, р<0,01), а також вірогідно зменшує частоту 

рецидивів інфекції (відповідно 0% та 20,0% при спостереженні пацієнтів 

упродовж 2 місяців). 

Таким чином, застосування хворим радіохірургічного способу лікування 

молюска сприяє покращенню переносимості процедури, прискоренню 

загоєння та зменшенню частоти рецидивів інфекції. Однак за наявності 

протипоказів до застосування радіохірургічного лікування пацієнтам 

рекомендована кріодеструкція елементів рідким азотом. 

Важливо відзначити, що всі хворі, яким виконувалося радіохвильове 

видалення, перенесли лікування добре, без побічних дій чи ускладнень.  

Розроблений спосіб диференційованого лікування хворих з контагіозним 

молюском деструктивними методами (радіохвильове видалення або 

кріодеструкція) сприяє кращому перенесенню хворими лікувальної 

процедури, прискоренню загоєння ранової поверхні, а також покращує 

віддалені наслідки лікування вірусного дерматозу.  
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АМБУЛАТОРНО-СТАЦІОНАРНА ДОРОЖНА КАРТА ХВОРОГО 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б. 

 

В останні роки на Буковині збільшилася кількість гемангіом шкіри у 

дітей до 80% порівняно з 1976 роком. У 10%  комбінованих гемангіом 

відзначено розвиток ускладнень, які загрожують життю дітей, а косметичні 

дефекти назавжди залишиться у хворого або вплинуть на якість життя та 

призведуть до інвалідизації. 

З метою покращення лікування гемангіом на різних етапах первинної 

ланки охорони здоров’я, вивчення безпосередніх та віддалених результатів 

лікування, нами запропонована амбулаторно-стаціонарна дорожна карта 

хворого, яка дає можливість простежити рух хворого з первинної ланки до 

стаціонару та зворотний шлях на лікаря, який направить на лікування, що 

покращує лікування та профілактики ускладнень у післяопераційному 

періоді. 

Запропонований метод дає можливість простежити рух хворого з 

первинної ланки до стаціонару та зворотний шлях на лікаря, який направить 

на лікування, що покращує лікування та профілактики ускладнень у 

післяопераційному періоді. 

 

 

ВИКОРИСТАННЯ КРІОЦИКЛУ  

В ЛІКУВАННІ КОНТАГІОЗНОГО МОЛЮСКА У ДІТЕЙ 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б., Денисенко О.І. 

 

На кафедрі дитячої хірургії та отоларингології розроблений буклет, в 

якому представлені покази та протипокази лікування контагіозного молюска 

у дітей, рекомендація та дія батьків при дистанційному лікуванні  

контагіозного молюска в амбулаторних умовах, дія батьків при лікуванні 

молюска в післяопераційному періоді. 

Розроблені поради дають можливість проводити своєчасне лікування 

контагіозного молюска у дітей та є запорукою малігнізації. 

Дана раціоналізаторська пропозиція за своєю актуальністю, новизною та 

практичною значимістю може бути застосована у медичних закладах 

міського та обласного рівнів, а також у науковому та навчальному процесах 

кафедр Буковинського державного медичного університету. 

  

 

ВИКОРИСТАННЯ ХОЛОДУ У ЛІКУВАННІ ГЕМАНГІОМ У ДІТЕЙ 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б., Ватаманеску Л.І., Унгурян А.М. 

 

На кафедрі дитячої хірургії та отоларингології розроблений буклет, в 

якому представлені покази та протипокази лікування гемангіом у дітей, 

пам’ятка для батьків при дистанційному лікуванні  гемангіом 
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кріодеструктивним методом в амбулаторних умовах, завдання та дії батьків, 

дітям яких проводилося лікування гемангіом кріохірургічним методом у 

домашніх умовах у післяопераційному періоді.  

Розроблені поради дають можливість проводити своєчасне лікування 

доброякісних новоутворень шкіри у дітей та є запорукою малігнізації. 

Дана раціоналізаторська пропозиція за своєю актуальністю, новизною та 

практичною значимістю може бути застосована в медичних закладах 

міського та обласного рівнів, а також у науковому та навчальному процесах 

кафедр Буковинського державного медичного університету. 

  

 

ГЕМАНГІОМИ У ДІТЕЙ 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б., Ватаманеску Л.І., Унгурян А.М. 

 

На кафедрі дитячої хірургії та отоларингології на підставі свого 

клінічнічного досвіду розроблений та наочно оформлений буклет, в якому 

представлено:  

- Що собою представляють гемангіоми шкіри у дітей. 

- Як часто трапляються гемангіоми. 

- Як виглядає гемангіома у дітей. 

- Який клінічний перебіг гемангіом. 

- Які ускладнення найчастіше трапляються при гемангіомах. 

- Який новітній метод лікування поверхневих гемангіом у дітей. 

- Які новітні методи розроблені в клініці використовують при глибоких 

кавернозних гемангіомах. 

- Які помилки трапляються в лікуванні гемангіом. 

- Чи можна надіятися на самолікування глибоких гемангіом. 

- Які методи призводять до утворення келоїдних рубців. 

- Що забезпечить своєчасну діагностику та профілактику їх ускладнень. 

Дана раціоналізаторська пропозиція за своєю актуальністю, новизною та 

практичною значимістю може бути застосована в медичних закладах 

міського та обласного рівнів, а також у науковому та навчальному процесах 

кафедр Буковинського державного медичного університету. 

 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА МОДЕЛЬ  

СУДИННОЇ ПУХЛИНИ НА ГРЕБІНЦЯХ ПЕРЕПІЛОК 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б. 

 

Гемангіома – доброякісна пухлина із судинної тканини, яка становить 

80% пухлин дитячого віку. До кінця першого року становить до 10% у дітей. 

Згідно нашими даними в останні роки відзначається стрімкий ріст гемангіом, 

на 50% порівняно з 1976 роком стосовно морфоструктури, то більшість 

авторів схиляються до пухлинної природи. Нашими дослідженнями, 
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підтверджується спонтанна регресія таких пухлин, що відповідає пухлинній 

природі. Клінічний перебіг гемангіом досить складний і вимагає клінічної 

уваги, оскільки невелика пухлина за розміром за досить короткий час може 

перетворитися у велику пухлину, особливо це стосується пухлин лицевого 

відділу, поза як велике розповсюдження спотворює дитину, приносить 

косметичний дефект, має місце погіршення зору, слуху та дихання. У зв’язку 

з широким розповсюдженням гемангіом, наявністю ускладнень, оптимізація 

сучасних методів діагностики та лікування набуває особливого значення. 

При лікуванні новоутворень у дітей в останні роки знаходять нові 

перспективні методи: кріогенний метод, лазеротерапія, пропанолотерапія. Як 

хлорагент знаходить розповсюдження застосування рідкого азоту з 

температурою -196оС. У природі застосовується незручний, малоефективний 

метод вугільною кислотою (СО2) та інше. 

З метою вивчення механізму та розвитку гемангіом та пошуку нових 

малоінвазивних методів лікування нами запропонована експериментальна 

модель судинної пухлини на гребінцях перепілок, які за структурою 

судинного русла та теплофізіологічних властивостях відповідають структурі 

гемангіом і нагадують ангіому людини. 

Технічний результат: у 10 перепілок на гребінцях трояндоподібної 

форми за допомогою кріоапарату «Іней» з насадкою 0,5 см діяли холодом -

50оС з експозицією 50 с. На місці дії холоду утворюється холодове вдавлення 

у вигляді «замороженої гілки» відповідної форми насадки, яке через 1 хв 

відтаює, яскравішає та перетворюється в асептичний серозно-геморагічний 

міхур. Після закінчення експерименту поверхню міхурця щоденно обробляли 

5-6 разів брильянтовим зеленим. Забір гістологічного матеріалу проводили на 

1, 3, 5, 6-ту та 12-ту доби. Матеріал для гістологічних досліджень фіксували в 

10% розчині формаліну, для електронно-мікроскопічних досліджень - у 2,5% 

розчині глютамінового альдегіду. 

Вперше запропонована модель ангіом в експерименті, що дає 

можливість вивчити механізм розвитку доброякісних новоутворень, 

простота, економність, наглядність дає можливість впровадити дану модель в 

умовах лабораторії при проведенні практичних занять із студентами та 

апробації нових запропонованих малоінвазивних методів лікування. 

 

 

КОНТРОЛЬ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУЇТ ІЗ 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-ГО ТИПУ НА ОСНОВІ ДИНАМІЧНИХ 

ЗМІН ІНТЕГРАЛЬНИХ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ ТА 

МОЛЕКУЛ СЕРЕДНЬОЇ МАСИ 

Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І. 

 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації у пацієнтів  на фоні ЦД 1-го типу 

підвищується в 1,7 раза, індекс співвідношення нейтрофілів і моноцитів 
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(ІСНЛ) зростав в 1,5 раза, індекс співвідношення сегментоядерних 

лейкоцитів і еозинофілів зростав в 4 рази. 

На фоні зниження лейкоцитарного індексу зростав ІСНЛ, що вказує на 

зниження неспецифічної імунорезистентності, за рахунок, переважно, 

мікрофагальної ланки за ЦД 1-го типу.   

Зміни інтегральних гематологічних показників лейкоцитів периферичної 

крові та молекул середньої маси у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу до- і після 

лікування із застосування пробіотика показують достовірно позитивний 

вплив «Симбітеру» на перебіг захворювання.  

У хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу рівень МСМ становив (0,51± 0,04 

ум.од) та був вірогідно вищим ніж у хворих на ХГВС без супутньої патології 

(р < 0,001), що також свідчить про виражену ендогенну інтоксикацію у даної 

категорії пацієнтів.  

В основній підгрупі хворих, які отримували пробіотик, відзначалося 

вірогідне зниження МСМ наприкінці лікування (0,39±0,03 ум.о.) через 12-14 

днів, хоча він залишався вищим, ніж у контрольній групі ( p <0,05). У 

підгрупі зівставлення, хворі якої отримували стандартне лікування, на 12-14-

й день відзначалося незначне зниження рівня МСМ (0,47±0,06 ум.о.), проте 

вірогідної різниці з 1-м днем початку лікування не було ( p >0,05).  

Включення в лікування пробіотика поряд із прискоренням досягнення 

клінічної ремісії захворювання сприяє зниженню рівня МСМ до (0,39±0,03 

ум.о.), тобто до верхньої межі норми, що свідчить про зниження синдрому 

ендогенної (метаболічної) інтоксикації у даних хворих. 

 

 

МЕДІАМІСТ «SURGIDERM» БДМУ. ДИСТАНЦІЙНА 

ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ ГЕМАНГІОМ У ДІТЕЙ 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б., Ватаманеску Л.І., Унгурян А.М. 

 

 На кафедрі дитячої хірургії та отоларингології розроблений медіаміст, 

який дає можливість з будь-якого району чи інших областей України 

отримати медичну висококваліфіковану консультацію в будь-який час 

робочого дня. Для дистанційної діагностики необхідно сфотографувати 

анатомічну ділянку пухлини у дитини та відправити якісне фото на 

електронну пошту кафедри: surgery_ped@bsmu.edu.ua. 

Дана раціоналізаторська пропозиція за своєю актуальністю, новизною 

та практичною значимістю може бути застосована в медичних закладах 

міського та обласного рівнів, а також у науковому та навчальному процесах 

кафедр Буковинського державного медичного університету. 
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МОДЕЛЬ ГОСТРОГО СТАФІЛОКОКОВОГО 

 ОСТЕОМІЄЛІТУ У МОРСЬКИХ СВИНОК 

Боднар Б.М., Казанський А.Ю. 

 

З позиції біоетики обов'язковою умовою застосування нових медичних 

технологій є дослідження на експериментальних тваринах. Для моделювання 

остеомієліту найбільш часто використовують кролів, собак, щурів та 

мініатюрних свиней та значно рідше курчат, кіз та овець [Reizner W. et.al. A 

systematic review of animal models for staphylococcus aureus osteomyelitis. 

European Cells and Materials  2014,Vol.27,p.196-212.]. Модель 

посттравматичного анаеробного остеомієліту, з попередньою сенсибілізацією 

за Дерижановим С.М., була отримана Кац С.А. [Экспериментальный 

анаэробный остеомиелит. Хирургия 1954,№11,с. 11-18]. Вперше 

посттравматичний стафілококовий остеомієліт у морських свинок був 

розроблений Passi R. [Passi R.,Muller C.,Zielinski C.C.,Eibi M.M.  A model of 

experimental post-traumatic osteomyelitis in guinea pigs.  J. Trauma 

1984,Vol.24,p.323-326] після перелому та інокуляції 10 4  KOE  S.aureus  в 

стегно. Спостерігався гострий остеомієліт у ранньому післяопераційному 

періоді з 100% переходом у хронічну форму. Ідентична модель, але з 

титановим імплантатом в кістці, була відтворена Fischer B. et.al. [ Fischer 

B.,Vaudanx P., Magnin M.,et.al. Novel animal model for studying the molecular 

mechanisms of bacterial adhesion to bone-implanted metallic devices I role of 

fibronectin in Staphylococcus areus adhesion. J.Orthop. Res. 1996,Vol.14, p.914-

920]. 

Звісток про моделі гострого гематогенного остеомієліту на морських 

свинках у літературі ми не знайшли. Проте мінімально травмуючи кістку в 

морських свинок при моделюванні остеомієліту можна отримати модель, 

ідентичну великій кількості моделей гострого гематогенного остеомієліту на 

собаках, кролях та щурах, які широко застосовуються в наукових 

дослідженнях An Y.H., Kang Q.K., Arciola C.R.  Animal models of 

osteomyelitis. The International  J. of Artifical Organs 2006,Vol.29,no.4,pp.407-

420]. 

Пропонуємо як аналог використовувати модель остеомієліту, яку 

запропонував Passi et.al. у 1984 році, максимально зменшивши величину 

травми кістки, а також замінивши склерозивний агент – металеву 

конструкцію на ланолін підігрітий  до 60 0С та збільшити дозу S.aureus , що 

вводиться внутрішньокістково до  105КОЕ. 

1. Для отримання моделі гострого гематогенного остеомієліту на 

морських свинках необхідно: матеріал (ексудат, гній), що отриманий із 

кістково-мозкового каналу хворого з верифікованим діагнозом – гострий 

гематогенний остеомієліт, до початку антибіотикотерапії, спрямувати в 

бактеріологічну лабораторію, з якої в подальшому отримаємо завись 

виділеної культури S.aureus необхідної концентрації. 

2. Загальне знеболення морської свинки проводимо шляхом 
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внутрішньом'язового введення Ketaminum (100 мг / кг) у поєднанні з Xylazine 

(10 мг / кг). 

3. Тварина фіксується. Операційне поле, після гоління шерсті, 

обробляється розчином йодопірону. По зовнішній поверхні нижньої третини 

стегна, по його довжині, розсікається шкіра, підшкірна клітковина та 

апоневроз. М'язи розшаровуються до кістки тупо зажимом. 

Ранорозширювачем фіксуємо рану розкритою. У проекції дистального мета-

діафіза стегнової кістки, у місці планового остеоперфораційного отвору 

розсікаємо скальпелем окістя, по довжині кістки на ділянці 3-4 мм. З 

допомогою мікродриля свердлимо отвір діаметром 1 мм. Через 

остеоперфораційний отвір, шприцом через голку вводимо завись мікробних 

тіл S.aureus 105КОЕ в 0,1 мл фізіологічного розчину, а потім 0,1 ланоліну 

підігрітого до 600С.  Остеоперфораційний дефект герметизуємо стерильним 

віском. Операційну рану ушиваємо наглухо. Лінію швів обробляємо 

розчином діамантового зеленого. 

Запропонована модель виконана на 20 безпородних морських свинках 

обох статей масою 240-310 г. На 10-ту добу всі тварини живі, щадять 

уражену кінцівку, реагують на її пальпацію. Морські свинки виведені з 

експерименту. У контрольній групі з 5 тварин, яким не проводилось ніяких 

маніпуляцій, після інокуляції мікробної суміші  S.aureus, на рентгенограмах 

стегна відмічається плямистий остеопороз, розширення кістково-мозкового 

каналу, лінійний періостит, що патогномонічно для гострого гематогенного 

остеомієліту. Патоморфологічна картина, що виявлена на препаратах зі 

стегнової кістки, також відповідає гострій фазі гематогенного остеомієліту. 

Запропонована модель гострого гематогенного остеомієліту на морській 

свинці може бути використана для вивчення хірургічних та консервативних 

методів лікування. Сучасні вимоги біоетики, нескладні умови утримання 

морських свинок, відсутність агресивної поведінки, легкість транспортування 

та економічна вигода будуть сприяти її запровадження в практику. 

 

 

МІСЦЕВА АНЕСТЕЗІЯ   

ПРИ КРІОХІРУРГІЧНИХ МАНІПУЛЯЦІЯХ У ДІТЕЙ 

Боднар Б.М., Денисенко О.І., Боднар Г.Б. 

 

В останні роки особлива увага дитячих хірургів  звернена на знеболення 

у дітей при проведенні болючих маніпуляцій, осільки існувала думка, що 

діти до болю нечутливі через незрілість периферичних нервів.  

Дослідники останніх років демонструють наявність у дітей патологічних 

реакцій, енурезу, порушення сну, нічних жахів, підвищення АД та 

внутрішньочерепного тиску. Існуючі методи не завжди дають позитивний 

ефект. Для знеболення тканин шкіри при використанні кріохірургічного 

методу з використанням хлорагенту рідкого азоту апаратом «Іней», за 

допомогою відповідних насадок розмірам гемангіом, підошвенних мозолів, 
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бородавок, келоїдів, заразного контагіозного молюска. 

Нами запропонований метод знеболення кремом ЄМЛА (5%), до складу 

якого входить лідокаїн, примокаїн. На ділянку  операційного поля, після 

обробки 96о  розчином спирту та 5% йоду, тонким шаром наноситься крем 

ЄМЛА за 30 хв до операції чи маніпуляції. За 40 хв настає анестезія шкіри з 

розрахунку 1г крему на 10 см2 площі шкіри. 

Перевага – простота, доступність, відсутність психологічних та 

емоційних реакцій у дитини. Є перевагою перед існуючими місцевими та 

ін’єкційними  анестетиками і може бути використаним як метод знеболення 

при різних кріохірургічних маніпуляціях у дітей. 

 

 

МЕТОД ЛІКУВАННЯ У ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ 

ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУЇТ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-ГО 

ТИПУ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ ПРОБІОТИЧНИХ ПРЕПАРАТІВ У 

КОМПЛЕКСНІЙ ТЕРАПІЇ 

Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І. 

 

На фоні стандартного лікування хворі на хронічний гнійний 

верхньощелепний синуїт із цукровим діабетом 1-го типу отримували 

мультипробіотичний препарат «Симбітер» по 1 дозі ( концентрована 

симбіонтна асоціація живих клітин пробіотичних бактерій, КУО/мл, не 

менше: Lactobacillus і Lactococcus 1,0 х 109, Propionibacterium 3,0 х 107, 

Bifidobacterium 1,0 х 108, оцтовокислі бактерії 1,0 х 105 ) однократно 1 раз на 

добу. 

Ефективність лікування оцінювали за клінічною картиною перебігу, 

даними об’єктивного огляду, функціональних методів обстеження, 

рентгенологічних методів дослідження ( рентгенографія чи КТ, за 

необхідності МРТ) ППН, імунологічного та мікробіологічного дослідження. 

Отримані результати лікування із системним використанням пробіотика 

Симбітер у комплексній терапії хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу за 

клінічними, імунологічними, бактеріологічними показниками, змінами 

інтегральних гематологічних показників лейкоцитів периферичної крові та 

МСМ показують високу клінічну ефективність його лікувальної дії в 

комплексному використанні не тільки за рахунок безпосереднього впливу на 

умовно-патогенну мікрофлору, а й за рахунок зниження показників 

ендогенної інтоксикації та стимуляції факторів неспецифічної 

резистентності, що дозволяє рекомендувати його до більш широкого 

застосування. 
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МОДИФІКАЦІЯ МЕТОДУ ДОСЛІДЖЕННЯ БАРОФУНКЦІЇ 

СЛУХОВОЇ ТРУБИ З ДІАГНОСТИЧНОЮ  

ТА ЛІКУВАЛЬНОЮ МЕТОЮ 

Плаксивий О.Г., Мазур О.О., Незборецький І.В., Калуцький І.В. 

 

Однією із важливих функцій слухової труби є барофункція. На практиці 

в отоларингології барофункція слухової труби визначається за допомогою 

отоскопа при проведенні 4 проб Тойнбі, Вальсальве, Політцера та 

катетеризації слухової труби. Отоскоп є гумовою трубкою довжиною 60-70 

см, один кінець якої вставляється в зовнішній слуховий прохід лікаря, а 

другий – пацієнта. Фіксація у вухах його є недостатньою і при проведенні 

проб (особливо продування вуха за Політцером та катетеризації слухової 

труби) випадає з вуха в лікаря, що потребує допомоги у фіксації. При 

перевірці барофункції за допомогою отоскопа лікар чує ніжний, сухий шум 

при відкритті слухової труби. Відсутність шуму свідчить про непрохідність 

слухової труби відповідного ступеня.  

Нами проведено модифікацію отоскопа на основі фонендостетоскопа, 

що має два наконечники: один із мембраною, другий - подвійний в обидва 

вуха. Наконечник із мембраною виймається і ним не користуються, а 

утворений кінець трубки використовується для введення у вухо пацієнта. 

Дану модифікацію ми назвали фонендоотоскоп. Він є простим, зручним у 

використанні, надійно фіксується у вухах лікаря, звільняючи руки лікаря для 

проведення маніпуляцій як з лікувальною, так і з діагностичною метою.  

 

 

НОВИЙ МЕТОД ДІАГНОСТИКИ КОНТАГІОЗНОГО МОЛЮСКА  

В АМБУЛАТОРНИХ УМОВАХ 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б., Бойчук Т.М.,  

Денисенко О.І., Ватаманеску Л.І.,  

Унгурян А.М., Филип У.Я. 

 

Контагіозний молюск – інфекційне вірусне захворювання у дітей, яке 

характеризується появою на шкірі дрібних вузликів з перламутровим 

блиском та центральним заглибленням. Діагностика контагіозного молюска 

базується на характерних клінічних проявах молюска, за допомогою 

лабораторних та гістологічних досліджень, наявністю «молюскових тілець». 

У доступній нам літературі методів діагностики клінічних проявів у ранніх 

періодах проявів дерматозу не виявлено. Всі існуючі діагностичні методи не 

дають можливості простежити терміни появи висипки на шкірі, які 

проявляються спонтанно і набувають тривалого клінічного перебігу. 

З метою покращення дифдіагностики та діагностики контагіозного 

молюска та своєчасного діагностування ранніх проявів дерматозу, нами 

запропонований спеціальний світловод з потужністю світлового потоку 500 

Вт, що дає можливість виявити прояви контагіозного молюска. Діагностика 
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проводиться в темному приміщенні, світловод підводиться під кутом 45о до 

шкіри в ділянці проявів висипки на шкірі знизу вверх на всьому протязі 

висипки. Всі вузлики молюска наповнені «молюсковими тільцями» під дією 

світла набувають біло-голубого кольору у вигляді нічних «світлячків». За 

допомогою кольорової пасти кожен вузлик відмічається кружечком, що дає 

можливість зіставити клінічний перебіг висипки. 

  

 

НОВИЙ СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ГЕМАНГІОМ В ЕКСПЕРИМЕНТІ 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б. 

 

Експеримент було проведено над дев’ятьма курми, яєчно-м’ясної 

породи у віці 6 тижнів, масою 750-900 г, із гребенем трояндоподібної форми. 

Об’єкт дослідження: тканина курячого гребеня, яка за структурою судинного 

русла та теплофізичним властивостям відповідає структурі гемангіоми. 

Теоретичний результат: курячий гребінь складається із сполучної 

тканини з вираженою васкуляризацією. Гребінь може здійснювати функцію 

терморегуляції, перенаправляючи кровотік до шкіри. У птахів величина 

гребеня і його колір є ознакою статевого диморфізму, що яскраво виражено у 

домашніх курей. Інтенсивність забарвлення і величина гребеня залежить від 

рівня статевих гормонів і посилюється в період розмноження. 

Всіх курей було розподілено на три групи: 

1. Перша група - дія холодом. Проведення кріодеструкції кріозондом 

апарата «Іней» з діаметром насадки 8 мм, експозицією 50 с. Три курки. 

2. Друга група – дія теплом. Спеціальний пристрій – електрозонд з 

діаметром 8 мм, який нагрівається до температури 45оС, експозиція 45 с. Три 

курки. 

3. Третя группа – поєднання холоду та тепла. Проведення кріодеструкції 

кріозондом апарата «Іней» з діаметром насадки 8 мм, експозицією 50 с. На 

місці дії утворюється холодне вдавлення з глибиною до 0,2 мм. Для 

утворення термопари використовується спеціальний пристрій – електрозонд 

із насадкою відповідно холодового вдавлення, який нагрівається до 

температури 45оС і вставляється в зону холодового вдавлення як «форма у 

форму» і розпочинається процес спонтанного відтаювання 45 с. Три курки. 

Курячий гребінь перед проведенням експерименту обробляли 70% 

етиловим спиртом. Після експерименту поверхню обробляли розчином 

діамантовим зеленим. Матеріал набирали через одну годину після кріодії, на 

5-ту та 10-ту доби. Матеріали для гістологічних досліджень фіксували 10% 

нейтральним розчином формаліну, для клектрономікроскопічних досліджень 

фіксували у 2,5% розчині глютарового альдегіду. 

Вперше запропонований новий метод лікування доброякісних пухлин в 

експерименті, що дає можливість за допомогою морфологічних досліджень 

вивчати механізм виникнення ангіом у дітей. Простота, економічність, 

наглядність дозволяють впровадити дану модель для вивчення в умовах 
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експериментального музею та науково-дослідної лабораторії для 

відпрацювання практичних навичок студентами-гуртківцями. 

 

 

НОВИЙ МЕТОД ЛІКУВАННЯ  

КОНТАГІОЗНОГО МОЛЮСКА ШКІРИ У ДІТЕЙ 

Боднар Б.М., Денисенко О.І., Боднар Г.Б. 

 

 Контагіозний молюск – інфекційне вірусне захворювання у дітей, яке 

характеризується появою на шкірі дрібних вузликів з перламутровим 

блиском та центральним заглибленням. Для лікування існують різні методи: 

видалення гострою кареткою чи пінцетом з подальшою обробкою 0,5% р-ном 

йоду, застосування противірусної мазі ріодеоксалонової кислоти, нітрату чи 

фенолу, застосування противірусних препаратів, діатермокоагуляції, 

кріодеструкції за допомогою вугільної кислоти, антибіотиків 

тетрациклінового ряду та ін.  

Всі існуючі методи болючі, застарілі, потребують загального 

знеболення, сприяють генералізації процесу. Це завдання можна виконати за 

допомогою кріодеструкції з використанням хлорагента рідкого азоту з 

температурою кипіння -40о С, за допомогою апарата “Brumіll Art” USA, який 

запропонований американськими медиками для лікування новоутворень 

шкіри. 

 Нами запропонований пристрій для подачі рідкого азоту через сопло 

апарата “Brumіll Art” USA, за допомогою нами розробленого штуцера,  

приєднується силіконова трубка довжиною 30 см, до якої через перехідник  

приєднується тупо заточену голку довжиною 5 см, товщиною 0,3 мм. 

Натиском рукоятки подавали рідкий азот. 

При проходженні рідкого азоту через силіконову трубку голка 

охолоджується до температури -40о С, яка без проколу молюска тупо 

вкладається в заглиблення і піддається дії холоду протягом 5 с. До утворення 

«білого хвостика». Лікуванню піддавати не більше ніж 20 вузликів. Після 

повного замороження тканини обробляємо 5% р-ном йоду, а оточуючі 

тканини – 1% р-ном саліцилового спирту. Лікування проводили відкритим 

методом 12 діб. На 3-тю добу папули самостійно дренувалися, під струпом 

заживали рани, щоденна п’ятиразова обробка ділянок ураження шкіри 1% р-

ном саліцилового спирту. 

На 12-15-ту добу кірочка відпадає і утворювався ніжний епідермальний 

епітелій білого кольору. 

Відкритий метод простий, доступний, може бути використаний 

дитячими хірургами при тісній співпраці з дерматологами в лікуванні 

контагіозного молюска в умовах стаціонарів, поліклінік, амбулаторій 

сімейного лікаря, стаціонарах одного дня. 
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ОБЕРЕЖНО - КОНТАГІОЗНИЙ МОЛЮСК 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б., Денисенко О.І. 

 

На кафедрі дитячої хірургії та отоларингології на підставі свого 

клінічнічного досвіду розроблений та наглядно оформлений буклет, в якому 

представлено:  

- Як у дітей клінічно проявляється вірусне захворювання контагіозний 

молюск. 

- Які форми захворювання контагіозним молюском трапляються. 

- Що є збудником дерматозу. 

- В якому віці частіше хворіють діти. 

- Яким шляхом передається дерматоз. 

- Який інкубаційний період. 

- На чому базується діагностика контагіозного молюска. 

- Які методи лікування існують на сучасному етапі. 

- Які новітні методи лікування апробовані в клініці. 

- Які новітні методи діагностики пропонує клініка. 

Дана раціоналізаторська пропозиція за своєю актуальністю, новизною та 

практичною значимістю може бути застосована в медичних закладах 

міського та обласного рівнів, а також у науковому та навчальному процесах 

кафедр Буковинського державного медичного університету. 

 

 

ОЦІНКА АДАПТАЦІЙНОГО І РЕАКТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ У 

ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ 

СИНУЇТ ІЗ ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-ГО ТИПУ НА ОСНОВІ 

ІНТЕГРАЛЬНИХ ГЕМАТОЛОГІЧНИХ ІНДЕКСІВ 

Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І. 

 

При аналізі змін інтегральних показників лейкоцитів периферичної крові 

у хворих на хронічний гнійний верхньощелепний синуїт (ХГВС) із ЦД 1-го 

типу встановлено статистично достовірні відмінності порівняно з 

показниками хворих на ХГВС без супутньої патології. Зміни 

лейкоцитограми, що вказують на пригнічення механізмів  адаптації, 

характерне для імунодефіцитних станів, доповнюються результатами 

розрахунку інтегральних гематологічних індексів, який виявив істотні зміни 

індексів неспецифічної резистентності у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу. 

На фоні зниження ЛІ зростав нейтрофільно-лімфоцитарний коефіцієнт 

або ІСНЛ, що вказує на зниження неспецифічної імунорезистентності, за 

рахунок, переважно, мікрофагальної ланки за ЦД 1-го типу.   

Зміна резистентності організму, у свою чергу, визначає інтенсивність та 

вираженість ендогенної інтоксикації. Так, у хворих на ХГВС із  ЦД 1-го типу 

наростали ознаки інтоксикації за індексами ЛІІ, який  перевищував показник 

контрольної групи на 15,3% та ІЗЛ - на 10,9%. Такі зміни досліджуваних 
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показників дозволяють припустити, що інтоксикація за ХГВС з ЦД 1-го типу  

носить ендогенний характер. 

Моноцитарна дисфункція, у свою чергу, здатна провокувати порушення 

в системі презентації антигенів для імунокомпетентних клітин, тим самим 

забезпечуючи спотворення специфічної імунної відповіді у хворих на ХГВС 

із ЦД 1-го типу. 

Пригнічення мікрофагальної імунореактивності у хворих на фоні ЦД 1-

го типу, ймовірно, визначає дефект протиінфекційного імунітету, 

характерний для цього типу захворювання . 

 

 

ОЦІНКА ЕНДОГЕННОЇ ІНТОКСИКАЦІЇ У ХВОРИХ НА 

ХРОНІЧНИЙ ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУЇТ ІЗ 

ЦУКРОВИМ ДІАБЕТОМ 1-ГО ТИПУ ШЛЯХОМ 

СПЕКТРОФОТОМЕТРИЧНОГО ВИЗНАЧЕННЯ МОЛЕКУЛ 

СЕРЕДНЬОЇ МАСИ 

Мазур О.О., Плаксивий О.Г., Калуцький І.В., Яковець К.І. 

 

Рівень МСМ у хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу 

Показники Основна група( хворі на ХГВС 

з ЦД 1-го типу)  

(n=78) 

Контрольна 

група 

(хворі на 

ХГВС без 

ЦД) 

n=20 

Здорові 

донори 

 

 

n=10 
I підгрупа 

(лікування з 

пробіотиком) 

n=40 

II підгрупа 

(лікування без 

пробіотика) 

N=38 

Рівень МСМ 0,53± 0,04 

ум.о. 

0,51± 0,02 ум.о. 0,33± 0,02 

ум.о. 

0,31± 0,02 

ум.о. 

 

Референтна норма рівня МСМ склала (0,31± 0,02 ум.о.). Рівень МСМ у 

хворих контрольної групи склав (0,33± 0,02 ум.о.). В основній підгрупі та 

підгрупі зіставлення хворих на ХГВС з ЦД 1-го типу рівень МСМ становив 

(0,53± 0,04 ум.о.) і (0,51± 0,02 ум.о.) відповідно та був вірогідно вищим 

порівняно з контролем (р < 0,001), що також свідчить про виражену 

ендогенну інтоксикацію у даної категорії пацієнтів. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАЛЬНОЇ ПУНКЦІЇ ЛОБНОЇ ПАЗУХИ  

ПРИ ГОСТРИХ І ХРОНІЧНИХ ГНІЙНИХ ФРОНТИТАХ 

Плаксивий О.Г., Яцків В.В., Незборецький І.В.,  

Мазур О.О., Калуцький І.В. 

 

В отоларингологiчнiй практицi часто трапляються гострі та хронічні 

гнійні запалення лобної пазухи —  (фронтити). У лiкуваннi гнійних 
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фронтитiв добрі результати дає трепанопункцiя лобної пазухи через 

орбітальну стінку з уведенням у її порожнину катетера та подальшим 

промиванням пазухи i введенням лікарських препаратів. 

Для трепанопункцїї лобної пазухи використовуються порожнистi голки 

рiзної модифiкацїї. При їx застосуваннi можуть виникнути грiзнi 

ускладнення: травмування голкою церебральної стiнки лобної пазухи та 

ушкодження речовини головного мозку при надмiрних зусиллях лiкаря. Для 

запобiгання ускладненням при трепанопункцїї лобної пазухи нами 

запропоновано модифiкацiю голки для трепанобiопсїї кісткового мозку 

Jamshidi, що являє собою цилiндричну голку довжиною 100 мм, дистальний 

кiнець якої протягом 15 мм має конiчне звуження зовнiшнього контуру та 

внутрiшньої порожнини. Голка закiнчується гостро заточеним зрiзом у 

виглядi бору спiральноi форми. Всерединi голки розмiщений стилет-

обтуратор, що має зрiз, площина якого збігається зi зрiзом голки. Стилет-

обтуратор за допомогою замкового пристрою міцно фiксується всерединi 

голки. Голка має обмежувач, який змiнює довжину робочої частини голки 

внаслiдок пересування по спiральнiй рiзьбi. 

Суть запропонованої модифiкацii: робоча частина голки Jamshidi  без 

стилета-обтуратора обрiзається на токарному станку на вiдстанi 15 мм вiд 

початку різьби обмежувача. На токарному станку дистальному кiнцю голки 

на вiдстанi приблизно 3 мм вiд закiнчення надається конiчна форма з таким 

розрахунком, щоби робочий кiнець голки мав якомога менший дiаметр для 

запобiгання застрягання голки у товщі кістки. Стилет-обтуратор обрiзається з 

таким розрахунком, щоби при зборi голки вiн приблизно на 2 мм був довшим 

за довжину голки. Дистальний кiнець стилета-обтуратора обточують у 

виглядi чотиригранника. 

У результатi iнструмент для трепанопункцii лобної пазухи через 

орбiтальну стінку набуває вигляду голки з довжиною робочої частини 15 мм, 

стилетом-чотиригранником на дистальному кiнцi та наявним обмежувачем, 

за допомогою якого змiнюється довжина робочої частини голки. Хоча 

пункція лобної пазухи є складною маніпуляцією, завдяки модифікованій 

голці проводиться легко, швидко, малоінвазивно, без ускладнень. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ НОВОУТВОРЕНЬ ШКІРИ  

ОРИГІНАЛЬНИМИ НАСАДКАМИ 

Боднар Б.М., Боднар Г.Б. 

 

Останніми роками збільшилася кількість новоутворень шкіри у дітей, які 

становлять до 80% всіх пухлин. Нами відзначено збільшення комбінованих 

форм за різними малюнками гемангіоми: від зіркових форм, суничних форм, 

форм «поцілунку Ангела» до великих гемангіом. Вивчення різних за формою 

та площею гемангіом спонукало нас до розробки насадок різних за формою 

та площею.  
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Відібрано 10 найбільш часто подібних за формою гемангіом, що 

трапляється у дітей, але вони не входили до комплектації кріоапарата «Іней», 

за допомогою якого лікують гемангіоми. При лікуванні гемангіом шкіри під 

вплив холодового процесу попадають оточуючі тканини, внаслідок чого 

виникає запальна велика реакція, яка переходить за межі пухлини, 

підвищується температура, продовжується термін лікування хворих. 

Технічний результат: пропонуються різні за формою та площею 

насадки, виготовлені з інертного матеріалу у вигляді півмісяця, скоби, 

трикутника, прямокутника, кільця, проксимальний кінець яких має стрижень 

з різьбою відповідною до наконечника кріоапарата, який вкручується в різьбу 

і які взаємозаміняються в процесі лікування. 

Запропонований метод дає можливість: 

1) зберегти оточуючі тканини від залишкового впливу холоду;  

2) виключає велику реакцію тканин, є оригінально простим за 

технічними характеристиками у виконанні та зручним у роботі; 

3) покращити діагностику під час амбулаторного огляду та оприділити 

метод вибору лікування. 

 

 

ХРОНОТЕРАПІЯ ХВОРИХ НА ГОСТРИЙ ТА ХРОНІЧНИЙ 

ГНІЙНИЙ ВЕРХНЬОЩЕЛЕПНИЙ СИНУЇТ  

ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ РОЗЧИНУ ДЕКАСАНУ 

Плаксивий О.Г., Мазур О.О., Незборецький І.В., Калуцький І.В. 

 

В основі вибору часу доби для введення ліків лежить закономірність про 

підвищення їх ефективності та зменшення негативного впливу в період 

акрофази, коли концентрація життєздатних мікробів в 1 мл ексудату в зоні 

запалення мінімальна, а фактори місцевого імунного захисту максимальні.  

Нами встановлено, що вміст секреторного IgA при гнійних синуїтах має 

виражену добову періодику. Упродовж доби також змінюється концентрація 

життєздатних мікробів у 1 мл ексудату. Ці дві позиції було враховано при 

хронотерапевтичному підході лікування гнійних синуїтів. Регрес запального 

процесу у біляносових пазухах проходить швидше, коли лікувальні 

маніпуляції проводяться в період з 11.00 до 13.00 та 16.00 до 17.00 год. У ці 

періоди найвища концентрація секреторного IgA та найнижчі показники 

концентрації життєздатних мікробів  у 1 мл ексудату.  

Найкраща ефективність локальної хронотерапії у хворих на гнійні 

синуїти відзначається при дренажному методі, коли промивання пазух 

розчином декасану проводиться двічі на добу у вказані періоди. 
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КАФЕДРА 

ДОГЛЯДУ ЗА ХВОРИМИ ТА  

ВИЩОЇ МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ 



177 
 

УДОСКОНАЛЕННЯ ЕЛЕКТРОННОГО  

ПЕРЕТВОРЮВАЧА ТИСКУ ДЛЯ МЕДИЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Плеш І.А., Костів І.В., Костів М.І. 

 

Пропонуємо підвищити чутливість електронного датчика тиску для 

визначення його низьких коливань та неінвазивного визначення 

центрального венозного тиску (ЦВТ). Відомо, що електронний перетворювач 

«частота-тиск» успішно застосовується для визначення параметрів АТ 

(систолічний та діастолічний АТ, тиск замикання і відмикання артерій та вен 

(Патент України № 99073960 UA 34832 А 15.03.2001 Бюл. № 2)). Анероїдна 

система доволі чутлива для змін тиску в межах біологічних величин АТ. Цей 

діапазон коливань у більшості випадків від 200 до 60 (мм рт. ст.). Значно 

нижча чутливість анероїдів у межах 5-20 мм рт. ст. При таких межах 

коливань зростає і похибка визначень тиску. 

Отже, метою удосконалення є підвищення чутливості електронного 

перетворювача за рахунок механічного збільшення амплітуди рухів двох 

назустріч вмонтованих анероїдів манометрів від апаратів для визначення АТ. 

Сумація механічних рухів назустріч призводить до зростання 

амплітуди та покращує чутливість системи частотно-залежного електронного 

перетворювача (малюнок). 

Таке удосконалення існуючого датчика «частота-тиск» з відповідними 

регулюваннями електронної системи для зміщення максимальної чутливості 

в діапазон 2-15 мм рт. ст. (30-200 мм водяного стовпчика) можна успішно 

використовувати для визначення коливань ЦВТ. 

Модифікація корисна для відділень реанімації, інтенсивної терапії, 

гострого та хронічного гемодіалізу, у науковій роботі з вивчення проблем 

венозних та артеріальних гіпертензій. 

 
Вх – вхід до генератора ВЧ 

1. Анероїди; 

2. З'єднувальні повітряні трубки; 

3. Індуктивний контур генератора ВЧ;  

4. Р Зміна тиску 
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КАФЕДРА 

ЗАГАЛЬНОЇ ХІРУРГІЇ 
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ВИКОРИСТАННЯ КСЕНОПЛАСТИКИ  

ПРИ ЕПІДЕРМАЛЬНИХ ОПІКАХ 

Петрюк Б.В., Мишковський Ю.М. 

 

У випадку епідермальних опіків, щоб уникнути частих болісних 

перев’язок, можна піти “шляхом найменшого спротиву” – застосувати 

відкритий метод лікування шляхом висушуванням опікової поверхні.  

Недоліком даного методу є деяке поглиблення опікових ран за рахунок 

дегідратації тканин паранекротичної зони. Інтенсивне висушування струпа 

призводить до всмоктування токсинів у рідкі середовища організму й 

підвищення рівня інтоксикації. Сама реалізація відкритого методу, особливо  

у дітей, є проблематичною. Окрім того, розташований у ділянці суглобів 

сухий струп унеможливлює рухи, може тріскати й спричиняти кровотечу. 

Закритий метод вимагає частих і болісних перев’язок, а це  зайві дози 

анальгетиків, іноді навіть препаратів для наркозу, а також значні витрати 

перев’язувального матеріалу та додаткова травматизація тканин.  

У випадку епідермальних опіків після ретельного туалету ранової 

поверхні оптимальним є використання ліофілізованих ксеноклаптів шкіри 

свині. Їх попередньо занурюють у розчин антисептика (0,02% р-н декасану, 

0,05%  р-н хлоргексидину біглюконату) на 8-12 хв залежно від його товщини. 

Після цього трансплантати накладають на ранову поверхню по її контуру з 

напуском на оточуючу шкіру до 1 см. Вони досить легко моделюються на 

опеченій поверхні й щільно прилягають до неї, однак їх надійно фіксують 

бинтовою пов’язкою, за необхідності – додатково еластичним бинтом. У 

дітей за розташування ран у проекції крупних суглобів для запобігання 

зміщенню клаптя бажано забезпечити іммобілізацію за допомогою шини з 

картону. Залежно від ступеня просякання пов’язок ексудатом, перев’язки 

можна виконувати через 2-3 доби.  

Така лікувальна тактика особливо ефективна, якщо потерпілий 

доставлений у перші години з моменту опіку. Бажано, щоб опікова поверхня 

до поступлення не була оброблена аерозолями чи засобами нетрадиційного 

лікування (олія, борошно, терта картопля, яєчний білок, сметана та ін.). 

Використання ксеноклаптів дозволяє значно зменшити больові відчуття у 

ранах, уникнути  тривалого висушування уражених ділянок чи щоденних 

болісних перев’язок. Окрім того, на  2-3 доби прискорюється епітелізація 

опікової поверхні навіть у випадку часткової мацерації трансплантатів або їх 

незначного зміщення.  

За розробленим способом ліквідації поширених опікових ран із 

використанням ксенопластики проліковано 17 хворих, післяопераційних 

ускладнень не виявлено. 

Застосування способу, дозволяє значно покращити косметичний ефект 

та знизити функціональний дефект у результаті тривалого загоєння 

епідермальних опіків. 

Запропонований спосіб використання ксенопластики при епідермальних 
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опіках є зручним, ефективним методом хірургічного лікування поширених 

глибоких опікових уражень.  

 

 

ВИКОРИСТАННЯ ПОЛІЕТИЛЕНОВОЇ ПЛІВКИ  

ДЛЯ ВІЛЬНОЇ ШКІРНОЇ ПЛАСТИКИ 

Петрюк Б.В., Савчин С.Б., Нурдінов Х.Н., Мишковський Ю.М. 

 

Самостійне загоєння глибоких опіків є неможливим. Із метою ліквідації 

поширених опікових ран використовують, перш за все, вільну шкірну 

пластику за допомогою дерматома. Знятий епідермо-дермальний клапоть, 

якщо він не мінімальної товщини, миттєво згортається за рахунок наявності у 

його складі еластичних волокон. Щоб його розправити для викроювання за 

формою ранової поверхні, клапоть приклеюють до стерильного паперу чи 

поліхлорвінілової плівки дерматомним клеєм. Із метою уникнення цього 

копіткого етапу операції пропонується зрізати клапті разом із приклеєною до 

шкіри поліетиленовою плівкою товщиною 0,1 мм, на якій є виступи 

внаслідок пропускання її через спеціальний пристрій.   

Під час зрізання трансплантата дерматомом виступи плівки втискують 

шкіру, внаслідок чого клапоть, якщо він не дуже товстий, може виявитись 

первинно перфорованим – у ньому наявні отвори діаметром близько 1 мм. Це 

полегшує дренування рани і запобігає відшаруванню трансплантата 

гематомою. Одночасно на донорському місці відповідно до виступів плівки 

залишаються острівці епідермісу, які слугують центрами епітелізації, завдяки 

чому прискорюється загоєння донорської рани. Плівка утримує трансплантат 

розгорнутим, що значно спрощує його розкроювання відповідно до контуру 

ранової поверхні, також полегшує приготування сітчастого клаптя за 

допомогою перфоратора.  Епідермо-дермальні трансплантати, що фіксовані 

поліетиленовою плівкою, легко та швидко укладаються на ранову поверхню 

за умови, що її рельєф не є дуже складним. Наявність плівки зменшує адгезію 

пов’язки до клаптів, що полегшує виконання першої перев’язки. 

За розробленим способом ліквідації поширених опікових ран 

проліковано 14 хворих, післяопераційних ускладнень не виявлено. 

Застосування способу, дозволяє значно покращити косметичний ефект 

та знизити функціональний дефект у результаті тривалого загоєння 

поширених опікових ран. 

Запропонований спосіб використання поліетиленової плівки для вільної 

шкірної пластики є зручним, ефективним методом хірургічного лікування 

поширених глибоких опіковіх ран. 
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МЕТОДИКА ОТРИМАННЯ АДЕКВАТНОГО 

АВТОДЕРМОТРАНСПЛАНТАТА 

Петрюк Б.В., Мишковський Ю.М., Савчин С.Б. 

 

У випадку дефектів шкіри розміром від 1% поверхні тіла перевагу слід 

віддавати дерматомній шкірній пластиці. Якщо є можливість отримати 

автодермальний клапоть потрібного розміру, не варто зрізати менший, а 

потім його розтягувати. Трансплантат приживає краще, якщо він викроєний 

точно за розмірами ранової поверхні та після фіксації до країв рани швами 

відсутній його натяг. 

Щоб клапоть за своїми розмірами та формою максимально відповідав 

рані, можна зробити наступне. Отримати відбиток рани на сухій марлі, 

складеній у 4-5 шарів, і вирізати шаблон. По ньому викроююють потрібної 

форми трансплантат, попередньо зрізаний дерматомом на моделюючій 

плівці, яка не дає можливості йому згорнутися. Далі плівку відділяють і 

укладають клапоть на ранову поверхню. Спершу можна накласти кілька 

провізорних швів по кутах рани, а потім його краї фіксують до країв рани 

окремими вузловими швами тонкою ниткою з інтервалом 0,5-1 см. Після 

фіксації трансплантата по всьому периметру, провізорні шви знімають, 

завдяки чому клапоть краще прилягає до рани. За потреби його центральну 

частину можна підшити до дна рани. Накладають асептичну пов’язку і тісно 

фіксують марлевим чи еластичним бинтом.  Якщо рановий дефект достатньо 

великий, потрібно два, іноді три і більше клапті, які з’єднують між собою 

окремими швами. Це суттєво не погіршує їх приживлення. За розташування 

дефекту поблизу чи в проекції суглобів, забезпечують тимчасову 

іммобілізацію. Під час першої перев’язки переконуються у відсутності 

гематом під клаптем. Шви знімають на 7-8-му добу. 

За розробленою методикою отримання адекватного 

аутодермотрансплантата проліковано 10 хворих, післяопераційних 

ускладнень не виявлено. 

Застосування розробленої методики отримання адекватного 

автодермотрансплантата, дозволяє забезпечити хороший косметичний і 

функціональний ефект при лікуванні глибоких опікових уражень. 

Запропонована методика отримання адекватного 

автодермотрансплантата є зручним, ефективним методом хірургічного 

лікування глибоких опікових пошкоджень. 

 

 

МЕТОД ЛІКУВАННЯ ДОНОРСЬКИХ РАН ІЗ ВИКОРИСТАННЯМ 

КСЕНОТРАНСПЛАНТАТІВ 

Петрюк Б.В., Мишковський Ю.М. 

 

Як відомо, єдиним методом ліквідації опікових ран у випадку глибокого 

пошкодження є вільна шкірна пластика. Вона неминуче супроводжується 
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утворенням донорських ран, які вирізняються значними больовими 

відчуттями. Потреба у  вільній шкірній пластиці також виникає у випадку 

будь-якого дефекту шкіри – ран механічного походження, трофічних 

виразок, ран, які утворилися після відторгнення некротизованих тканин та ін. 

Заподіяні дерматомом донорські рани можна вести відкритим методом, 

ретельно висушуючи пов’язку через кожні 30-40 хв за допомогою фена чи 

тепловентилятора, вкривати суфра-тюлем, однак найбільш оптимальним 

варіантом є використання ліофілізованих ксенотрансплантатів шкіри свині.  

Після зняття епідермо-дермального клаптя з метою зменшення кровотечі 

з донорської рани доцільно наложити стерильну серветку і зросити її натрію 

хлоридом із адреналіном (4:1). Після зупинки кровотечі на рану накладають 

ксенотрансплантат, попередньо замочений у розчині антисептика (декасан, 

хлоргексидин, мірамістин тощо), закриваючи її повністю з напуском до 1 см. 

При цьому значно зменшуються больові відчуття, немає потреби утримувати 

донорське місце постійно відкритим і висушувати його, що є особливо 

проблематичним у дітей. Окрім того, як показали наші спостереження за 

перебігом ранового процесу, на 3-4-ту доби прискорюється епітелізація 

донорських ран (до 12-14-ту доби).  

Під ксеноклаптем можуть утворюватися дрібні гематоми, тому на 

наступний день після операції виконують контрольну перев'язку, під час якої, 

за потреби, видаляють скопичення крові. 

Таким чином,  за наявності дерматомних донорських ран, ліофілізовані 

ксенотрансплантати шкіри свині можуть і повинні мати широке практичне 

застосування в клініці хірургічних хвороб, зокрема в комбустіології. 

За розробленим методом лікування донорських ран із використанням 

ксенотрансплантатів проліковано 9 хворих, післяопераційних ускладнень не 

виявлено. 

Застосування розробленого методу лікування донорських ран із 

використанням ксенотрансплантатів, дозволяє забезпечити хороший 

косметичний і функціональний ефект при лікуванні глибоких опікових 

пошкоджень. 

Запропонований методом лікування донорських ран із використанням 

ксенотрансплантатів є зручним, ефективним методом хірургічного лікування 

глибоких опікових пошкоджень. 

 

 

МЕТОД УДОСКОНАЛЕННЯ ОПЕРАТИВНОЇ ТАКТИКИ  

ПРИ ТРОФІЧНИХ ВИРАЗКАХ 

Петрюк Б.В., Мишковський Ю.М. 

 

Лікування трофічних виразок гомілки, що виникли як ускладнення 

посттромбофлебітичної хвороби, є довготривалим, витратним і не завжди 

забезпечує хороший косметичний і функціональний ефект. Лише незначні за 

розміром дефекти завдяки регулярним перев’язкам і обмеженню механічного 
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навантаження на нижні кінцівки з плином часу проявляють тенденцію до 

самостійного загоєння.  

Значні за площею та глибиною дефекти шкіри та прилеглих тканин 

практично не мають жодного шансу на самостійне загоєння навіть за умови 

адекватного консервативного лікування. У подібних випадках виникає 

необхідність у оперативному лікуванні виразок, зокрема у виконанні вільної 

шкірної пластики. Однак складно сподіватися на повне видужання, якщо не 

усунена причина, що призвела до виразки. Зазвичай, раніше чи пізніше 

настає рецидив виразки. 

Важливим компонентом оперативного лікування трофічних виразок 

гомілки, що виникли на тлі ПТФХ, слід вважати їх повне висічення разом із 

рубцевою тканиною дна. Висікаючи виразку, не слід широко мобілізовувати 

краї шкірної рани та накладати стягуючі провізорні шви. Це може призвести 

до крайового некрозу відсепарованої шкіри. 

Щоб уникнути рецидиву виразки, що зумовлено наявністю патологічно 

змінених комісуральних вен, потрібна їх перев’язка. Найбільш постійними є 

три перфорантних вени дещо проксимальніше медіальної кісточки. Саме тут 

зазвичай і виникають трофічні виразки.  

Заслуговує на увагу наступна хірургічна тактика. За наявності трофічної 

виразки виконують комбіновану операцію: одночасно з флебектомією та 

перев’язкою комісуральних вен радикально висікають виразку та проводять 

вільну автодермопластику утвореного дефекту. Така лікувальна тактика 

дозволяє скоротити термін лікування та запобігти рецидиву виразки. 

За розробленим методом удосконалення оперативної тактики при 

трофічних виразках проліковано 14хворий, післяопераційних ускладнень не 

виявлено. 

Застосування розробленого методу удосконалення оперативної тактики 

при трофічних виразках, дозволяє забезпечити хороший косметичний і 

функціональний ефект при лікуванні трофічних виразок гомілки, що виникли 

як ускладнення посттромбофлебітичної хвороби. 

Запропонований методом удосконалення оперативної тактики при 

трофічних виразках є зручним, ефективним методом хірургічного лікування 

трофічних виразок гомілки, що виникли як ускладнення 

посттромбофлебитичної хвороби. 

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ  

ТРОФІЧНИХ ВИРАЗОК 

Мишковський Ю.М., Петрюк Б.В., Нурдінов Х.Н., Савчин С.Б. 

 

Значні за площею та глибиною трофічні виразки практично не мають 

жодного шансу на самостійне загоєння навіть за умови адекватного 

консервативного лікування. У подібних випадках виникає необхідність у 

оперативному лікуванні виразок, зокрема у виконанні вільної шкірної 
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пластики. Однак не варто сподіватися на повне видужання, якщо не усунена 

причина, що спричинила виразку. Якщо внаслідок трансплантації шкіра й 

приживе, то це, як доводить практика, може бути тимчасовим явищем. 

Зазвичай, раніше чи пізніше настає рецидив виразки. 

Досвід показує, що приживлення автодермальних трансплантатів, 

накладених на гранулюючу поверхню давньої трофічної виразки, у 

переважній більшості випадків не перевищує 50-55%. Однак радикальне 

видалення патологічно змінених грануляцій до сполучнотканинної основи за 

допомогою скальпеля чи ложки Фолькмана дозволяє дещо підвищити шанси 

на  приживлення клаптів – у межах 60-70 %. 

Кращим оперативним підходом у випадку хронічних виразок гомілки 

слід вважати їх повне висічення разом із рубцевою тканиною дна. У цьому 

випадку можна розраховувати на приживлення на рівні 80-90%, іноді навіть 

вище. Однак повне приживлення автодермального клаптя після висічення 

виразки трапляється рідко. Зазвичай місцями виникає його краєвий чи 

вогнищевий некроз, переважно над залишками рубцевої тканини, яку не 

вдалося висікти. Тому бажано, щоб клапоть перевищував новоутворену рану 

на 10-15%. Залишок трансплантата зберігається в холодильнику загорнути у 

серветку, просякнуту 0,9% р-ном натрію хлориду з антибіотиком. За 

наявності ділянок некрозу пересадженого епідермо-дермального клаптя через 

5-6 діб їх ретельно висікають у межах здорової тканини, а утворену ранову 

поверхню закривають залишками консервованого трансплантата. Таким 

чином вдається уникнути повторної операції.  

За розробленим способом оптимізації оперативного лікування 

прооперовано 8 хворих із трофічними виразками різного генезу. 

Застосування способу, дозволяє значно знизити терміни лікування, 

кількість післяопераційних ускладнень трофічних виразок. 

Запропонований спосіб оптимізації оперативного лікування хворих із 

трофічними виразками є зручним, ефективним методом хірургічного 

лікування даної патології.  

 

 

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ  

ХРОНІЧНИХ ДЕФЕКТІВ ШКІРИ 

Петрюк Б.В., Мишковський Ю.М., Нурдінов Х.Н. 

 

Довго існуюча гранулююча поверхня ран чи трофічних виразок вимагає 

періодичних болісних перев’язок, зумовлює косметичний дефект, а також 

створює небезпеку формування рубцевих масивів і контрактур у випадку 

самостійного загоєння. Зрозуміло, що гранулюючу ранову поверхню 

необхідно якнайшвидше ліквідувати. Не завжди це вдається зробити за 

допомогою вторинних швів. У такому випадку може прийти на допомогу 

вторинна вільна шкірна пластика. Якщо є можливість висікти всю товщу 

грануляцій разом із рубцевим дном, то пересадка шкіри на свіжу рану є 
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більш раціональною, ніж на грануляції. Вибір методу пересадки шкіри після 

висічення гранулюючих ран залежить від стану основи, на яку будуть 

виконувати пересадку, та функціонального навантаження клаптя. При цьому 

важливо, щоб дно рани було вільним від рубцевої тканини.  

Отже, спершу висікають патологічне вогнище – рану чи виразку. Потім, 

за потреби, відсепаровують шкірні краї утвореної рани чи виконують 

додаткові розрізи.  Не бажано відсепаровувати краї дефекту у випадку давніх 

трофічних виразок, щоб уникнути можливого крайового некрозу. Далі 

забезпечують надійний гемостаз і накладають шви на ті ділянки рани, які 

можна зашити. Також можна накласти провізорні шви на рану, що 

залишилася, але їх тісно не затягують, щоб не спричинити порушення 

кровообігу. Якщо після цього краї рани підвищуються над її дном, їх можна 

зробити пологішими за допомогою безперервного шва тонкою ниткою, що 

розсмоктується. Інакше трансплантат на рівні країв рани буде 

підвищуватися, що може призвести до змертвіння цих ділянок. Краї рани по 

всьому периметру пришивають до її дна, внаслідок чого вона стає пологою і 

трансплантат краще прилягає.  

За розробленим способом оптимізації оперативного лікування хронічних 

дефектів шкіри проліковано 12 хворих, післяопераційних ускладнень не 

виявлено. 

Застосування способу, дозволяє значно покращити косметичний ефект 

та знизити функціональний дефект у результаті оперативного лікування 

хронічних дефектів шкіри. 

Запропонований спосіб оптимізації оперативного лікування хронічних 

дефектів шкіри є зручним, ефективним методом хірургічного лікування 

довготривалих гранулюючих ран чи трофічних виразок.  

 

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ПРИГОТУВАННЯ МОДЕЛЮЮЧОЇ ПЛІВКИ 

Петрюк Б.В., Мишковський Ю.М. 

 

Поширені глибокі опіки можуть бути ліквідовані лише шляхом вільної 

шкірної пластики, яку, зазвичай, виконують за допомогою дерматома. Знятий 

епідермо-дермальний трансплантат швидко згортається за рахунок наявності 

у його складі еластичних волокон дерми. Розправити клапоть досить 

складно. Іноді його приклеюють до стерильного паперу чи поліхлорвінілової 

плівки дерматомним клеєм, якщо потрібно вирізати певної форми та розміру 

клапті. Щоб уникнути цієї копіткої роботи, пропонується зрізати клапті 

разом із приклеєною до шкіри поліетиленовою плівкою товщиною 0,1 мм, на 

якій є виступи внаслідок пропускання її через спеціальний пристрій .   

Він складається з масивного металевого штатива, барабана з виступами, 

руків’я та гумового килимка, на який укладають плівку для підготовки. Під 

час обертання барабана поступально рухається плівка разом із килимком. 

При цьому виступи барабана створюють на плівці такого ж розміру конічної 
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форми відтиски. Моделюючу плівку приклеюють виступами до шкіри.  

Під час зрізання трансплантата виступи плівки втискують шкіру, 

внаслідок чого клапоть, якщо він не дуже товстий, може бути первинно 

перфорованим, що полегшує дренування рани і запобігає відшаруванню його 

гематомою. Одночасно на донорському місці відповідно до виступів 

залишаються острівці епідермісу, що полегшує епітелізацію донорської рани. 

Плівка утримує трансплантат розгорнутим, що значно полегшує його 

розкроювання відповідно до контуру ранової поверхні. 

Використовуючи розроблений пристрій для приготування моделюючої 

плівки проліковано 21хворий, післяопераційних ускладнень не виявлено. 

Застосування пристрою, дозволяє значно покращити косметичний ефект 

та знизити функціональний дефект у результаті лікування поширених 

глибоких опікових ран. 

Запропонований пристрій для приготування моделюючої плівки є 

зручним, ефективним методом хірургічного лікування поширених глибоких 

опікових ран.  

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПІСЛЯОПІКОВИХ 

 ГІПЕРТРОФІЧНИХ РУБЦІВ 

Петрюк Б.В., Мишковський Ю.М. 

 

Неприємним наслідком самостійного загоєння поверхневих дермальних 

опіків нерідко є гіпертрофічні рубці. Вони підвищуються над рівнем 

оточуючих шкірних покривів, супроводжуються свербежем, обмежують рухи 

у прилеглих суглобах, створюючи як косметичний, так і функціональний 

дефект, часто призводять до формування деформацій і контрактур. 

За наявності свіжих післяопікових  гіпертрофічних рубців пропонується 

така лікувальна тактика. У період формування рубців (3-4 міс. після 

ліквідації опікових ран) проводять курс розсмоктуальної терапії. Він включає 

електрофорез лідази, фонофорез із гідрокортизоновою маззю та еластичне 

бинтування. Тривалість курсу лікування – 10-14 діб. Після його завершення 

проводять кріодеструкцію рубців зрідженим азотом, зменшуючи їх товщу. 

Наступного дня видаляють відшарований епідерміс, а утворену ранову 

поверхню закривають ліофілізованим ксеноклаптем шкіри свині, під яким 

швидко відбувається загоєння. Після завершення епітелізації накладають 

силіконові пластини (виробник – ПП «Комбустіолог», м. Тернопіль), які 

фіксують пластирем або еластичним бинтом, терміном на 6-8 тижнів. 

Внаслідок такого лікування зникає свербіж у ділянці рубців, вони бліднуть, 

м’якшають, зменшується їх висота, а також має місце часткове відновлення 

функції.  

За розробленим способом лікування післяопікових  гіпертрофічних 

рубців проліковано 10 хворих, післяопераційних ускладнень не виявлено. 

Застосування способу, дозволяє значно покращити косметичний ефект 
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та знизити функціональний дефект у результаті лікування поверхневих 

дермальних опіків. 

Запропонований спосіб лікування післяопікових  гіпертрофічних рубців 

є зручним, ефективним методом хірургічного лікування поверхневих 

дермальних опіків.  

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ РУБЦЕУТВОРЕННЯ 

 В ОПІКОВИХ РЕКОНВАЛЕСЦЕНТІВ 

Мишковський Ю.М., Петрюк Б.В., Нурдінов Х.Н., Морар І.К. 

 

У результаті тривалого загоєння термічних дермальних опіків нерідко 

виникають рубці. Вони супроводжуються почервонінням, сухістю та 

лущенням шкіри над ними, свербежем, порушенням сну, іноді навіть психо-

емоційними розладами. За розташування післяопікових гіпертрофічних 

рубців у ділянках суглобів можливе виникнення контрактур і деформацій. Це 

створює не лише косметичний, але й функціональний дефект. 

Із метою профілактики утворення післяопікових рубців пропонується 

така тактика. Після повної епітелізації опікових поверхонь у результаті  

спонтанного загоєння (при поверхневих ураженнях) або внаслідок шкірної 

пластики (у випадку глибокого ураження) проводять курс розсмоктувальної 

терапії. Він включає електрофорез лідази, фонофорез із гідрокортизоновою 

маззю та еластичне бинтування. Тривалість курсу лікування – 10-14 діб. 

Після його завершення на свіжоепітелізовані ділянки накладають силіконові 

пластини (виробник – ПП «Комбустіолог», м. Тернопіль), які фіксують 

еластичним бинтом. Середній термін їх використання– 6-8 тижнів. Завдяки 

вказаній тактиці у переважної більшості випадків вдається запобігти 

виникненню післяопікових гіпертрофічних рубців. 

За розробленим способом профілактики рубцеутворення в опікових 

реконвалісцентів проліковано 11 хворих 

Застосування способу, дозволяє значно покращити косметичний ефект 

та знизити функціональний дефект у результаті тривалого загоєння 

термічних дермальних опіків. 

Запропонований спосіб профілактики утворення післяопікових рубців є 

зручним, ефективним методом хірургічного лікування при тривалому 

загоєнні термічних дермальних опіків.  
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СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ  

СИНДРОМУ ТИРЕОТОКСИКОЗУ 

Оленович О.А., Пашковська Н.В. 

 

Загальновідомо, що порушення функціонального стану щитоподібної 

залози (ЩЗ) здатні значно дестабілізувати стан системи гемостазу. 

Захворювання щитоподібної залози (ЩЗ) супроводжуються фазними 

порушеннями антикоагуляційного процесу, у тому числі фібринолітичної 

активності [А.Ш.Бышевский, 2006; А.Squizzato, 2007], причому змінюється 

не лише характер коагуляції та місцевий фібриноліз у самій тканині залози, а 

модифікується й функціональний стан зовнішньої системи гемокоагуляції та 

фібринолізу [С.Егет, 2006, 2009]. 

Незважаючи на суперечливість сучасних літературних відомостей щодо 

характеру та клінічної значимості гемокоагуляційних зрушень на тлі 

тиреотоксикозу, їх залежності від рівня тиреоїдних гормонів та тяжкості 

тиреотоксикозу, всіма авторами беззаперечно визнається факт 

розлагодженості тестів як загального згортання крові, так і плазмового 

фібринолізу за тиреотоксикозу [С.Еrem, 2009; М.Franchini, 2010; D.J. Stuijver, 

2012]. Існуючі способи лікування осіб із синдромом тиреотоксикозу не 

враховують стану системи плазмового фібринолізу, в той час як саме ці 

порушення, поряд з іншими факторами, здатні поглиблювати розлади 

функції багатьох органів та систем, які за тиреотоксикозу й без того зазнають 

істотних змін, відображаючись на перебігу захворювання. Ось чому 

надзвичайно важливим у лікуванні синдрому тиреотоксикозу є пошук 

препаратів, здатних нормалізувати зміни в системі плазмового фібринолізу. 

Ми пропонуємо вдосконалити спосіб лікування синдрому 

тиреотоксикозу шляхом призначення ескузану по 20 крапель тричі на добу 

впродовж 15 днів на тлі стандартного етіопатогенетичного лікування з метою 

додаткової корекції порушень плазмового фібринолізу. 

За результатами проведеного комплексного обстеження 48 хворих на 

дифузний токсичний зоб (ДТЗ) показано, що за тиреотоксикозу сумарна 

фібринолітична активність плазми крові значно зростала за рахунок 

істотного збільшення інтенсивності неферментативного фібринолізу та 

підвищення ензиматичного лізису фібрину, що порушувало структуру 

фібринолітичного потенціалу крові на користь неферментативного 

[О.А.Оленович, 2005]. Застосування ескузану в комплексному лікуванні 

хворих на ДТЗ значно ефективніше, порівняно зі стандартною для зазначеної 

нозології терапією, сприяє зниженню надмірно активованого фібринолізу 

плазми крові, відновлює його структуру: після включення ескузану до 

програми лікування хворих на ДТЗ сумарний, неферментативний та 

ферментативний фібриноліз плазми крові виявилися відповідно на 22,8; 35,3 

та 19,1% меншими (Р<0,001) за відповідні результати стандартного 

лікування, наближаючись до показників практично здорових осіб. 

Удосконалення способу корекції реологічних проявів синдрому 
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тиреотоксикозу шляхом застосування даного методу в лікуванні цієї когорти 

пацієнтів сприятиме підвищенню його ефективності та покращуватиме 

прогноз відносно подальшого перебігу захворювання та життя пацієнтів. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

лікування хворих із синдромом тиреотоксикозу, що дозволить покращити 

прогноз відносно подальшого перебігу захворювання та життя пацієнтів. 

 

 

СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ДІАГНОСТИКИ  

РЕНАЛЬНИХ ПРОЯВІВ СИНДРОМУ ТИРЕОТОКСИКОЗУ 

Оленович О.А., Пашковська Н.В. 

 

Як відомо, тиреоїдні гормони спричиняють пряму дію на нирки, 

адаптуючи роботу різних відділів нефрону та впливаючи на фібринолітичний 

потенціал сечі. Порушення тиреоїдного забезпечення організму призводить 

до дестабілізації системи гемокоагуляції та фібринолізу, що, поряд з іншими 

факторами, сприяє розвитку ниркових дисфункцій, призводить до 

структурної та функціональної нестабільності діяльності нирок, впливаючи 

таким чином на обмінні процеси в організмі, які за умов тиреоїдної патології 

і без того зазнають істотних змін. Разом з тим, функціональний стан нирок 

має значний вплив на вміст у крові та сечі компонентів згортальної та 

фібринолітичної систем організму. Факт взаємного впливу вказаних 

процесів, а також вплив їх розладів на перебіг синдрому тиреотоксикозу, 

вимагає пошуку методів їх ранньої діагностики з метою забезпечення 

своєчасного ренопротекторного лікування. 

Ми пропонуємо вдосконалити спосіб діагностики ренальних проявів 

синдрому тиреотоксикозу шляхом визначення в сечі пацієнтів (вранішня 

порція) сумарної фібринолітичної активності (СФА), неферментативної 

фібринолітичної активності (НФА), розрахунку ферментативної 

фібринолітичної активності (ФФА) [Б.М.Боднар, О.Л.Кухарчук та співав., 

2000] і при зниженні зазначених показників відповідно у 1,7 раза і більше 

діагностувати початкову ниркову дисфункцію. 

За результатами проведеного комплексного обстеження 48 хворих на 

дифузний токсичний зоб (ДТЗ) у стадії субкомпенсацїї показано, що 

підвищення фібринолітичної активності сечі в 1,7 раза (Р<0,001) за рахунок 

збільшення як НФА (Р<0,001), так і ФФА (Р<0,001) за тиреотоксикозу 

супроводжується порушенням функціонального стану нирок: зниженням 

діурезу, накопиченням креатиніну в плазмі крові внаслідок падіння ШКФ, 

розвитком помірної протеїнурії (гломерулярного характеру), гіпонатріємії, 

зумовленої пригніченням канальцевої реабсорбції іонів натрію та втратами 

іонів натрію з сечею, а також підвищенням pH сечі, пригніченням ацидо- та 

амоніогенезу [О.А.Оленович, 2005]. Виявлення зазначених змін ще до їх 

діагностики загальноприйнятими методами дозволяє пропонувати 

дослідження фібринолітичної активності сечі як маркер початкових 
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порушень діяльності нирок на доклінічному етапі їх розвитку у пацієнтів із 

синдромом тиреотоксикозу і, разом з іншими клініко-параклінічними 

критеріями та скринінговим методами, використовувати для ранньої 

діагностики ренальних проявів тиреотоксикозу. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

діагностики ренальних проявів синдрому тиреотоксикозу, що дозволить 

підвищити ефективність його лікування. 

 

 

СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОРУШЕННЯ 

МЕТАБОЛІЗМУ ТИРЕОЇДНИХ ГОРМОНІВ НА ТЛІ 

МЕТАБОЛІЧНОГО СИНДРОМУ 

Абрамова Н.О., Пашковська Н.В., Катан В.Г. 

 

Метаболічний синдром є серйозною проблемою сучасності, адже на 

думку експертів Всесвітньої організації охорони здоров'я він є «пандемією 

XXI сторіччя». Поширеність метаболічного синдрому у світі коливається від 

20% до 40%, має тенденцію до збільшення із віком, однак протягом 

останнього часу відзначається зростання цього захворювання серед підлітків 

[Б. Ногйа, 2011]. 

Останнім часом зросла цікавість учених до особливостей порушення 

обміну тиреоїдних гормонів у пацієнтів на тлі метаболічного синдрому, так 

відомо, у таких пацієнтів підвищений ризик розвитку гіпотиреозу та 

вузлового зоба [Y.K. Lee, 2011, М.А. Michalaki, 2011, М.А Michalaki, 2011]. 

Синдром нетиреоїдної патології (СНТП), також відомий як синдром 

низького Тз. виникає на фоні хронічної супутньої патології і 

характеризується зниженням вмісту трийодтироніну внаслідок пригнічення 

активності дейодиназ - ферментів, за допомогою яких здійснюється 

периферична конверсія тироксину (Т4) в його активний метаболіт 

трийодтиронін (Тз). Такі зміни характерні для 75 % госпіталізованих 

пацієнтів [A. Myers S., 2007, Т.А. Рарра, 2011]. 

Тиреоїдні гормони беруть участь у регуляції майже всіх фізіологічних 

процесів в організмі, у тому числі вуглеводного та ліпідного обмінів. Тому 

вивчення процесу їх синтезу та його порушень є вкрай важливим. D1 є 

однією із найбільш поширених ензимів із сімейства дейодиназ, що 

регулюють активність тиреоїдних гормонів шляхом 5'-монодейодування 

тироксину (Т4) з утворенням у 5 разів більш активного трийодтироніну (Тз) в 

печінці, нирках, щитоподібній залозі, також транскрипти DI01 виявлені в 

гіпофізі, кишечнику, плаценті та гонадах (A.L. Маіа, 2011). Біля 80 % 

вільного трийодтироніну утворюються на периферії за допомогою 

вищезазначеного механізму за участю дейодиназ [G. Bello, 2010, М. Shayri, 

2010]. 

Регуляція синтезу D1 здійснюється геномом DI01, що знаходиться в р32-

р33 ділянці 1-ї хромосоми. 
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Проте досі невивченим залишається зв'язок між порушенням обміну 

тиреоїдних гормонів та поліморфізмом гена DI01 на тлі метаболічного 

синдрому. 

Ми пропонуємо включити визначення С/Т поліморфізму гена DI01 з 

метою прогнозування ризику розвитку сидрому нетиреоїдної патології на тлі 

МС. 

У 102 пацієнтів із метаболічним синдромом та 97 практично здорових 

осіб було досліджено С/Т поліморфізм гена DI01. 

Порівняння розподілу частот генотипів гена DI01 показало, що С/Т 

поліморфізм гена DI01 асоційований із розвитком порушення обміну 

тиреоїдних гормонів у обстежуваних пацієнтів порівняно з групою контролю 

(р<0,05). 

Нами виявлено, що такі зміни зумовлені зменшенням частоти СС 

генотипу в групі осіб із артеріальною гіпертензією на тлі абдомінального 

ожиріння порівняно з групою контролю (X2 = 6,8, р<0,05), тоді як достовірної 

різниці між частотами СТ та ТТ генотипів в основній та контрольній групах 

не виявлено (Х2= 2,4, р>0,05 та Х2=1,2, р>0,05). 

В осіб із СТ генотипом ризик виникнення дисбалансу в обміні 

тиреоїдних гормонів у 5,7 раза вищий порівняно з особами з генотипом СС 

(р<0,05; СШ=1,89, 0,95% ДІ=1,06-3,35), тоді як у осіб із ТТ генотипом ризик 

розвитку даних порушень виявився у 7,3 раза вищим порівняно з особами з 

СС генотипом (р<0,05; СШ=2,41, 0,95% ДІ=0,89-6,56). 

Із збільшенням кількості Т-алеля в генотипі, ризик виникнення 

патологічних процесів зростає, отже, носії «мінорного» Т-алеля мали вищий 

ризик порушень тиреоїдного гомеостазу, порівняно із носіями «дикого» С-

алеля. Враховуючи, що різниця частот генотипів виникає переважно за 

рахунок зниження кількості осіб гомозиготних за С алелем, можна 

припустити, що С-алель володіє протекторними властивостями, що свідчить 

про роль С/Т поліморфізму в розвитку тиреоїдного дисбалансу. 

Це забезпечує можливість використання даного обстеження разом із 

іншими клініко- параклінічними критеріями як скринінгового методу 

прогнозування розвитку синдрому нетиреоїдної патології на тлі 

метаболічного синдрому, що можна застосовувати для формування клінічних 

рекомендацій щодо лікування цієї когорти пацієнтів. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

прогнозування порушення обміну тиреоїдних гомонів на тлі метаболічного 

синдрому, що дозволить підвищити ефективність лікування даного 

захворювання у цієї категорії пацієнтів. 
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СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ЛІКУВАННЯ  

ДІАБЕТИЧНОЇ ПОЛІНЕЙРОПАТІЇ 

Павлович Л.Б., Маслянко В.А. 

 

Одним із найчастіших та найпоширеніших неврологічних ускладнень 

цукрового діабету є діабетична полінейропатія (частота розвитку за різними 

літературними джерелами коливається від 20% до 93% залежно від типу 

діабету та методів діагностики). ЦД є одним із найбільш розповсюджених 

захворювань та залишається однією з найскладніших медико-соціальних 

проблем [Birring, М. Berry, 2006]. 

Питання лікування діабетичної полінейропатії та подальшого 

прогнозування її перебігу залишається відкритим. Ми пропонуємо 

вдосконалити спосіб лікування діабетичної полінейропатії шляхом 

включення до базисного лікування келтикану по 1 капсулі 3 рази на добу 

впродовж 4 тижнів. 

За результатами проведеного комплексного обстеження хворих на 

діабетичну полінейропатію показано, що при застосуванні на тлі базисного 

лікування келтикану по 1 капсулі 3 рази на добу впродовж 4 тижнів 

спостерігається значне зменшення таких нейропатичних симптомів, як біль, 

оніміння, пекучість, парестезії порівняно з базисною терапією. Під впливом 

базисного лікування амплітуда М-відповіді збільшується невірогідно. Після 

додаткового призначення келтикану відзначалося вірогідне збільшення 

амплітуди М- відповіді у хворих на діабетичну полінейропатію. 

Це забезпечує можливість використання даного лікування разом з 

базисною терапією, що значно підвищить ефективність лікування та прогноз 

відносно подальшого перебігу захворювання. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

терапії пацієнтів з діабетичною полінейропатією, що дозволить підвищити 

ефективність лікування даного захворювання. 
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МІКРОБІОЛОГІЇ ТА ВІРУСОЛОГІЇ 
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БІНАРНИЙ КОМПЛЕКТ КОРДИНАТНО-ФІКСОВАНИХ 

ГІДРОФОБНИХ ПУАНСОНІВ ДЛЯ ОТРИМАННЯ АГАРИЗОВАНИХ 

БЛОКІВ З МЕТОЮ ПРОВЕДЕННЯ РЕАКЦІЇ ВЕКТОРНОЇ 

ПРЕЦИПІТАЦІЇ ТА ВИЗНАЧЕННЯ АКТИВНОСТІ  

АНТИСЕПТИЧНИХ ЗАСОБІВ IN VITRO 

Бурденюк І.П., Мислицький В.Ф.,  

Ходоровський В.М., Бурденюк В.І. 

 

Бінарний комплект кординатно-фіксованих гідрофобних пуансонів 

виготовлено з хімічно нейтрального гідрофобного матеріалу тефлону. 

Стандартних розмірів і форми з високим ступенем (V-11-12) чистоти їхніх 

поверхонь (рис. 1) пуансони змонтовані на окремих полістиролових дисках 

(1,2) діаметром 92,5 мм і товщиною 3,0 мм. Діаметр дисків відповідає 

внутрішньому діаметру стандартної скляної чашки Петрі (4), зменшеному на 

0,2 мм.  

Полістиролові круги (диски) з кординатно-фіксованими 

фторопластовими пуансонами за допомогою фіксуючого і регулюючого 

глибину занурення пуансонів у агаризований субстрат ступеневим 

(дворізьбовим) гвинтом з’єднуються з основним фіксуючим і направляючим 

диском (3).  

За необхідності стерилізація пуансонів у дисках «1» і «2» проводиться 

шляхом їх занурення на певний час у 960 розчин етанолу об'ємом 25,0-30,0 

мл, внесеного у чашку Петрі. 

Диск із пуансонами «1» формує в агаризованному середовищі 6 

периферійних тригранної форми лунок об’ємом 0,1-0,2 мл та центральну 

шестигранної форми лунку об’ємом 0,6-1,0 мл. 

Комплект пуансонів «2» формує відповідно 8 периферійних об'ємом 

0,05-0,1 мл та центральну об’ємом 0,2-0,5 мл лунки циліндричної форми. 

Координати знаходження сформованих лунок в агаризованих блоках, їх 

об’єм регулюється гвинтом занурення пуансонів у робочий субстрат.  

Використання поодиноких чи то необхідної кількості агаризованих 

блоків відбувається згідно з класичними методами відразу або ж, за потреби, 

через 48-72 години їх зберігання в умовах побутового холодильника. 

Науково обґрунтовано та практично перевірено в умовах лабораторії 

оригінальний бінарний комплект координатно-фіксованих гідрофобних 

хімічно нейтральних пуансонів  для отримання серійних агаризованих блоків 

з метою проведення реакції векторної преципітації та визначення активності 

антисептичних засобів. 

Пристрій може застосовуватись як у роботі практичних 

бактеріологічних та імунологічних лабораторій, так і в науково-

дослідницькій роботі. 

Бінарний комплект координатно-фіксованих гідрофобних пуансонів 

використовується співробітниками кафедр мікробіології та вірусології і 

патофізіології Буковинського державного медичного університету при 
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проведенні навчально-методичної та науково-дослідної роботи. 

 
Рис. 1 

1.  Диск пуансонів для реакції векторної преципітації. 

2.  Диск пуансонів для визначення одиничної та комплексної дії 

антимікробних засобів. 

3.  Фіксуючий і направляючий диск із гвинтом регулювання вертикальної 

подачі пуансонів. 

4.  Стандартна скляна чашка Петрі для агаризованих середовищ. 

 

 

БАГАТОРАЗОВІ ПРЕДМЕТНІ СКЕЛЬЦЯ З ВИДИМИМИ 

 ПОСТІЙНИМИ МЕЖАМИ РОЗМІЩЕННЯ МІКРОПРЕПАРАТІВ 

Бурденюк І.П., Дейнека С.Є., Джуряк В.С. 

 

Для виявлення, з метою діагностики, мікроорганізмів одним із найбільш 

швидких та достатньо інформованих методів є методи мікроскопічних 

досліджень патологічних матеріалів. 

У випадку користування, методами світлової мікроскопії (сухо 

повітряної або ж імерсійної) велику увагу приділяють виготовленню 

мікробіологічних препаратів. Основою мікропрепаратів є предметні скельця. 

Промислово виготовлені предметні скельця за своїми оптико-фізичними 

властивостями відповідають міжнародним стандартам. 

Однак методика приготування мікропрепаратів із використанням 

стандартних предметних скелець потребує спрощеної уніфікації. Так, до 
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останнього часу локалізація мікрокультури на поверхні предметного скла 

визначається шляхом вибору координати та обмеження його площі на 

поверхні предметного скельця. 

До останнього часу периметр границі розміщення мікропрепаратів на 

поверхні предметних скелець визначають формою і розмірами контурів на 

предметнім скельці, нанесеними попередньо фломастером або ж олівцем по 

склу. 

За наявності вологи на предметному скельці або ж недостатнього його 

знежирення ці маркери (фломастер, олівець по склу) не задовольняють 

потребі утворення видимих границь мікропрепаратів. Вони не адгезуються на 

поверхні вологих та відносно знежирених поверхонь предметних скелець. 

Крім того, на етапі фіксації приготовленого мікропрепарату жаром або ж з 

використанням фіксаторів робочі поверхні мікропрепаратів покриваються 

тонким шаром вуалі від розплавлення парафінових основ маркерів, а при 

повторному використанні таких предметних скелець виникає проблема їх 

знежирення. Тому авторами пропонується: 

Стандартні промислові предметні скельця перед їх використанням 

мітити абразивним матеріалом, що залишає видиму границю необхідних 

розмірів площини та місця розміщення майбутнього мікропрепарату на 

поверхні скельця (рис.1). Предметні скельця з поміченою таким методом 

границею мікропрепарату залишаються стабільними, прозорими, легко 

знежирюються, готовими до серії подальших їх використань. 

 
Рис. 1 

Економічна вигода: Серійне використання маркованих предметних 

скелець, просте їх отримання висока продуктивність у часі маркірування, 

довгочасність зберігання маркірування, нанесення досліджуваного матеріалу 

за вибором сторін мікропрепарату. 

Маркіровані предметні скельця використовуються кафедрою 
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мікробіології та вірусології Б ДМУ при виконанні науково-дослідних робіт та 

забезпечені навчального процесу. 

 

 

КОМПЛЕКТ ДЛЯ СЕРІЙНОГО ВИГОТОВЛЕННЯ ПРЕДМЕТНИХ 

СКЕЛЕЦЬ ЗІ СТАБІЛЬНИМИ КООРДИНАТАМИ РОЗМІЩЕННЯ, 

РОЗМІРАМИ І ГЕОМЕТРИЧНОЮ ФОРМОЮ ПЛОЩІ 

МІКРОПРЕПАРАТІВ 

Бурденюк І.П., Мислицький В.Ф., Данчук А.Г. 

 

Для виявлення, з метою діагностики, мікроорганізмів одним із найбільш 

швидких та достатньо інформованих методів є методи мікроскопічних 

досліджень патологічних матеріалів. 

У випадку користування, методами світлової мікроскопії (сухо 

повітряної або ж імерсійної) велику увагу приділяють виготовленню 

мікробіологічних препаратів. Основою мікропрепаратів є предметні скельця. 

Промислово виготовлені предметні скельця за своїми оптико-фізичними 

властивостями відповідають міжнародним стандартам. 

Однак методика приготування мікропрепаратів із використанням 

стандартних предметних скелець потребує спрощеної уніфікації. Так, до 

останнього часу локалізація мікрокультури на поверхні предметного скла 

промислово виготовлені, що за своїми фізико-оптичними властивостями 

відповідають міжнародним стандартам. 

Останнім часом із використанням автоматизованих швидкісних серійних 

методів мікроскопії при застосуванні лазерної поляризаційної вектор-

параметричної діагностики біопрепаратів, приготування мікропрепаратів на 

предметних скельцях потребує уніфікації. 

До останнього часу локалізація мікропрепаратів, розміри площі 

нанесеного шару та його геометрична форма границь сильно варіюють і 

визначаються особисто дослідником, а отже негативно впливають на 

результати досліджень, витрату, часу на корекцію мікропрепаратів під час 

мікроскопії. 

Позначення границь мікропрепаратів на предметних скельцях 

парафінізованими олівцями по склу затруднює їх фіксацію шаром, потребує 

трудомісткої (копіткої)роботи знежирення при повторному використанні 

скелець. 

Для серійного виготовлення предметних скелець зі стабільними по 

координатах, площі і її геометричній формі мікропрепарата, запропоновано, 

використання багаторазових стандартних лекальних шаблонів та 

маркеруючого «олівця» з алмазним кристалом (рис. 1). 
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Методика виготовлення маркерованого скельця. На стандартне типове 

предметне скельця накладають аналогічних розмірів один із комплекти 

лекальний шаблон і алмазним «олівцем» обводять периметр майбутнього 

мікропрепарата, залишаючи абразивом постійний слід на склі. 

Корисний ефект. Відмова від використання парафінізованих олівців по 

склу, що викликають необхідність знежирення предметних скелець; стабільні 

координати розміщення, площі мікропрепаратів та їх геометричні форми; 

можливість використання автоматизованих методів мікроскопії, 

застосування лазерної поляризаційної вектор-параметричної 

міродіагностики; фіксації мікропрепаратів і стерилізації предметних скелець 

любим з існуючих методів, тривале використання маркерованих скелець 

впродовж їх існування. 

Продуктивність виготовлення - 10-15 скелець за хвилину. 

 

 

КОМПЛЕКС, ЩО ПРИСКОРЮЄ ВИЗНАЧЕННЯ  

АНТИСЕПТИЧНОЇ АКТИВНОСТІ ПРЕПАРАТІВ 

Бурденюк І.П., Мислицький В.Ф., Бліндер О.О., Ходоровський В.М. 

 

Постійне збільшення кількості резистентних штамів мікроорганізмів в 

ділнці інфекційної патології диктує необхідність розробки нових ефективних 

методів і способів запобігання цьому явищу. 

При термінальних клінічних станах хворих із компонентом інфекційної 

патології вирішальним для лікаря є не лише швидка і надійна діагностика 

хвороби, але й прискорене визначення найбільш активних, для даного 
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випадку, антисептичних лікарських засобів. 

Існуючі методи (серійних розведень, диско-дифузійний) визначення 

активності антибіотиків та антисептичних хіміотерапевтичних препаратів 

залежні від різних факторів, громіздкі, а головне, тривалі у часі отримання 

результатів.  

Диско-дифузійний метод базується на явищі переносу речовин у 

напрямку сил, які діють з боку градієнтів і призводять до зменшення їх 

величини, тобто явищі пасивного транспорту. Пасивний транспорт 

відбувається без затрати зовнішньої енергії повільно в часі. При 

використанні поняття густини потоку дифузуючої речовини (J= Ф/S) цей 

процес зводиться до закону дифузії Фіка, а саме (Ix=-D dc/dx). У часі цей 

процес часто не задовольняє дослідників. 

Для активації дифузії малих концентрацій речовин у часі професором 

Московського університету Ф. Ф. Рейссом запропоновано явище 

електрофорезу. Це направлене переміщення електрично заряджених 

частинок дисперсної фази в дисперсному середовищі під дією зовнішнього 

електричного поля. Залежно від величини заряду і своїх розмірів частки в 

електричному полі набувають різної швидкості і проходить різну відстань у 

наближенні до катоду чи аноду відповідно. 

На засіяні дослідними культурами мікроорганізмів у стандартних 

скляних чашках Петрі з твердим поживним середовищем накладають блок 

електродів (фото 2/1). На поверхню агару шести вільних між електродами  

секторів наносять стандартні диски з антибіотиками, або нейтральні паперові 

диски стандартних розмірів (діаметром 5 мм). У цьому випадку на поверхню 

нейтральних паперових дисків мікропіпеткою наносять рівні об’єми відомих 

концентрацій розчинів досліджуваних препаратів. Координати розміщення 

дисків визначають градуйованим поділом радіальних смужок з’єднуючих 

зовнішній і центральний електроди. Залежно від природи досліджуваних 

аніон- чи катіоніонактивних антисептиків раціонально вибирають їх 

координати між електродами.  

При подачі на електроди постійного  діадинамічного струму від джерела 

живлення між електродами виникає пульсуюче електростатичне поле, 

стимулюючи активний векторний розподіл біологічно активних іонів у 

напрямку відповідного їх електрода. 

Живлення електродів здійснюється від модифікованого нами джерела  

постійного діадинамічного струму (фото 3/3). Діапазон робочих напруг по 

витоку знаходився в межах 6,0-24,0 В з модульованими імпульсами 

діадинамічних струмів між електродами пилкоподібної або ж трапецієвидної 

форми з різкими фронтами наростанням імпульсів. Електрофорез  дозований 

в часі проводиться дискретно в межах 5-30 хвилин при щільності струму 

0,05-0,1 ма/см2.  

Отже, у процесі електрофорезу відбувається розподіл концентрацій 

біологічно активних іонів антисептичних лікарських сполук. Після 

інкубування опрацьованих таким методом культур мікроорганізмів у чашках 
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Петрі протягом 8-12 годин на поверхні агаризованих середовищ виникають 

овальної форми зони затримки росту різних розмірів їх великих діаметрів. 

Розміри зон пропорційні мірі антимікробної активності досліджуваних 

антисептиків. 

Перевага запропонованого методу з використання комплексу: 

- доставка антисептичного засобу відбуваються відразу в активній 

формі; 

- електричний струм дозволяє активувати дію  антисептика при 

електрофорезі; 

- визначити біологічну активність антисептиків у більш низьких їх 

концентраціях. 

Сконструйовано та перевірено в умовах бактеріологічної лабораторії 

пристрій у комплекті: кільцевого периферійного та дископодібного 

центрального електродів, виготовлених з парамагнітного матеріалу стійкого 

до дії кислот і лугів, та джерела живлення електродів постійним 

діадинамічним струмом  з метою прискореного визначення антимікробної 

активності катіон- та аніонактивних антисептичних препаратів. 

Пристрій знайшов застосування на кафедрі мікробіології та вірусології, 

патологічної фізіології Буковинського державного медичного університету та 

бактеріологічній лабораторії  пологового будинку № 1 м. Чернівці.  
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ПРИСТРІЙ ДЛЯ ОТРИМАННЯ МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ПРЕПАРАТІВ 

СТАНДАРТНИХ РОЗМІРІВ І ПОСТІЙНИХ КООРДИНАТ 

НА ПРЕДМЕТНИХ СКЕЛЬЦЯХ 

Бурденюк І. П, Мислицький В.Ф., Ушенко О.Г., Масюкевич Ю.Г. 

 

Останнім часом фотометричні, спектральні полярнзаційної ї 

кореляційної характеристики поля розсіяного фазово-неоднорідними 

Біолологічними шарами випромінювання, стають носіями інформації про їх 

властивості. Це робить вивчення явища розсіювання оптичного 

випромінювання актуальним у діагностиці морфології та ультраструктури 

таких біологічних об'єктів. 

Одним із найбільш універсальних та інформаційноємних діагностачних 

методів с Мюллер — матричний метод, заснований на універсальному 

описуванні поляризації світлових пучків параметрами вектора Стокса і 

моделюванні матричними операторами статичних властивостей об'єктів. 

Основним сучасним інструментом одержання такої інформації є метод 

поляризаційно чутливої оптичної когерентної томографії з використанням 

низькокогерентної інтерферометрії, закладеної в станах поляризації 

лазерного випромінювання. 

Для отримання надійних результатів методом ЖТ однією з них є 

приготування біологічних препаратів. Координати розмішення на 

предметних скельцях, розміри площі нанесених біопрепаратів та іншого 

шару досліджуваних зразків є досить важливими факторами і залежить від 

максимальної уніфікації методами їх приготування. 

З метою уніфікації приготуванні стандартизованих за місцем 

розміщення на предметнім скельці, формою і розмірами площі, товщиною 

шару та рівномірністю розподілу в площині мікропрепаратів біологічного 

походження (культури мікроорганізмів, клітин тваринного і рослинного 

походження) запропоновано, теоретично обгрунтовано, виготовлено та 

експериментально випробувано пристрій для отримання стандартних 

біологічних мікропрепаратів (рис. 1). 

Робочими деталями пристрою є хімічно вентральні (тефлонові пластини 

розмірами 73.0x25.5x3.0 мм. що відповідає розмірам стандартних 

предметних скелець для виготовлення мікропрепаратів та касетних сталих 

для розміщення предметних скелець. У кожній із десяти пластин на відстані 

15.0 мм від краю вифрезовано робоче вікно прямокутної форми розмірами 

22,0x15,0 мм симетрично розміщене відносно продовжної осі пластини. 

Ексцентричне зміщення робочого вікна продиктовано необхідністю, а саме: 

захисту працюючих, відстанню від інфікованого матеріалу в момент 

приготування мікропрепаратів, економного використання дезінфікуючих та 

фіксуючих агентів (метанол, етанол, суміш Никифорова та ін), збереження 

на препараті вільного місця для йото позначення. 
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Рис. 1 

Важливою умовою при виготовленні мікропрепаратів єгор изонтальне 

розміщення предметних скелець. Для нього спроектовано касетний столик, 

розрахований на розміщення і фіксацію десяти майбутніх мікропрепаратів. 

Горизонтальне положення регулюється зміненої висоти ніжок столика 

гвинтами з вертикальною подачею. 

Стійкий до дії факторів (лугів, кислот, спиртів та інших дезинфікуючих 

агентів) матеріал — фторопласт з якого виготовлено касетний столик, легко 

піддасться стерилізації при необхідності. 

Фіксуючі рамки гвинта (рис. 1) виготовлені з високоякісної нержавіючої 

сталі марки «12ХНЗА» запобігають зміщенню координат мікропрепаратів і 

цілком усувають явище капілярності. 

Технологія приготування мікропрепаратів з використанням пристрою. 

В ніші касетного столика поміщають знежирені предметні скельця з 

накладеними на них тефлоновими пластинами і щільно фіксують дані 

комплекси з касетним столиком. Регулюючи, при необхідності, висоту ніжок 

столика, придають пристрою горизонтальне положення. 

На поверхню предметних скелець, відгородженою площею робочих 

віконець, пластин підготованого до роботи пристрою, вносять суспензії 

досліджуваних біооб'єктів в об’ємі 0.1 мл. Культури швидко і рівномірно 

розподіляються по поверхні знежирених скелець. Після висихання 

препаратів на їх поверхні наносять по 0.15-0,2 мл 96% етанолу з метою 

фіксування препаратів та знешкодження досліджуваних біокультур. 

Виготовлені таким способом, з використанням пристрою 

мікропрепаратів готові для проведення подальших досліджень, явища 

розсіювання оптичного випромінювання методом прокрашування. 
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УНІВЕРСАЛЬНИЙ БІНАРНИЙ ЛОЖКОПОДІБНИЙ ЗОНД-

ПРИСТРІЙ ЛОКАЛЬНОГО ЗАБОРУ МАТЕРІАЛУ ДЛЯ 

МІКРОБІОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 

Бурденюк І.П, Мислицький В.Ф., Бурденюк В.І. 

 

Результанти мікробіологічних досліджень в значною мірою залежать від 

способів забору, вибору локалізації патологічного вогнища та достатньої 

кількості причинних мікроорганізмів у досліджуваному матеріалі. 

Існуючі методи забору матеріалу тампонами, шпателем або ж змивами 

мають ряд недоліків, а отже, потребують їх раціоналізації. Користуючись 

названими методами у досліджуваний матеріал, окрім причинних 

мікроорганізмів потрапляє велика кількість сапрофітної мікрофлори, що 

значно ускладнює лабораторну діагностику у клінічних умовах.  

Крім того, перераховані методи не дають можливості проводити 

диференційовано локально забір матеріалу особливо з важкодоступних 

ділянок слизових оболонок та ушкоджених тканин тіла людини. 

Авторами виготовлено креслення та діючий зразок оригінального 

універсального металевого зонда для локального забору матеріалу з видимих 

та важкодоступних ділянок слизових оболонок тіла людини. 

Будова та методика користування пристроєм. Пристрій являє собою 

виготовлений із нержавіючої інструментальної високоякісної легіравної 

хромонікелевої сталі марки „12ХНЗА” циліндричної форми відрізок 

довжиною 180 та діаметром 2,0 мм. На кінцях відрізка шляхом холодного 

пресування сформовані еліпсоїдні по периметру ложкоподібної форми 

термінали ємністю 0,025 та 0,05 см3. 

 
Рис. 1. 

Притуплені краї по периметр ложкоподібних терміналів не 

пошкоджують слизові оболонки при заборі матеріалу та поверхні 

агаризованих живильних середовищ при його пасиві. 

Високий клас чистоти обробки діючих поверхонь пристрою та стійкість 

до корозії металу спрощують процес його стерилізації 96% етанолом або 
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нагріванням. 

Стерильним зондом шляхом легкого натиску і зскрибка з уражених 

місць легко проводиться забір матеріалу об'ємом 0.025 або ж 0.05 мл. 

Введенням зонда на необхідну глибину в порожнину урогенітальної сфери 

без болю забір матеріалу. 

Економічний ефект та ознаки корисності пристрою. 

Універсальний зонд-лопатка може служити діючим наглядним 

пристроєм при підготовці фахівців лікувально-діагностичного профілю 

навчальних медичних закладів. 

Пристрій забезпечує локальний забір матеріалу з патологічного вогнища 

рівнем його локалізації. 

Висока продуктивність і багаторазове використання. Простота 

конструкції і правил експлуатації, довговічність. 

Дозування об'єму взятого матеріалу. 

Мінімізація забруднення матеріалу сторонньою мікрофлорою в протесі 

забору. 
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КАФЕДРА 

НЕРВОВИХ ХВОРОБ, ПСИХІАТРІЇ ТА 

МЕДИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ  

ім. С.М. САВЕНКА 
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СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ Й ВИЯВЛЕННЯ  

ГРУП РИЗИКУ НЕПСИХОТИЧНИХ ПСИХІЧНИХ РОЗЛАДІВ 

СЕРЕД СТУДЕНТІВ  

Юрценюк О.С., Ротар С.С. 

 

Збільшення захворюваності на межові психічні розлади, що 

спостерігається протягом останніх років, вимагає пошуків нових підходів до 

збереження психічного здоров’я (Табачніков С.І. та ін., 2004; Чабан О.С. та 

ін., 2007; Сухоруков В.І., 2008; Сердюк О.І., 2008; Влох І.Й. та ін., 2009; 

Пшук Н.Г. та ін., 2009; Волошин П.В. та ін., 2010; Бітенський В.С., 2010; 

Юр'єва Л.М., 2010; Вербенко В.А., 2010; Спіріна І.Д., 2010; Марута Н.О., 

2011; Михайлов Б.В., 2011; Підкоритов В.С., 2011; Кожина Г.М., 2011).  

Особливої актуальності ця проблема набуває стосовно осіб, праця яких 

пов’язана з нервово-психічним напруженням. На думку багатьох вчених, до 

цієї групи слід віднести студентів вищих навчальних закладів (ВНЗ) 

(Балабанова Л.М., 1999; Кришталь В.В., 2007; Маркова М.В., 2007; Сінайко 

В.М., 2010; Pierre V., 2010; Вітенко І.С., 2011). Навчальна діяльність 

студентів на сучасному етапі розвитку суспільства потребує засвоєння 

великого обсягу інформації та формування широкого спектра професійних 

навичок і вмінь. Цей процес, як правило, здійснюється в умовах дефіциту 

часу і супроводжується, зокрема, порушенням психічної та соціальної 

адаптації (Гавенко В.Л., 1991-2011; Казакова С.Є., 2007; Соколова І.М., 2008; 

Козідубова В.М., 2009; Прокопенко Ю.О., 2009; Бачериков А.М. та ін., 2010; 

Фільц О.О., 2010; Табачников А.Е., 2011; Christensson A., 2011). 

Одним із основних і частих проявів психічної дезадаптації є 

непсихотичні психічні розлади (НПР), поширеність яких у популяції 

студентів, за даними літератури, коливається від 5,8% до 61,35% Красик Е.Д. 

та ін., 1982; Улезко А.В. та ін., 1996; Чуркин А.А,  Берсенев А.В., 2003; Зорко 

Ю.А., 2006; Ильинa М.А., 2008; Рогозина М.А. та ін., 2009; Park K.H., 2009). 

Вони зумовлюють зниження працездатності, погіршення навчальної 

адаптації й академічної успішності, а також якості життя студентів та, за 

даними ВООЗ (2001р.), у 25% випадків є причиною академічних відпусток та 

відрахувань з ВНЗ. 

Сучасний етап розвитку вищої освіти потребує розробки концепції 

диференційованих психокорекційних й психопрофілактичних заходів, 

спрямованих на прогнозування, запобігання, своєчасну діагностику та 

лікування НПР у студентів з урахуванням статі, етапу навчання, 

особливостей організації навчального процесу (ОНП) (Луценко А.Г., 2006; 

Гавенко Н.В., 2007; Марута Н.А., 2008; Напрєєнко О.К., 2009; Табачніков 

С.І., 2010; Михайлов Б.В., 2010; Кришталь Є.В., 2010; Абрамов В.А., 2010; 

Скрипников А.Н., 2011; Кожина Г.М. та ін., 2011). 

Запропонований спосіб здійснюється таким чином: проводиться 

скринінгове дослідження для ранньої діагностики й виявлення груп ризику 

непсихотичних психічних розладів (НПР) серед студентів. Використовується 
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«Шкала ранньої діагностики й виявлення груп ризику непсихотичних 

психічних розладів». 

Використання способу, що заявляється, дозволяє проводити ранню 

діагностику непсихотичних психічних розладів у студентів, виявити групи 

ризику розвитку НПР та провести адекватну профілактику даних розладів. 

Застосування запропонованого способу ранньої діагностики й виявлення 

груп ризику непсихотичних психічних розладів серед студентів І-V курсів 

Вищого державного навчального закладу України «Буковинський державний 

медичний університет», м. Чернівці. За нашими даними, шкала ранньої 

діагностики й виявлення груп ризику непсихотичних психічних розладів» є 

важливими для виявлення груп ризику розвитку непсихотичних психічних 

розладів запобігання виникненню НПР серед студентів. 

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ТА КОРЕКЦІЇ  

АЛЕКСИТИМІЇ У СТУДЕНТІВ  

Юрценюк О.С. 

 

На сьогоднішній день дані про зв'язок психосоматичних розладів і 

порушення контакту людини зі своєю емоційною сферою найбільш повно 

акумулювалися і синтезувалися в теоріях алекситимії (Д. Неймиах, П. 

Сифнеос, Г. Кристалл, В.В. Калинин, В.М. Провоторов, B.C. Ротенберг, И.С. 

Коростелева, Н.Г. Гаранян, А.Б. Холмогорова та ін.). У загальному розумінні 

алекситимія проявляється складністю усвідомлювати і описувати свої 

емоційні переживання і визначати їх у інших людей. Вона зумовлює 

схильність до захворювань з невротичною та психосоматичною 

специфічністю. На сьогоднішній день питання про природу цього явища досі 

залишається відкритим. За даними різних статистичних досліджень, 

алекситимія в різних формах трапляються у 5-25% населення. Настільки 

широка розбіжність пов'язана з тим, що в психології використовуються різні 

діагностичні методики, щоб виявити її рівень, а також розбіжності в думках 

про те, наскільки вираженою повинна бути ця особливість.  

Сучасний етап розвитку вищої освіти потребує розробки концепції 

диференційованих психокорекційних й психопрофілактичних заходів, 

спрямованих на прогнозування, запобігання, своєчасну діагностику та 

лікування невротичних розладів у студентів з урахуванням статі, етапу 

навчання, особистісних особливостей особистості (Луценко А.Г., Гавенко 

Н.В., Марута Н.А., Напрєєнко О.К., Табачніков С.І., Михайлов Б.В., 

Кришталь Є.В., Абрамов В.А., Скрипников А.Н., Кожина Г.М. та ін.). 

Алекситимія стає значущим фактором, що перешкоджає розвитку 

особистості студентів вишу, у силу таких її проявів, як ускладненість 

усвідомлення і опису своїх емоційних переживань і визначення їх у інших 

людей; відсутність емоційної рефлексії і саморегуляції; проблем у 

встановленні міжособистісної, групової комунікації; а також у зв'язку з 
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наявністю співвідношення з іншими психологічними характеристиками 

(емоційний інтелект, характеристики соціально-психологічної адаптації, 

психологічними захисними механізмами, механізмами саморегуляції і т.д.). 

Запропонований спосіб здійснюється таким чином: проводиться 

скринінгове дослідження для ранньої діагностики й виявлення алекситимії у 

студентів. Використовується «Торонтська алекситимічна шкала». Після 

виявлення високого рівня алекситимії молодим людям проводиться 

індивідуальна когнітивно-біхевіоральна психотерапія (3 сеанси) та груповий 

тренінг на покращення комунікації та підвищення самооцінки. 

Використання способу, що заявляється, дозволяє проводити ранню 

діагностику алекситимії у студентів, виявити групи ризику розвитку 

алекситимії та провести адекватну психокорекцію.  
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АПАРАТ ДЛЯ СКЛЕЮВАННЯ КИШЕЧНИКУ  

Сенютович Р.В., Іващук О.І., Бодяка В.Ю.,  

Унгурян В.П., Шумко Б.І., Шульгіна В.В. 

 

Сьогодні за рубежем проводиться інтенсивний пошук нових способів 

клейових гастроінтестинальних анастомозів. Це пов’язане з розробкою 

численних нових клейових композицій, які забезпечують не тільки з'єднання  

органів, але і володіють іншими функціями (є носіями антибіотиків, факторів 

росту тощо). 

Слід зазначити, що клінічне застосування знайшли методики тільки 

клейового захисту анастомозів - у вигляді нанесення клеїв на сформований 

анастомоз або застосування різних біодеградуючих плівок-латок (патчів) 

разом з різноманітними клейовими композиціями. На зарубіжному ринку є 

широкий вибір цих матеріалів. 

Однак до цього часу у пацієнтів не був сформований 

гастроінтестинальний анастомоз тільки клеєним способом, незважаючи на 

надійну міцність склеювання стінок органів. 

У той же час іде інтенсивний пошук суто клейових анастомозів травної 

трубки в експерименті. Як показав аналіз літератури для формування 

експериментальних клейових анастомозів використовуються: шви держалки, 

жоми, модифіковані степлерні апарати. 

При модифікації степлерних апаратів скобки з апаратів 

загальноприйнято видаляють. На обидва органи накладаються кисетні шви. 

Серозні оболонки органів оброблять клейовими композиціями і стискують 

обома частинами апарата, при цьому відбувається і висічення кисетного шва. 

Недоліки такого апаратного методу з'єднання суттєві. По-перше, після 

висічення кисетних швів реально можливі внутрішньопорожнинні кровотечі 

з пересічених судин по караю органів. По-друге, такі апарати є одноразовими 

і дороговартісними. 

Нашою пропозицією було створити апарат для стискування серозних 

оболонок з’єднуваних органів: без накладення касетного шва; головкою, яка 

зменшує свої розміри після склеювання органів і легко виводиться з 

порожнини органів; створити апарат багаторазового використання. 

Апарат складається із стрижня, що вводиться в просвіт органів і має 

діаметр майбутнього анастомозу (в межах 20 мм). 

На проксимальній частині апарата є голівка, яка вводиться в орган 

(кишку). Голівка має телескопічну будову. Після склеювання голівка 

розділяється на 4 частини, які віддаляються одна від другої. З кишки 

виводиться не голівка діаметром 30 мм, а практично стрижень апарата 

діаметром 20 мм. При цьому цілковито не травмується зона анастомозу. Слід 

відзначити, що такий принцип телескопічної будови апарата не був ніким 

запропонований до цього часу і може скласти предмет винаходу. 

Діаметр голівки і кільця на дистальній частині становить 30 мм, що 

забезпечує широку площу склеювання. 
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Використання апарата. Апарат найбільше підходить до формування 

колоректальних анастомозів. 

Апарат вводять у зону анастомозу, що формується через пряму кишку. 

Розводяться дві частини апарата і проксимальна його частина заводиться в 

сигмоподібну кишку. Хірург наносить клей на кілька ділянок серозної 

оболонки кишок і стискує їх руками, створюючи звуження кишки, яка 

повинна тісно прилягати до стрижня апарата, обходячи його голівку. Це 

своєрідний вид касетного шва, який ніколи не пропонувався. Після стиснення 

стінок кишок над голівкою апарата і кільцем на його дистальній частині 

обидві частини апарата зводяться між собою. Перед тим на серозні оболонки 

органів наносяться клейові композиції. Апарат зводиться остаточно і склеює 

стінки органів, формуючи анастомоз. Далі не виймаючи апарат з просвіту 

кишечнику з його допомогою проводять інвагінацію сигмоподібної кишки в 

куксу прямої і проводять додаткове склеювання серозних оболонок (другий 

ряд). Далі асистент розводить дві частини апарата - голівку від дистального 

кільця. Частини голівки відсуваються одна від одної і апарат виводиться з 

порожнини кишечнику. 

 

 

ЕНТЕРОСПАЗМІЛ – СУЧАСНИЙ СПАЗМОЛІТИК У БОРОТЬБІ  

З ВЗДУТТЯМ ТА БОЛЬОВИМ СИНДРОМОМ КИШЕЧНИКУ 

Сенютович Р.В., Бодяка В.Ю., Іващук О.І.,  

Шумко Б.І., Бабін В.Д., Настас М.М. 

 

Здуття живота або метеоризм, тяжкість і гази в животі –це проблема, про 

яку непристойно говорити вголос і обговорювати в суспільстві. Проте поява 

симптомів метеоризму змушують нас кожен раз червоніти, бліднути, 

відчувати дискомфорт і незручність перед оточуючими.  Інтерес до причин і 

лікування здуття живота виникає в багатьох людей у різні періоди життя. 

Залежно від умов харчування і стану організму ця проблема дає про себе 

знати час від часу або зберігається довгі роки, тож деякі люди навіть 

звикають до певного дискомфорту, що з нею пов’язаний. Інші ж, навпаки, 

намагаються знайти корінь зла і прикладають чималі зусилля, підбираючи 

раціон і методом проб і помилок з’ясовують, що з медикаментів може 

допомогти в цій ситуації. Наскільки серйозною буде боротьба з газами в 

ШКТ, залежить від головного фактора – як сильно це заважає самопочуттю і 

спілкуванню з іншими людьми. 

Еспумізан - змінює поверхневий натяг пухирців газу, які знаходяться в 

харчовій кашці та в слизу травного тракту, внаслідок чого вони 

розпадаються. Гази, що при цьому вивільняються, можуть потім 

всмоктуватися стінкою кишечнику, а також виводитися назовні. Після 

перорального прийняття еспумізану спазмолітичний ефект у пацієнтів у 

післяопераційному періоді в 2 рази слабший, ніж у ентероспазмілу. Часто в 

пацієнтів спостерігаються алергічні реакції у вигляді кропивниці.  
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ЕНТЕРОСПАЗМІЛ - комбінований препарат, що запобігає накопиченню 

газів у кишечнику. Діючі речовини: phloroglucinol dihydrate, simeticone; 1 

капсула містить флороглюцинолу дигідрату 80 мг, симетикону 125 мг; 

допоміжні речовини:кремнію діоксид колоїдний безводний, тальк, целюлоза 

мікрокристалічна, кальцію гідрофосфат, желатин, сірки діоксид (Е 220), 

титану діоксид (Е 171). Після прийому внутрішньо флороглюцинол швидко 

абсорбується і метаболізується під час першого проходження через печінку, 

виводиться з організму у вигляді метаболітів переважно із сечею. 

Флороглюцинол дигідрат сповільнює надлишкову моторику ободової та 

товстої кишок, що типово виникає у відповідь на прийом їжі в пацієнтів із 

функціональними кишковими розладами.  

ЕНТЕРОСПАЗМІЛ застосовується при спазмах гладенької мускулатури, 

у тому числі ті, що супроводжуються больовим синдромом різної 

інтенсивності, та метеоризм різної етіології: здуття живота при 

функціональних шлунково-кишкових захворюваннях, диспепсія, аерофагія, 

синдром Ремхельда, післяопераційний період, гастрит, кардіо- та/або 

пілороспазм, ентерит, коліт, функціональна діарея, спастичний коліт із 

запором, синдром подразненої товстої кишки, холецистолітіаз, 

холангіолітіаз, холецистит, перихолецистит, холангіт, папіліт; захворювання 

сечовивідних шляхів та гінекологічні захворювання, що супроводжуються 

спазмами гладенької мускулатури та флатуленцією.  Як допоміжний засіб 

перед рентгенологічним, ультразвуковим та інструментальним обстеженням 

органів черевної порожнини і малого таза. 

Позитивний ефект. 

1. Застосування препарату Ентероспазмілу – викликає більш виражений 

спазмолітичний ефект, у пацієнтів у післяопераційному періоді ніж 

примінення еспумізану.  

2. Признечення препарату Ентероспазмілу з метою усунення явищ 

метеоризму та больового знеболення, не викликає у пацієнтів алергічних 

реакцій, які спостерігаються при використанні еспумізану.  

 

 

ЗАРСІО В ЛІКУВАННІ НЕЙТРОПЕНІЇ  

ПРИ АГРЕСИВНІЙ ХІМІОТЕРАПІЇ ЛІМФОГРАНУЛЕМАТОЗУ 

Унгурян В.П., Ткач І.А., Юзефович В.Л., Семеген Ю.В., Бізер Л.І. 

 

Для лікування хвороби Ходжкіна 2б стадії згідно з затвердженими 

протоколами використовується схема  BEACOPP-esc.   

Схема передбачає введення хворому 8 хіміопрепаратів протягом 7 днів. 

Це циклофосфамід, етопозид, доксорубіцин, прокарбазин, вінкристин, 

блеоміцин та преднізолон. 

З метою профілактики нейтропеній, які як, правило, розвиваються у 

хворих після такої агресивної хіміотерапії, ми використали у 24 хворих 

препарат Зарсіо (філграстим), що недавно з'явився на українському ринку. 
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Зарсіо був затверджений у рамках суворого Єропейського законодавства 

та керівних документів ЄС. Препарат виробляється компанією Сандоз. 

Профілактику Зарсіо (філіграстимом), відповідно до рекомендацій 

виробника, починають через 24 години після закінчення першого циклу 

хіміотерапії. Ми використовували препарат протягом 4-6 днів. При вазі 

пацієнта меншою 60 кг вводимо 30 млн од /0,5 мл . При вазі пацієнта більше 

60 кг- 48 млн /од 0, 5 мл. 

З 24 хворих на 8-й день після початку хіміотерапії (останнє введення 

цитостатика) лейкопенія 1-2 ступеня була виявлена у семи пацієнтів. У трьох 

з них вона супроводжувалася підвищенням температури тіла. Застосування 

Зарсіо протягом 4- 6 днів призводило до нормалізації рівня нейтрофілів. 

Наші спостереження показали, що вкорочений курс прийому Зарсіо – 6 

днів замість 14, може бути ефективним у профілактиці нейтропенічної 

гіпертермії. 

Запропонований режим використання Зарсіо з метою профілактики 

нейтропенії, окрім доведеної ефективності має значний економічний ефект, 

за рахунок зменшення майже вдвічі курсової дози препарату.             

 

 

ЗОНД-РОЗШИРЮВАЧ АНАЛЬНОГО КАНАЛУ 

Сенютович Р.В., Бодяка В.Ю., Іващук О.І.,  

Шульгіна В.В., Шумко Б.І., Унгурян В.П. 

 

Відомі на сьогодні методи черевно-анальної резекції можна розділити на 

дві групи - з демукозацією анального каналу і без демукозації анального 

каналу. При проведенні першого та другого способів операції після 

мобілізації прямої кишки з боку черевної порожнини хірург протягує 

мобілізовану пряму і товсту кишки через анальний канал. Для цього 

попередньо анальний канал повинен бути розширений, щоб провести через 

нього товсту кишку достатньо великого діаметра.  

Аналогом пропозиції є два способи розширення анального каналу:  

1. Ручне розширення - хірург вводить в анальний канал спочатку два 

пальці, потім три, чотири, розтягуючи при цьому зовнішній та внутрішній 

сфінктери прямої кишки. 

2. Ректальне дзеркало. 

Недоліками ручного розширення є його проведення в час початку 

промежинного етапу операції. Розширення проводиться швидко, протягом 

кількох хвилин, можливі розриви слизової оболонки, гематоми в ділянці 

сфінктера, що в подальшому погіршує замикальну функцію прямої кишки. 

Недоліками ректального дзеркала є те, що після розкриття бранш 

ректального дзеркала розтягується тільки частина прямої кишки. Положення 

ректального дзеркала слід постійно міняти. Відсутні дані про діаметр 

розширення анального каналу. Можливі пошкодження слизової оболонки. 

Хірургу дуже важливо до початку розширення анального каналу провести 
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промивання прямої кишки від крові, детриту пухлини і це він повинен 

проводити окремою маніпуляцією. 

В основу винаходу поставлено задачу удосконалити розширення 

анального каналу шляхом постійного тривалого дозованого розширення, 

провівши при цьому одночасне промивання дистального відділу прямої 

кишки для забезпечення малотравматичного розширення анального каналу в 

асептичних умовах, скоротивши час промежинного етапу операції. 

Ознаки рацпропозиції: 

1. Розширювальний зонд. 

2. Зонд складається з пластмасового каркаса з чотирьох пластмасових 

вертикальних стрижнів і чотирьох горизонтальних стрижнів по верхньому і 

нижньому краях. 

3. Каркас зонда обтягнутий гумовим балоном, який розширюється при 

нагнітанні в балон рідини. 

4. Промивна трубка, яка, в свою чергу, складається з м’якої частини, що 

знаходиться в прямій кишці, і частини щільної, яка не спадається при 

роздуванні зонда і знаходиться всередині каркаса. 

5. Трубка, по якій подається рідина в зонд і розтягує його, на ній є 

датчик тиску. 

6. Навколо зонда по його зовнішній поверхні вільно пересувається 

датчик діаметра зонду, який представляє собою смужку пластмаси. Вона 

кріпиться до правого краю зонда і на ній нанесені цифрові позначення. на 

лівій частині зонда - ця смужка проходить під фіксатор у вигляді вузької 

смужки щільної пластмаси. 

Розміри пристосування: діаметр зонда - 20 мм, довжина - 70 мм, після 

роздування діаметр збільшується до 50 - 70 мм, діаметр промивної трубки - 5 

мм. 

Метод здійснюється наступним чином:  

Перед початком операції після дачі наркозу анестезіолог уводить зонд-

розширювач анального каналу в пряму кишку на всю її довжину - 7 см. 

Положення зонда після розкриття черевної порожнини перевіряє хірург. Зонд 

не повинен торкатися пухлини прямої кишки. Кожні 15 хвилин анестезіолог 

вводить у зонд 1 мл розчину фурациліну, досягаючи розширення анального 

каналу до діаметру 50 мм. Після повної мобілізації прямої кишки з пухлиною 

хірург перетискає кишку лігатурою нижче пухлини. Анестезіолог промиває 

через трубку пряму кишку. Випускає рідину із зонда і видаляє зонд з 

анального каналу. Далі операцію продовжує друга бригада хірургів, яка 

виконує анальний етап операції. 

Позитивний ефект. 

1. Спільні ознаки прототипу та рацпропозиції є тільки принцип дії - 

розширення анального каналу. Відмінність винаходу від прототипу : 

а) наявність гумового приладу; 

б) розширення зонда шляхом введення в нього рідини; 

в) наявність негнучкого каркаса зонда; 
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г) наявність промивної трубки; 

д) наявність датчиків об’єму і діаметра зонда-розширювача.  

2. Будова «Зонда-розширювача анального каналу» дозволяє поетапно 

нетравматично розширити анальний канал до діаметра 50 - 70 мм з 

механічним очищенням (промиванням) дистального відділу прямої кишки. 

Розроблено в анатомічному експерименті. 

 

 

ІНСТРУМЕНТ ДЛЯ ВИКОНАННЯ ЧЕРЕВНОАНАЛЬНОЇ 

РЕЗЕКЦІЇ ПРЯМОЇ КИШКИ ЗА МАУНСЕЛОМ  

Сенютович Р.В., Іващук О.І., Бодяка В.Ю.,  

Унгурян В.П., Шумко Б.І., Шульгіна В.В. 

 

Черевноанальна резекція прямої кишки за Маунселом виконується при 

пухлинах нижньо- і середньоампулярного відділу прямої кишки.  

Суть операції полягає в тому, що хірург мобілізує пряму кишку з 

пухлиною до м'язів тазового дна. Одночасно проводиться мобілізація верхніх 

відділів прямої кишки та лівої половини товстої кишки. Далі хірург пересікає 

пряму кишку над анальним каналом, потім він у черевній порожнині відсікає 

дистальну частину прямої кишки з пухлиною від сигмоподібної кишки. Після 

цього перед хірургом постає завдання провести мобілізовану сигмоподібну 

кишку через анальний канал на промежину. Зрощення сигмоподібної кишки 

з дистальною куксою прямої відбувається на вузькій смужці кукси прямої 

кишки. 

Для проведення сигмоподібної кишки через куксу прямої хірурги 

застосовують такий прийом. На куксу сигмоподібної кишки насувають 

ковпачок із руковичної гуми і фіксують його до кукси шовковою ниткою. 

Другий хірург через промежину вводить в анальний канал затискач, 

проводить його в черевну порожнину, а далі цим затискачем захоплює 

лігатуру і намагається вивести сигмоподібну кишку в анальний канал, а далі - 

назовні на промежину. Це доволі складно, поскільки краї сигмоподібної 

кишки  стикаються з краями кукси прямої кишки, крім того, діаметр 

сигмоподібної кишки може бути більшим, ніж діаметр початкової частини 

анального каналу. Тому хірургу, який оперує в черевній порожнині, 

доводиться стискати куксу сигмовидної кишки і насильно заштовхувати її в 

анальний канал 

Ввести в анальний канал, а далі в черевну порожнину ряд металічних 

тубусів розширюючого діаметра, які розширять анальний канал для вільного 

проходження сигмоподібної кишки. Сигмоподібну кишку ввести в ту 

частину тубуса, яка знаходиться в черевній порожнині і вивести на 

промежину сигмоподібну кишку, яка знаходиться в тубусі і практично не 

травмується. 

Інструмент складається з двох металічних тубусів, (трубок) діаметр яких 

поступово розширюється. Діаметр першого тубуса –провідника 20 мм. 
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Діаметр другого тубуса - 20 і 40 мм. Діаметр третього тубуса - 40 і 50 мм. На 

кінцях тубусів є гвинтові нарізки. 

Перший тубус-провідник уводить у черевну порожнину асистент з боку 

промежини. Хірург у черевній порожнині накручує на тубус – провідник 

другий розширюючий тубус, а асистент виводить його на промежину. До 

другого тубуса нагвинчується за потреби третій тубус. У порожнину цього 

третього тубуса вводиться мобілізована сигмоподібна кишка. Хірург 

притримує кишку в тубусі, а асистент виводить кишку на промежину. 

Далі хірург при бажанні може накласти три-чотири шви між передньо-

боковою стінкою сигмоподібної кишки і куксою прямої кишки або 

використати для додаткової фіксації клейові композиції, хоча в 

оригінальному способі Маунсела додаткова фіксація не передбачена. 

Запропонований інструмент дозволяє вивести сигмоподібну кишку на 

промежину без жодних труднощів та травми. 

Інструвмент розроблений у стендових дослідах.  

 

 

КЛЕЙОВЕ ПЕРЕРИВЧАСТЕ З'ЄДНАННЯ СТІНОК КИШЕЧНИКУ  

Сенютович Р.В., Іващук О.І., Бодяка В.Ю.,  

Унгурян В.П., Шумко Б.І., Шульгіна В.В. 

 

Останніми роками інтенсивно розробляються клейові способи  

анастомозів в абдомінальній хірургії. У наявності є різноманітні клейові 

субстанції, які надійно і швидко дозволяють склеїти кишечник. Однак у 

людини ці анастомози не застосовуються. Причина  проста – не розроблена 

техніка анастомозування, нанесення клеїв, компресії кишечнику. 

Особливо важливим є формування першого ряду з'єднання слизових 

оболонок кишечнику. 

Ми розробили два варіанти таких з'єднань, які грунтуються на 

використанні біодеградуючих плівок із нанесеними на них клейовими 

субстанціями. За кордоном такі утворення відомі як патчі-латки і 

використовуються для укріплення анастомозів поверх швів. Ми повністю 

імітуємо однорядний вузловий погружний інвертований шов. Наш патч являє 

собою плівку з біодеградуючих матеріалів (колаген, фібрин, очеревина, 

тощо) - шириною 3 мм і довжиною. 10 мм, на яку з внутрішнього боку 

нанесений клей. Для утримання цієї плівки необхідний затискач із широкими 

захоплюючими частинами – щічками, на яких нанесені колючі елементи. 

Вони, власне, утримують патч від сковзання з інструмента. У другій 

модифікації такого патчу до його нижньої частини інкорпорована шовкова 

нитка. Цей патч має меншу довжину, бо він накладається тільки на одну 

стінку кишки. 

Методика анастомозування проста. Дві кишки утримуються одна біля 

одної асистентом. Спочатку з’єднуються стінки задньої губи анастомозу. 

Сестра подає хірургу затискач, на обох браншах якого є один довгий патч, 
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покритий клеєм. Хірург захоплює затискачем - кінчик його зігнутий під 

кутом 90º до слизові оболонки обох стінок кишечнику. Потрібно підбирати 

клей із моментальним часом дії у вологому середовищі. На бокових і 

передніх губах анастомозу на кожну стінку на слизову оболонку 

накладається окремий патч, який потім зв’язується нитками. Таким чином 

досягається занурення губ анастомозу в порожнину і формується 

інвертований анастомоз. Цей спосіб ми апробували в стендових дослідах, які 

показали його ефективність. 

 

 

МЕТОДИКА ІЛЕОТРАНСВЕРЗОАНАСТОМОЗУ  

КІНЕЦЬ У КІНЕЦЬ 

Сенютович Р.В., Іващук О.І., Бодяка В.Ю.,  

Унгурян В.П., Шумко Б.І., Шульгіна В.В. 

 

Видалення пухлин правої половини товстої кишки закінчується 

накладанням анастомозу між поперечно ободовою кишкою та клубовою 

кишкою (ілеотрансверзоанастомоз) 

Існує велика кількість способів такого зєднання товстої та тонкої кишки. 

Відмітимо тільки основні групи операцій: 

Анастомозування бік у бік- товста і тонка кишки з’єднуються бічними 

стінками. Кукси цих обох кишок закриваються наглухо. 

Анастомоз кінець у бік, поперечний. Має антирефлюксні властивості. 

Розроблений російськими хірургами на початку 60-х років. 

Анастомоз кінець у бік, інвагінаційний. Описаний біля 100 років тому. 

Сучасні модифікації цього анастомозу розроблені в БДМУ( проф. Іващук 

О.І., к.м.н. Чорний О.В.) і впроваджені в клінічну практику в клініці 

онкології та радіології. 

Нарешті існує спосіб анастомозування тонкої та товстої кишок кінець у 

кінець. Цей спосіб представляється нам найбільше фізіологічним і ми 

застосовуємо його у своїй практиці. Він, однак, не знайшов поширення серед 

хірургів і це пов’язано з тим, що хірург повинен з’єднувати різні за 

діаметром кишки – тонку і товсту. Це основна трудність – технічна - цього 

анастомозу, яка гальмує його поширення в Україні. Існує чимало технічних 

прийомів, як уникнути цих труднощів. Власне, ми і розробили методику 

накладання швів, яка спрощує цю операцію. 

Суть способу полягає в мобілізація правої половини товстої кишки. 

Видаляться сліпа, висхідна і частина поперечно ободової кишки. Відрізки 

тонкої та товстої кишок очищуються від брижі та жирових привісок на 

довжину не більше 1 см, що зберігає кровоносне живлення кукс кишечнику. 

Накладання анастомозу починаємо з передньої стінки. Використовуємо шви 

Пирогова, нитка проводиться через серозном'язові оболонки і обов’язково 

підслизову основу кишки, не захоплюючи слизову оболонку. На відміну від 

класичного шва Пирогова на товстій кишці цей шов накладаємо в 
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поперечному напрямі, захоплюючи масив тканин біля 6 мм. На тонкій кишці 

шов іде в поздовжньому напрямі до кишки на довжину 6-7 мм. Шов зразу ж 

зав'язуємо. Цей метод шва ніким до нас описаний не був. Далі такі ж шви 

Пирогова накладаємо на задню стінку анастомозу. Ці шви дозволяють 

захопити голкою більший масив тканин товстої кишки і приєднати їх до 

тонкої. На товстій кишці шов дає своєрідне гофрування стінки, але 

забезпечує добрий герметизм. Далі накладається другий ряд серозном'язових 

швів і нарешті сформований анастомоз занурюється в просвіт товстої кишки. 

 

 

НАЛБУК, ЯК ПРЕПАРАТ ДЛЯ ЗНИЖЕННЯ БОЛЮ В 

ОНКОЛОГІЧНІЙ ПРАКТИЦІ 

Сенютович Р.В., Бодяка В.Ю., Іващук О.І.,  

Шумко Б.І., Бабін В.Д., Настас М.М. 

 

Злоякісні пухлини в незапущених стадіях малоболючі. Больовий 

сииндром появляється лише з переходом пухлинного процесу на плевру, 

серозну оболонку шлунка, капсулу підшлункової залози, печінки. 

Продовжуючий ріст пухлини супроводжується все більшвираженим 

больовим синдромом, від здавлення нервово-рецепторного апарату 

прилеглих тканин пухлиною або запальним інфільтратом. Рідше біль 

являється наслідком проростання нервового стовбура злоякісною пухлиною. 

Проблема боротьби з болем у пацієнтів IV клінічної групи являється 

першочерговою і найскладнішою. Обезболюючі препарати повинні 

призначатися тільки лікарями-онкологами. Для успішної терапії болю в 

онкологічних хворих необхідний індивидуальний підбір препаратів та 

методів знеболення, залежно від структури больового синдрому і його 

інтенсивності.  

Морфін гідрохлорид – стимулює опіоїдні рецептори. Знижує емоційну 

оцінку болю, визиває виражену ейфорію (підвищений настрій, відчуття 

душевного комфорту, райдужну перспективу незалежно від реальної 

ситуації, стану речей), яка сприяє формуванню залежності (психічної і 

фізичної). Анальгезуюча активність морфіну гідрохлориду при 

внутрішньом’язовому введенні в 2,5-3 рази слабша, ніж у налбуку.  

НАЛБУК – опіоїдний аналгетик групи агоністів-антагоністів опіатних 

рецепторів. Діюча речовина налбуфіну гідрохлориду в перерахуванні на 

100% сухої речовини 10,0 мг; допоміжні речовини: натрію цитрат дигідрат, 

кислота лимонна моногідрат, натрію хлорид, вода для ін’єкцій. Є агоністом 

капа-рецепторів і антагоністом мю-рецепторів, порушує міжнейронну 

передачу больових імпульсів на різних рівнях центральної нервової системи, 

впливаючи на вищі відділи головного мозку. Гальмує умовні рефлекси, 

чинить седативну дію, спричиняє дисфорію, міоз, збуджує блювотний центр. 

Меншою мірою, ніж морфін, промедол, фентаніл впливає на дихальний 

центр і моторику шлунково-кишкового тракту. Не впливає на гемодинаміку. 
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Ризик розвитку звикання і опіоїдної залежності при контрольованому 

застосуванні значно нижчий, ніж при застосуванні опіоїдних антагоністів. 

При внутрішньовенному введенні ефект розвивається через кілька хвилин, 

при внутрішньом’язовому – через 10-15 хвилин. Максимальний ефект 

досягається через 30-60 хвилин, тривалість дії – 3-6 годин. Метаболізується у 

печінці. Виводиться у вигляді метаболітів з жовчю, у незначній кількості – з 

сечею. Проходить через плацентарний бар’єр, у період пологів може 

спричинити пригнічення дихання у новонародженого. Проникає в грудне 

молоко. Період напіввиведення – 2,5-3 години. 

Препарат чинить швидку знеболювальну дію. Час досягнення 

максимальної концентрації у плазмі крові при внутрішньом’язовому введенні 

– 0,5-1 година.  

НАЛБУК застосовують при больовому синдромі сильної та середньої 

інтенсивності в онкологічних хворих. Як додатковий засіб при проведенні 

анестезії, для зниження болю в перед- та післяопераційний період, при 

інфаркті міокарда, для знеболення під час пологів. 

Позитивний ефект.  

1. Застосування препарату Налбук шляхом врушньом’язового введення 

– викликає у 2,5-3 рази сильніший анальгезуючий ефект, ніж морфіну 

гідрохлориду; 

2. Примінення препарату Налбук з метою знеболення не викликає у 

пацієнтів вираженого ейфоричного ефекту, і не сприяє формуванню 

залежності (психічної і фізичної).  

 

 

ОРНІЛІВ У ПРОФІЛАКТИЦІ ПОРУШЕНЬ ФУНКЦІЇ ПЕЧІНКИ  

ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРОБИ ХОДЖКІНА 

Унгурян В.П., Ткач І.А., Юзефович В.Л., Семеген Ю.В., Бізер Л.І. 

 

Сучасні рекомендації лікування хвороби Ходжкіна передбачають 

застосування 4-8 циклів дуже агресивної схеми BEACOPP-esc. 

Приблизно в ¼ хворих при використанні цієї схеми спостерігаються 

порушення функції печінки, що демонструють як клінічні ознаки, так і 

біохімічні показники (підвищення трансаміназ, білірубіну). 

Для профілактики цих ускладнень у протокол лікування нами введено 

гепатопротектор Орнілів. 

Схема запропонованого застосування препарату Орнілів. На 4-6-й день 

хіміотерапії вводимо по 2 ампули препарату в 400 мл фізіологічного розчину. 

Лікування виявилося ефективним у всіх 22 хворих. 

Порушень функціонального стану печінки при проведенні хіміотерапії 

за схемою BEACOPP-esc не спостерігалось. 

Наші дослідження показали ефективність двократного введення 

Орніліву замість рекомендованих 4-6 кратних введень із застосуванням 4-5 

ампул. Це, у свою чергу, приносить суттєвий економічний ефект. 
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РЕАМБЕРИН - ОСНОВНИЙ КОМПОНЕНТ  

ІНФУЗІЙНОЇ ТЕРАПІЇ 

Шульгіна В.В., Бодяка В.Ю., Іващук О.І.,  

Шумко Б.І., Бізер Л.І., Юзефович В.Л. 

 

Однією із складових лікування онкологічних хворих є променева 

терапія, одним з ускладнень якої є виникнення токсичного синдрому – 

патологічного стану, який розвивається у хворих у відповідь на вплив 

токсичних речовин та характеризується значними порушеннями обміну 

речовин і функцій різних органів та систем.  

При проведенні хіміотерапії виникає комплекс реакцій організму, що 

призводить до необхідності використання з метою дезінтоксикації препаратів 

різних груп. Одні використовуються для форсованого діурезу, інші - для 

перфузійної детоксикації, але найбільшою ефективністю володіють 

препарати, які мають обидві ці властивості та призводять до метаболічної 

детоксикації. 

1. Препарати, які використовуються для форсованого діурезу: 

кристалоїди: Na Cl 0,9 %, Рінгер, Рінгер лактат і т.п., діуретики. 

2. Препарати, які використовуються для перфузійної детоксикації – 

осмодіуретики. 

Механізм дії препаратів, які використовуються для форсованого діурезу 

– екскреція токсинів із кровоносного русла. Вони ефективні по відношенню 

до низько- та середньомолекулярних токсинів не міцнопов’язаних із 

альбумінами. На інші групи токсинів не діють (ефективність до 10 %). 

Механізм детоксикаційної дії осмодіуретиків: екскреція токсинів із 

кровоносного русла та інтерстиціальної тканини. Вони ефективні по 

відношенню до низько- та середньомолекулярних токсинів не 

міцнопов’язаних із альбумінами. На інші групи токсинів не діють 

(ефективність до 30 %). 

РЕАМБЕРИН – комплексний препарат, який використовується для 

проведення метаболітичної детоксикації. Діюча речовина N- (1-дезоксил-D-

глюітол-1-іл)-N-метиламонію. До складу також входять: натрію сукцинат, 

натрію хлорид, калію хлорид, магнію хлорид, вода для ін’єкцій. 

Препарат має дезінтоксикаційну, антигіпоксичну, антиоксидантну, 

гепато- нефрон- і кардіопротекторну дії. Головний фармакологічний ефект 

препарату полягає у здатності посилення компенсаторної активності 

аеробного гліколізу, зниження ступеня пригнічення окисних процесів у циклі 

Кребса мітохондрій, а також збільшення внутрішньоклітинного фонду 

макроергічних сполук – аденозинтрифосфатаз та креатинфосфату. Активує 

антиоксидантну систему ферментів і гальмує процеси перекисного окиснення 

ліпідів в ішемінізованих органах, викликаючи мембраностабілізувальну дію 

на клітини головного мозку, міокарда, печінки, нирок. 

При ураженні тканин печінки препарат сприяє процесам репаративної 

регенерації гепатоцитів, які здійснюють зниження рівня в крові ферментів-
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маркерів цитолітичного синдрому. 

Механізм детоксикаційної дії препарату: 

- екскреція токсинів із кровоносного русла та інтерстиціальної тканини; 

- окисно-метаболічне біотрансформування токсинів у клітинах; 

- імунна детоксикація ліпосомально-макрофагальної ситеми. 

Препарат ефективний по відношенню до будь-яких токсинів 

(ефективність становитьє 70 %). Низько-, середньо- та високомолекулярних 

вільних пов’язаних токсинів, автоімуних комплексів. 

РЕАМБЕРИН застосовується тільки внутрішньовенно (крапельно). 

Дорослим призначають 400-800 мл на добу. Тривалість курсу лікування 3-5 

діб. 

РЕАМБЕРИН застосовується як антигіпоксичний засіб і засіб для 

детоксикації при гострих інтоксикаціях різної етіології: гіпоксичний стан 

різного походження: наркоз, ранній післяопераційний період, значна втрата 

крові, гостра серцева та дихальна недостатність, різні порушення кровообігу 

органів і тканин, порушення мікроциркуляції; інтоксикація різної етіології: 

отруєння ксенобіотиками або ендогенна інтоксикація; шок: геморагічний, 

кардіогенний, опіковий, травматичний, інфекційно-токсичний; комплексна 

терапія токсичних гепатитів, холестазу, тривалих форм вірусних гепатитів із 

жовтяницею. 

1. Упродовж 6 місяців у хіміотерапевтичному відділенні ЧООД препарат 

РЕАМБЕРИН було призначено 19 пацієнтам у комплексній терапії 

токсичних гепатитів. Хворим вводили по 400 мл препарату внутрішньовенно 

крапельно упродовж 3-5 діб. Через 5 діб проводився контроль біохімічних 

показників крові (особливо АЛТ і АСТ). Якщо показники знижувались хоча б 

до верхньої межі норми, цим хворим (15 пацієнтів) призначався курс 

поліхіміотерапевтичного циклу. За відсутності нормалізації біохімічних 

показників крові 4 пацієнтам було рекомендовано консультацію 

гастроентеролога для подальшого лікування. 

2. Особливості методики: використовується ізотонічний розчин, який не 

викликає порушень кислотно-лужного стану та осмолярності крові; не 

виникає потреба контролю кислотно-лужного стану, показників електролітів 

крові, осмолярності крові. 

3. У порівнянні з прототипами кількість ефективного об’єму терапії 

(введення кількості розчинів) зменшується від 12-13 літрів при форсованому 

діурезі, 1000-1600 мл при перфузійній детоксикації до 400-800 мл при 

застосуванні РЕАМБЕРИНУ. 
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СПОСІБ ІНВАГІНАЦІЙНОГО КОМБІНОВАНОГО 

ШОВНОКЛЕЙОВОГО АНАСТОМОЗУ ТОВСТОЇ  

ТА ЗДУХВИННОЇ КИШОК  

Сенютович Р.В., Іващук О.І., Бодяка В.Ю.,  

Унгурян В.П., Шумко Б.І., Шульгіна В.В. 

 

Роботами проф. Іващука О.І. та Чорного О.В. показана висока 

ефективність і надійність інвагінаційного ілеотрансверзоанастомозу при раку 

товстої кишки. У цьому методі анастомозу кукса поперечно ободової кишки 

закривається наглухо. 

Ми пропонуємо методику комбінованого ілеотрансверзоанастомозу 

методом інвагінації клубової кишки в кінець кукси поперечно ободової 

кишки з використанням клейових композицій та швів. 

Методика втручання. Кінець клубової кишки, її серозна оболонка, 

змащуються тим чи іншим медичним клеєм (оптимально ціанкрилатним, 

який забезпечує добру стійкість з'єднання). На товстій кишці клей 

наноситься на слизові оболонки біля країв кишки приблизно на протязі 1 см, 

що відповідає надлишку діаметра товстої кишки над діаметром клубової. 

Клей наноситься на ширину 1 см на обидві кишки – тонку і товсту. Далі 

хірурги проводить кінець клубової кишки в просвіт товстої на глибину 2 см і 

проводить компресію з допомогою м'якого жому протягом 2-3 хвилин. 

Наступний етап операції - нанесення клею на серозну оболонку клубової 

кишки та інвагінація її в просвіт поперечно ободової. Знову ж компресія 

протягом 2-3 хвилин. Нарешті, іде третій етап інвагінації і накладання швів 

між серозно-м'язовими оболонками здухвинної та поперечно ободової 

кишки. 

Метод розроблений у стендових дослідах. 

 

 

ФАЗЛОДЕКС У ЛІКУВАННІ МЕТАСТАТИЧНОГО РАКУ 

МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

Унгурян В.П., Ткач І.А., Юзефович В.Л., Семеген Ю.В., Бізер Л.І. 

 

Поява вісцеральних метастазів раку молочної залози після ад'ювантної 

гормонотерапії тамоксифеном та антрациклінвмісними хіміопрепаратами 

(АС, АТ)- складне і невирішене завдання. Прогноз у таких хворих поганий. 

Тривалість життя вимірюється місяцями. 

Європейські рекомендації з лікування естрогенозитивного, HER-2-

позитивного розповсюдженого раку молочної залози включають такі 

положення: перевага надається застосуванню гормональної терапії, навіть 

якщо є вісцеральні метастази. З іншого боку, ряд онкологів вважає і не 

безпідставно, що одночасне застосування гормоно- та хіміотерапії не 

показало покращення виживаності і не повинно застосовуватися поза 

клінічними дослідженнями. 
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У 4 пацієнток із метастазами раку молочної залози  в легені після  

безуспішної ад'ювантної хіміогормонотерапії ми застосували  препарат 

Фазлодекс (фулвестрант). 

Фазлодекс має унікальний механізм дії:  він є лігандом рецепторів 

естрогену, руйнує рецептори естрогену, блокуючи рецептори естрогену, 

пригнічує димеризацію, знижуючи тим самим рівень пухлинної проліферації. 

Схема застосування Фазлодексу була наступною : 

Перший місяць –перший день - 500мг, другий тиждень - 500 мг. Другий 

місяць - 500 мг, наступні місяці-по 500 мг щомісяця. Вводяться 2 ін'єкції по 5 

мл у різні сідниці. 

Побічних ефектів під час лікування  не спостерігалось. 

У всіх чотирьох хворих відзначали зменшення проявів кашлю, задухи, 

болю в грудній клітці. 

Безпосередні результати лікування можна вважати багатонадійними. 
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КАФЕДРА 

ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧИХ 

ІНФЕКЦІЙНИХ ХВОРОБ 
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СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКОГО ПЕРЕБІГУ НАПАДІВ ЗА 

ФЕНОТИПУ ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ШКОЛЯРІВ 

ЗАЛЕЖНО ВІД АЦЕТИЛЯТОРНОГО ФЕНОТИПУ 

Безруков Л.О., Тарнавська С.І. 

 

Серед пацієнтів із тяжким персистуванням бронхіальної астми 

неконтрольований перебіг захворювання реєструється у 70–95% хворих (Беш 

Л.В. Вивчення ефективності застосування покрокового алгоритму лікарської 

тактики у дітей з неконтрольованою бронхіальною астмою / Л.В.Беш, 

В.О.Боднарчук // Здоровье ребенка. – 2010. – № 3. – С. 8-13). Одним із 

аспектів недостатнього досягнення та утримання контролю тяжкої 

бронхіальної астми є її фенотипова неоднорідність (Moore W. C. Severe 

asthma: An overview / W. C. Moore, S. P. Peters // J. Allergy Clin. Immunol. – 

2006. – Vol. 117. – P.487-494), проте практичні аспекти врахування 

фенотипових відмінностей у лікувальному процесі залишаються 

неврегульованими. 

Серед чинних регламентованих критеріїв тяжкості захворювання 

об’єктивним є дослідження функції зовнішнього дихання (Рекомендации 

Глобальной инициативы по борьбе с бронхиальной астмой, пересмотр 2006 г. 

// Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія – 2007. - № 5. – С. 20 – 32), 

проте воно не пов’язане з рештою суб’єктивних та об’єктивних ознак 

захворювання, обмежене у дитячому віці (Brouwer A. F. Home spirometry and 

asthma severity in children / A. F. Brouwer, R.J. Roorda, P.L. Brand // Eur. Resp. 

J. – 2006. – Vol. 28, № 6. – Р. 1131-1137) та не враховує генетичних 

особливостей дитини.  

З метою верифікації генетичних маркерів фенотипу тяжкої бронхіальної 

астми в дітей шкільного віку проводиться визначення типу ацетилювання за 

методом Пребстинг-Гаврилова в модифікації Тимофєєвої.  

Нами встановлено, що наявність повільного ацетиляторного фенотипу 

асоціює з тяжчим перебігом нападного періоду тяжкої персистувальної 

бронхіальної астми. Показники ризику оцінки тяжкості нападу (за бальною 

шкалою: Безруков Л.А. Диагностика и лечение острых пневмоний и ОРВИ, 

осложненных БОС у детей раннего возраста // [Л.А. Безруков, Ю.Н. 

Нечитайло, С.А. Черевко и др.]; под ред. А.Ф. Мозолевского. – Черновцы, 

1989. – 23с.) понад 13 балів в 1-й день госпіталізації у пацієнтів із повільним 

типом ацетилювання порівняно зі швидкими «ацетиляторами» дорівнювали: 

відносний ризик - 1,8 [95%ДІ:1,3-2,5] при співвідношенні шансів - 3,3 

[95%ДІ:1,8-5,9]. Вказаний спосіб дозволить покращити ефективність 

прогнозування тяжкого нападу за фенотипу тяжкої астми та обрати 

оптимальне полегшувальне лікування для пацієнтів, не відступаючи від 

чинних узгоджувальних документів. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

прогнозування тяжкого перебігу нападів за фенотипу тяжкої бронхіальної 

астми у школярів, що дозволить індивідуалізовано призначати 
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полегшувальне лікування захворювання у нападковому періоді та уникати 

поліпрагмазії.  

 

 

СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 

КОНТРОЛЮВАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ АТОПІЧНОГО ФЕНОТИПУ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ШКОЛЯРІВ ЗАЛЕЖНО ВІД 

АЦЕТИЛЯТОРНОГО ФЕНОТИПУ 

Безруков Л.О., Тарнавська С.І. 

 

Сучасним напрямком лікувальної стратегії бронхіальної астми 

вважається протизапальна терапія, метою якої є контроль захворювання, а 

також запобігання розвитку загрозливих для життя загострень та 

профілактика ускладнень, які, як правило, розвиваються у разі тривалого і 

тяжкого перебігу хвороби. 

Золотим стандартом лікування атопічного фенотипу астми є інгаляційні 

глюкокортикостероїди (ІГКС), які використовують у вигляді монотерапії, або 

в комбінації з пролонгованими β2-агоністами чи інгібіторами 

антілейкотріенових рецепторів (Papadopoulos N.G., Arakawa H., Carlsen K.-H. 

International consensus on (ICON) pediatric asthma / // Allergy. – 2012. – Vol. 67. 

– P. 976-997). 

Однак не завжди вдається досягти контролю захворювання, 

використовуючи стандартизовані схеми контролювальної терапії 

(Рекомендации Глобальной инициативы по борьбе с бронхиальной астмой, 

пересмотр 2006 г. // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія. – 2007. - 

№ 5. – С. 20 – 32). 

З метою підвищення ефективності індивідуальної контролювальної 

терапії атопічного фенотипу бронхіальної астми в дітей шкільного віку 

проводиться визначення генетичного маркеру – типу ацетилювання за 

методом Пребстинг-Гаврилова в модифікації Тимофєєвої.  

Нами встановлено, що використання інгаляційних 

глюкокортикостероїдів у дітей, хворих на атопічну бронхіальну астму за 

наявності швидкого ацетиляторного фенотипу, призвело до збільшення 

атрибутивного ризику досягнення контролю захворювання на 55,0%, а в 

пацієнтів із повільним типом ацетилювання - лише на 25,0%. 

Контролювальний ефект протизапальної терапії інгаляційними 

глюкокортикостероїдами був вищий у дітей зі швидким ацетиляторним 

статусом, про що свідчило збільшення відносного ризику умовно 

задовільного рівня контролю на 67,1%, абсолютного ризику - на 55,0%, при 

мінімальній кількісті хворих, яких необхідно пролікувати для досягнення 

хоча б одного позитивного результату - 2. Вказаний спосіб дозволить 

покращити ефективність контролювальної терапії за атопічного фенотипу 

бронхіальної астми в дітей, не відступаючи від чинних узгоджувальних 

документів. 
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Запропонований спосіб може бути використаний для підвищення 

ефективності контролювальної терапії атопічної бронхіальної астми у 

школярів, що дозволить індивідуалізовано призначати базисне протизапальне 

лікування й досягти контролю над захворюванням в оптимально короткі 

терміни.  

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ДІАГНОСТИКИ ГОСТРИХ 

ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ СТРЕПТОКОКОВОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ 

Колоскова О.К., Бєлашова О.В., Іванова Л.А. 

 

Проблема своєчасної діагностики та підвищення ефективності лікування 

гострих тонзилофарингітів (ГТФ) різної етіології у дітей залишається 

актуальною. Ефективність стартової терапії безпосередньо залежить від 

своєчасної ідентифікації етіологічного чинника ГТФ. У практичній роботі 

лікар – педіатр частіше за все стикається із діагностикою та лікуванням ГТФ, 

які спричинені бета-гемолітичним стрептококом групи А, та ГТФ вірусної 

етіології. Отже, вирішення питання своєчасної диференціації цих 

захворювань, що дозволить виважено підходити до призначення 

антибіотикотерапії, є актуальним завданням сучасної педіатрії та 

інфектології. Ми пропонуємо спосіб підтвердження стрептококової природи 

ГТФ у дітей шляхом визначення киснезалежного метаболізму нейтрофільних 

лейкоцитів крові за даними тесту з нітросинім тетразолієм (НСТ – тест). 

Спосіб, що заявляється, полягає в тому, що із проб крові готують мазки, 

забарвлюють їх барвником нітросинім тетразолієм, додають формазан, після 

того мікроскопують отримані мазки крові і підраховують кількість фармазан-

позитивних нейтрофільних гранулоцитів у спонтанному та стимульованому 

пірогеналом варіантах НСТ-тесту. За реєстрації показників спонтанного 

НСТ-тесту нейтрофільних гранулоцитів крові менше 0,5 у.о. відносний ризик 

наявності стрептококової етіології ГТФ становить 1,5 [95% ДІ 1,0-2,5], 

співвідношення шансів – 2,3 [95% ДІ 1,3-4,3], атрибутивний ризик – 20%. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

раннього підтвердження стрептококової природи гострих тонзилофарингітів 

у дітей. Використання даного методу дозволить підвищити ефективність та 

удосконалити стартове лікування гострих тонзилофарингітів у дитячому 

віці.  

 

 

СПОСІБ ДІЄТИЧНОЇ КОРЕКЦІЇ АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ  

У ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ 

Колоскова О.К., Марусик У.І. 

 

Протягом останніх десятиліть у світі відзначається неухильне зростання 

поширеності алергічної патології серед дітей. Так, у наш час на алергічні 
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захворювання страждає 25-30% дитячої популяції, водночас, спостерігається 

значне їх «помолодшання» (зсування термінів дебюту на більш ранній вік) і 

тенденція до почастішання тяжких клінічних форм. Дослідження, проведені 

протягом останніх 10 років, свідчать, що в Україні близько чверті дітей 

раннього віку мають прояви атопії . Клінічні прояви алергічних захворювань, 

зокрема атопічного дерматиту (АД), у ранньому віці, як правило, пов‘язані з 

харчовою алергією, перш за все, до білків коров’ячого молока (БКМ).  

У разі неможливості грудного вигодовування через низку певних 

чинників, у дітей, які мають схильність до атопічних захворювань, а також 

немовлят із клінічними проявами атопії постає завдання вибору 

оптимального замінника грудного молока. 

Пошуки найбільш оптимальних сумішей для вигодовування дітей із АД 

та алергією до БКМ примусили зупинити увагу на можливості, уникаючи 

ризики, пов‘язані з використанням формул із глибоким і частковим 

гідролізом білків, досягти оптимального результату щодо зменшення 

клінічних проявів захворювання та рівня сенсибілізації до БКМ при 

одночасному відновленні толерантності до останніх.  

У розробленому нами способі пропонується програмна дієтотерапія з 

використанням лікувально-профілактичних продуктів виробництва «НіРР» у 

дітей грудного віку з атопічним дерматитом та гіперчутливістю до білків 

коров‘ячого молока, за неможливості грудного вигодовування. 

До нашого дослідження увійшла 31 дитина грудного віку, що 

знаходилася на штучному вигодовуванні та мала клінічні прояви атопічного 

дерматиту. Програмна гіпоалергенна дієтотерапія сумішами “HiРР HA1 

combiotik” та “HiРР HA2 combiotik” (згідно з віком та тяжкістю проявів АД) 

призначалася 21 хворому, середній вік яких становив 5,0±0,5 місяця, а 

тривалість захворювання становила 3,2±0,5 місяця. Харчування 

гіпоалергенними сумішами інших виробників отримувало 10 немовлят 

середній вік яких та тривалість АД дорівнювали 6,4±0,9 та 2,6±0,7 місяця 

відповідно (група контролю). 

Покращення перебігу АД (трансформація із середньо-тяжкої в легку 

форму) завдяки використанню запропонованої гіпоалергенної програмної 

дієтотерапії відзначалось практично в кожної третьої дитини. При цьому, 

зниження відносного ризику оцінки за шкалою EASI у 4,4 бала та вище, що 

дозволяє вирізнити легкий від середньо тяжкого перебігу АД, у хворих, які 

отримували гіпоалергенну дієтотерапію продуктами HiРР, відносно групи 

контролю, становило 47,1%, зниження абсолютного ризику – 52,3% при 

мінімальній кількості хворих, яких слід пролікувати для одержання одного 

позитивного результату – 2. 

Запропонований нами спосіб дієтотерапії призводить до досягнення 

клінічного покращення перебігу захворювання порівняно з гіпоалергенним 

харчуванням продуктами інших виробників. 

Запропоновану програмну дієтотерапію доцільно застосовувати у дітей 

грудного віку з атопічним дерматитом та гіперчутливістю до білків 
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коров‘ячого молока за умови неможливості грудного вигодовування. Її 

використання дозволить покращити перебіг атопічного дерматиту у дітей та 

зменшити ступінь алергенного навантаження. 

 

 

СПОСІБ ПРОГРАМНОЇ ДІЄТИЧНОЇ ПРОФІЛАКТИКИ  

АТОПІЧНОГО ДЕРМАТИТУ В ДІТЕЙ ГРУДНОГО ВІКУ 

Колоскова О.К., Марусик У.І. 

 

Дослідження, проведені протягом останніх 10 років, свідчать, що в 

Україні близько чверті дітей раннього віку мають прояви атопії, а на 

алергічні захворювання страждає 25-30% дитячої популяції. Клінічні прояви 

алергічних захворювань, зокрема атопічного дерматиту (АД), у дітей 

раннього віку, як правило, пов‘язані з харчовою алергією.  

Загальновизнаними патогенетичними механізмами переважної більшості 

випадків АД є імунологічні реакції негайного типу, тобто IgE-опосередковані 

(атопічні) імунопатологічні реакції.  

У разі неможливості грудного вигодовування у немовлят із клінічними 

проявами АД постає завдання вибору оптимального замінника грудного 

молока, виходячи з того, що найбільш часто алергічна гіперчутливість у 

немовлят розвивається на білки коров‘ячого молока (БКМ). 

У запропонованому нами способі пропонується використання 

програмної дієтотерапії за допомогою лікувально-профілактичних продуктів 

виробництва «НіРР» у дітей грудного віку з атопічним дерматитом та 

гіперчутливістю до білків коров‘ячого молока, за неможливості грудного 

вигодовування. 

До дослідження увійшла 31 дитина грудного віку, що знаходилася на 

штучному вигодовуванні та мала клінічні прояви атопічного дерматиту. 

Програмна гіпоалергенна дієтотерапія сумішами “HiРР HA1 combiotik” та 

“HiРР HA2 combiotik” (згідно з віком та тяжкістю проявів АД) призначалася 

21 хворому, середній вік яких становив 5,0±0,5 місяця, а тривалість 

захворювання становила 3,2±0,5 місяця. Харчування гіпоалергенними 

сумішами інших виробників отримувало 10 немовлят середній вік яких та 

тривалість АД дорівнювали 6,4±0,9 та 2,6±0,7 місяця відповідно. 

Програмна гіпоалергенна дієтотерапія дозволила досягти триразового 

зменшення частки дітей із показом вмісту в сироватці крові загального IgE 

більше 100 МО/мл, та одночасно підвищити на 25,1% кількість хворих із 

вмістом загального IgE менше 100 МО/мл. На тлі гіпоалергенної програмної 

дієтотерапії продуктами «НіРР НА1 combiotik» та «НіРР НА2 combiotik» по 

відношенню до гіпоалергенних сумішей інших виробників знизився ризик 

вмісту загального IgE більше 100 МО/мл: ЗАР– 68,24%; ЗВР– 85,29% (95%ДІ 

76,76-91,62%); МКХ – 1,17 (95%ДІ 0,03-5,9). Гіпоалергенні формули «НіРР 

НА1 combiotik» та «НіРР НА2 combiotik» сприяли зменшенню числа хворих із 

вмістом специфічного до БКМ IgE більше 5 МО/мл у 7,4 раза та збільшенню 
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частки немовлят із вмістом специфічного до БКМ IgE менше 1,5МО/мл у 7,8 

раза. Так, знизився ризик вмісту специфічного до БКМ IgE більше 5 МО/мл: 

ЗАР-46,75%; ЗВР-88,82%(95%ДІ 80,91-94,28%); МКХ - 1,13 (95%ДІ 0,03-

5,78).  

Запропонований нами спосіб дієтотерапії призводить до зниження 

вмісту загального IgE в сироватці крові дітей грудного віку з ознаками 

атопічного дерматиту порівняно з традиційним харчуванням, а отже дозволяє 

зменшити виразність атопічних реакцій у малюків. 

Запропоновану програмну дієтотерапію доцільно застосовувати у дітей 

грудного віку з атопічним дерматитом та гіперчутливістю до білків 

коров‘ячого молока. Її використання дозволить знизити вміст загального IgE 

у сироватці крові в немовлят, зменшити прояви атопії, а також запобігати 

прогресуванню алергологічного маршу. 

 

 

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

ГОСТРИХ ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ БАКТЕРІАЛЬНОЇ ТА 

ВІРУСНОЇ ЕТІОЛОГІЇ У ДІТЕЙ 

Марусик У.І. 

 

Попри багаторічні дослідження гострих тонзилофарингітів (ГТФ), які 

проводяться міжнародною спільнотою науковців, питання підвищення 

ефективності лікування даного захворювання в дітей залишаються 

актуальними. Ефективність стартової терапії ГТФ залежить від раннього 

виявлення інфекції, викликаної β-гемолітичним стрептококом групи А. Проте 

раннє виявлення етіологічного чинника гострих тонзилофарингітів у дітей 

викликає певні труднощі у клініцистів, оскільки бактеріологічний висів із 

носоглотки («золотий стандарт» діагностики) готовий на 3-5-й день 

захворювання, а клінічна картина вірусних і бактеріальних ГТФ практично 

не відрізняється.  

Згідно з сучасними даними літератури, з метою експрес-діагностики 

стрептококової природи гострих тонзилофарингітів (найчасніше 

бактеріальним чинником яких виступає саме бета-гемолітичний стрептокок 

групи А) широко застосовується стрептатест. Однак на фармацевтичному 

ринку України даний діагностичний тест відсутній, що унеможливлює його 

широке використання в клініках. 

Таким чином, актуальним та перспективним, на наш погляд, 

залишається пошук нових діагностичних критеріїв, які б дали змогу ранньої 

диференційної діагностики гострих тонзилофарингітів бактеріальної та 

вірусної етіології, і, тим самим, підвищили ефективність доцільної стартової 

терапії даного захворювання у дітей. 

У запропонованому нами способі пропонується використання 

кількісного аналізу Т-лімфоцитів крові в комплексному обстеженні дітей, 

хворих на ГТФ. 
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В умовах відділення краплинних інфекцій Обласної дитячої клінічної 

лікарні м. Чернівці комплексно обстежено 26 дітей, хворих на ГТФ, яких 

розподіляли на дві клінічні групи. До першої (І) клінічної групи увійшло 9 

пацієнтів, у яких підтверджена стрептококова етіологія захворювання, за 

даними стрептатесту та культурального дослідження мазка зі слизової 

ротоглотки. А 20 малюків, в яких відмічались негативні результати 

стрептатесту та бактеріального дослідження, сформували другу (ІІ) клінічну 

групу (ГТФ нестрептококової етіології).  

Підвищений вміст CD 3-лімфоцитів у периферичній крові (більше 

30,0%) визначався у 88,8% дітей із гострим стрептококовим 

тонзилофарингітом та лише у 60,0% представників ІІ групи (Рφ>0,05). 

Показники діагностичної цінності підвищеного вмісту Т-лімфоцитів 

периферичної крові у виявленні стрептококового ГТФ відносно 

нестрептококового варіанта були наступними: чутливість – 88,8% (95%ДІ 

80,8-94,3), специфічність – 40,0% (95%ДІ 30,3-50,3), ВП+ – 1,4 та ВП- – 0,2. 

Підвищений до зазначеного вище вміст CD 3-лімфоцитів у периферичній 

крові асоціював із ризиком наявності гострого тонзилофарингіту 

стрептококової етіології наступним чином: АР – 0,9, ВР дорівнював 2,7 

(95%ДІ 2,3-3,2), при співвідношенні шансів – 5,3 (95%ДІ 2,5-11,1). 

Запропонований нами спосіб діагностики ГТФ оптимізує ранню 

верифікацію тонзилофарингітів у дітей як вірусної, так і бактеріальної 

етіології та дозволило підвищити ефективність лікування даного 

захворювання. 

Запропонований спосіб доцільно застосовувати для ранньої діагностики 

гострих тонзилофарингітів стрептококової етіології у дітей. Використання 

комплексного обстеження дітей, хворих на ГТФ, з урахуванням кількісного 

аналізу Т-лімфоцитів оптимізує ранню діагностику стрептококової природи 

тонзилофарингітів у дітей та підвищить ефективність лікування даного 

захворювання. 

 

 

СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ  

НЕКОНТРОЛЬОВАНОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ 

Білоус Т.М., Дідух Г.В., Дідух М.В. 

 

Хоча наразі ключовою особливістю бронхіальної астми визнана 

бронхіальна гіперреактивність, яка включає хронічне запалення дихальних 

шляхів, гіперсекрецію слизу, ремоделювання бронхів (D. Sistek, K. Wickens, 

R. Amstrong, 2006), однак розвиток клінічно значимих фенотипів астми, у 

першу чергу, залежить від генетичних та зовнішньо-середовищних чинників. 

Так, вважається, що астма викликається поєднанням декількох генетичних та 

екологічних факторів, які слід враховувати при вивченні її патогенезу, і саме 

цією взаємодією можна пояснити неоднорідність захворювання, яка 

особливо проявляється у дітей (F. Kauffmann, F. Demenais, 2012). Проте 
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питання діагностики та подальшого прогнозування неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми в дітей шкільного віку залишається 

суперечливим (B.D.W. Harrison, 2003; Chapman K.R., 2008). Можливо, це 

зумовлене тим, що більшість дослідників вивчають окремо генетичні 

чинники чи застосовують методики, які більше відпрацьовані в 

терапевтичній галузі (I.D. Pavord, S.S. Birring, M. Berry, 2006).  

Ми пропонуємо вдосконалити спосіб прогнозування неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми в дітей шкільного віку шляхом дослідження 

генотипу дитини, зокрема, генів, що кодують активність глутатіон-S-

трансферази Т1 та М1, та рівня контролю за клінічно-інструментальною 

шкалою за GINA-2008, що є об’єктивним способом визначення схильності 

дитини до тяжкого чи неконтрольованого перебігу бронхіальної астми й 

рівня контролю над захворюванням і за наявності делеційного поліморфізму 

глутатіон-S-трансферази Т1 чи М1 і показнику контрольованості за клінічно-

інструментальною шкалою більше 17 прогнозують неконтрольований перебіг 

бронхіальної астми в дітей шкільного віку.  

За результатами проведеного комплексного обстеження хворих на БА 

показано, що за наявності делеційного поліморфізму глутатіон-S-

трансферази Т1 чи М1, і показника контрольованості за клінічно-

інструментальною шкалою більше 17 прогнозують неконтрольований перебіг 

бронхіальної астми в дітей шкільного віку з чутливістю 66,7% (95% ДІ: 43,0-

85,4), специфічністю 94,4% (95% ДІ: 72,7-99,9), передбачуваною цінністю 

позитивного результату 93,3% (95% ДІ: 68,1-99,8) та негативного результату 

70,8% (95% ДІ: 48,9-87,4). За умови вказаних показників у дітей, хворих на 

бронхіальну астму, відношення шансів розвитку неконтрольованого перебігу 

захворювання становить 34,0, відносний ризик сягає 3,2, атрибутивний ризик 

– 64,0, відношення правдоподібності – 12,0, посттестова ймовірність – 92,3%. 

Це забезпечує можливість використання даного обстеження разом із іншими 

клініко-параклінічними критеріями як скринінгового методу прогнозування 

неконтрольованої бронхіальної астми, що можна застосовувати для 

формування клінічних рекомендацій по лікуванню цієї когорти пацієнтів.  

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

прогнозування неконтрольованої бронхіальної астми у школярів, що 

дозволить підвищити ефективність лікування даного захворювання у дітей 

шкільного віку.  

 

 

СПОСІБ ІНДИВІДУАЛІЗАЦІЇ ЛІКУВАННЯ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО 

ВІКУ, ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Ортеменка Є.П. 

 

Наразі бронхіальна астма (БА) визнається як комплекс станів з 

відмінностями у тяжкості, механізмах розвитку і реакції на лікування, та є 

неспецифічним хронічним захворюванням дихальних шляхів, що, в цілому, 
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характеризується періодично повторюваними симптомами обструкції 

бронхів, їх гіперсприйнятливості та запалення (W.C. Moore, 2010). 

Фенотиповий поліморфізм бронхіальної астми наразі вважається основною 

причиною неефективності стандарної базисної терапії, яка, в більшості 

випадків, полягає в призначенні інгаляційних глюкокортикостероїдів (ІГКС), 

та є відправною точкою у пошуку індивідуалізації лікування хворих (P. 

Campo et al., 2013). Фенотипова неоднорідність БА визначається багатьма 

факторами, зокрема, віком дебюту (астма раннього та пізнього початку), 

характером (еозинофільний, нейтрофільний, змішаний) запалення бронхів, 

швидкістю обструкції нижніх дихальних шляхів (торпідна та лабільна 

обструкція), відповіддю на базисну терапію (стероїд-чутлива та резистентна 

БА), провідним (астма фізичного зусилля) тригерним фактором ( B.J. Carolan,  

2013;  R.H. Green, 2012).  

Кінцевою метою верифікації фенотипів та субфенотипів БА є розробка 

диференційованих та персоналізованих терапевтичних настанов щодо 

досягнення контролю над симптомами захворювання (Bourdin A., 2013). 

Дослідженнями останніх років показано, що метилксантини сповільненого 

вивільнення у малих дозах пригнічують синтез певних цитокинів, що 

медіюють запалення дихальних шляхів та їх ремоделювання, та водночас 

відновлюють ефективність глюкокортикоїдів (Barnes P.J., 2010). Доведена 

здатність пролонгованих теофілінів пригнічувати продукцію, проліферацію 

та життєздатність еозинофільних гранулоцитів, а також продукції ними 

лейкотриєнів та активних форм кисню, які відіграють безпосередню роль у 

процесі запального ураження епітелального шару бронхіального дерева (B.G. 

Cosio, 2009).  

Нами пропонується спосіб лікування дітей, хворих на еозинофільний 

фенотип бронхіальної астми, який асоціює із високим (3% та більше) вмістом 

еозинофілів у індукованому гіпертонічними (3%, 5%, 7%) розчинами натрію 

хлориду мокротинні.  

Проведене проспективне дослідження когорти з 11 дітей шкільного віку, 

які страждають на еозинофільну БА. Установлено клінічний ефект 

комбінованої із теофілінами сповільненого вивільнення базисної 

протирецидивної терапії відносно монотерапії ІГКС (рівень 

контрольованості БАза GINA-тестом становив у середньому 16,7±2,2 бала до 

лікування та 9,4±2,1 бала (Р<0,01) – після отриманої терапії). При цьому 

зареєстровано наступні показники ефективності зазначеної терапії  щодо 

зменшення кількості хворих із недостатнім рівнем контролю захворювання: 

зниження абсолютного (36,3%) та відносного (57%) ризику 

неконтрольованості БА при мінімальній кількості хворих = 3, котрих слід 

пролікувати для отримання хоча б одного позитивного результату. Водночас, 

враховуючи значне покращення фізичної активності пацієнтів 

(співвідношення шансів = 2,2), зазначене комбіноване базисне лікування 

показане хворим на БА фізичної напруги.   

Враховуючи значне зниження випадків неконтрольованого перебігу 

http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(13)00087-0/abstract
http://erj.ersjournals.com/search?author1=Arnaud+Bourdin&sortspec=date&submit=Submit
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захворювання, застосування базисної інгаляційної протизапальної терапії в 

комбінації із пероральними пролонгованими теофілінами є обґрунтованим 

при бронхіальній астмі фізичної напруги, асоційованої з еозинофільним 

характером запалення дихальних шляхів.   

Запропонований спосіб може бути використаний для індивідуалізації 

базисного протизапального лікування бронхіальної астми, зокрема, її 

еозинофільного фенотипу та астми фізичного навантаження, що дозволяє 

покращити контрольованість перебігу захворювання у дітей шкільного віку 

та якість їх життя.   

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ НЕКОНТРОЛЬОВАНОГО 

ПЕРЕБІГУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ ІЗ 

ПІДВИЩЕНОЮ МАСОЮ ТІЛА 

Білоус Т.М., Кушнір С.В., Маланчук С.М. 

 

Ожиріння та бронхіальна астма є соціальними захворюваннями, 

розповсюдженість яких значно збільшується у всіх вікових когортах 

населення, і, зокрема, в дитячій популяції (Pedersen S.E., 2011; Papoutsakis C., 

2013). Так, виявлена позитивна асоціація між бронхіальною астмою й 

ожирінням, хоча дослідження щодо взаємозв’язку і патогенезу цих 

захворювань досі тривають. Наразі показано, що надлишкова маса тіла може 

викликати розлади дихання внаслідок механічної дії центрального надлишку 

жирової тканини на дихальні шляхи, тобто за рахунок обмеження вільного 

руху повітря та стиснення легень. До звуження дихальних шляхів шляхом 

розширення гладеньких м’язів від недостатності глибокого дихання також 

призводить зниження глибокого вдиху і видиху при надлишковій масі тіла, 

сидячий спосіб життя, а зниження легеневих об’ємів у сукупності з 

бронхіальною гіперреактивністю робить дітей із такими ознаками схильними 

до розвитку симптомів астми (Hampton T., 2014). Слід відзначити, що саме 

при цих захворюваннях існує певне порочне коло, оскільки маючи діагноз 

астми дитина зменшує фізичну активність, що, у свою чергу, збільшує ризик 

ожиріння та ще більше погіршує контроль над захворюванням (Black M.H., 

2013; Magnusson J.Ö., 2012). 

Ми пропонуємо вдосконалити спосіб прогнозування неконтрольованого 

перебігу бронхіальної астми в дітей шкільного віку із підвищеною масою 

тіла шляхом застосування клінічно-інструментальної шкали за GINA-2008, 

яка включає опитувальник щодо суб’єктивних та об'єктивних симптомів 

астми і спірографічні показники, що є об’єктивним способом визначення 

схильності дитини до тяжкого чи неконтрольованого перебігу бронхіальної 

астми й рівня контролю над захворюванням і при показнику 

контрольованості за клінічно-інструментальною шкалою більше 17 

прогнозують неконтрольований перебіг бронхіальної астми.  

За результатами проведеного комплексного обстеження хворих на БА із 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Papoutsakis%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23260726
http://aje.oxfordjournals.org/search?author1=Mary+Helen+Black&sortspec=date&submit=Submit
http://pediatrics.aappublications.org/search?author1=Jessica+%C3%96hman+Magnusson&sortspec=date&submit=Submit
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підвищеною масою тіла показано, що при показнику за клінічно-

інструментальною шкалою більше 17 прогнозують неконтрольований перебіг 

бронхіальної астми в дітей шкільного віку з відношенням шансів 1,6, 

відносним ризиком 1,4, атрибутивним ризиком – 0,68. Це забезпечує 

можливість використання даного обстеження разом із іншими клінічними 

критеріями як скринінгового методу прогнозування неконтрольованої 

бронхіальної астми, що можна застосовувати для формування клінічних 

рекомендацій по лікуванню цих пацієнтів, причому призначення базисної 

протизапальної терапії дітям із підвищеною масою тіла має перевищувати 

одну сходинку за GINA від визначеного рівня контролю.  

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

прогнозування неконтрольованого перебігу бронхіальної астми у школярів 

із підвищеною масою тіла, що дозволить підвищити ефективність лікування 

даного захворювання.  

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕОЗИНОФІЛЬНОГО ФЕНОТИПУ  

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Ортеменка Є.П. 

 

Незважаючи на впровадження у практику чітких вітчизняних та 

міжнародних стандартів та протоколів лікування бронхіальної астми (БА), у 

30-50% пацієнтів не вдається досягнути задовільного рівня контрольованості 

захворювання.  Наразі неефективність базисної протирецидивної терапії БА 

пов’язують із поліморфізмом захворювання, а саме з існуванням 

альтернативних (еозинофільний і нееозинофільний/нейтрофільний) 

запальних фенотипів астми. Водночас, гіперсприйнятливість дихальних 

шляхів (ГСДШ), яка є кардинальною ознакою БА та визначається як 

надмірна спастична реакція дихальних шляхів на різні інгаляційні 

подразники, зумовлена хронічним запаленням бронхіального дерева.  

Нами пропонується спосіб діагностики еозинофільного фенотипу БА, 

який зазвичай потребує тривалого базисного лікування інгаляційними 

кортикостероїдами у середньо-високих та високих дозах.  

Проведене комплексне обстеження 83 дітей шкільного віку, які 

страждають на персистувальну БА. Першу клінічну групу (І) сформували 47 

дітей (56,6%) із еозинофільним фенотипом БА, який вирізняли за наявності в 

мокротинні 3% і більше еозинофільних лейкоцитів. До складу другої (ІІ) 

групи порівняння увійшла решта (43,4%) хворих на нееозинофільний 

фенотип БА дітей, який вирізняли при відносному вмісті в цитограмі 

мукоспіну менше, ніж 3% еозинофілів або за їх відсутності.  

Встановлено, що хворим на еозинофільну БА притаманна  виразніша 

ГСДШ до малих доз гістаміну. Так, показник дозозалежної кривої (ДЗК), яка 

відображує крутизну нахилу кривої „потік-об’єм” під час інгаляційної проби 

з гістаміном, становив 2,1±0,1 у.о. у пацієнтів із еозинофільним фенотипом 
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БА та лише 1,8±0,1 у.о. (Р<0,05). При цьому наявність значної 

гіперспийнятливості дихальних шляхів (ДЗК ≥3,0 ум.од.) характеризувалася 

наступними показниками діагностичної цінності у виокремленні 

еозинофільного фенотипу БА: чутливість = 21%, специфічніть = 94%, 

передбачувана цінність позитивного реультату = 83% та передбачувана 

цінність негативного реультату = 48%. Таким чином, визначення 

гіперреактивності бронхів до неспецифічного прямого провокуючого 

чинника (гістаміну) варто застосовувати для підтвердження еознофільного 

фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку.   

Запропонований спосіб може бути використаний для діагностики 

еозинофільного фенотипу бронхіальної астми, що дозволяє покращити рівень 

контролю над симптомами захворювання у дітей шкільного віку та якість їх 

життя шляхом диференційованого вибору протизапальної базисної терапії.   

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПОРУШЕНЬ КОМПЛАЄНСУ В 

ЛІКУВАННІ ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА 

ПЕРСИСТУВАЛЬНУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ, ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ  

Безруков Л.О., Богуцька Н.К. 

 

Недотримання пацієнтами необхідних лікувальних режимів, схем, 

дозування препаратів базисної терапії бронхіальної астми (БА) серед 

підлітків може наближатися до 90%. Особливо складно дітям та підліткам 

дотримуватись вимог щоденного застосування комплексу ліків при 

тривалому режимі лікування, а також упродовж періодів ремісії, коли 

симптоми хвороби відсутні. Негативні наслідки недотримання вимог 

лікування представлені збільшенням частоти госпіталізацій із приводу 

невідкладних станів, надмірними витратами, підвищенням летальності. 

Стратегія поліпшення дотримання вимог лікування при астмі у дітей 

передбачає навчання (усні або письмові інструкції для інформування дітей та 

їх сімей про природу та контроль за астмою), організаційні заходи (клініка, 

ВРАІТ, супернагляд лікаря), зміну поведінки (самомоніторинг, нагадувачі, 

заохочення). Запропонований спосіб поліпшення низького  комплаєнсу в 

підлітків передбачає  комплексний багатоступеневий підхід та є надто 

трудомістким [Weinstein A.G. Improving adherence to asthma therapies / A.G. 

Weinstein // Curr. Opin. Pulm. Med. – Vol21, N1. – P.86-94. doi: 

10.1097/MCP.0000000000000128]. Актуальним є підхід до формування групи 

ризику втрати комплаєнсу і недотримання вимог базисної терапії БА з 

урахуванням типів реагування пацієнта на хворобу. 

Комплексно обстежено 62 пацієнти шкільного віку із персистувальним  

перебігом БА (у 32 дітей верифіковано тяжкий фенотип захворювання, в 

решти - середньотяжкий). Опитування проводилося з дотриманням загальних 

вимог щодо психологічного тестування дітей після отримання інформованої 
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згоди пацієнта та його батьків. З метою діагностики типів ставлення до 

хвороби у хворих на хронічні соматичні захворювання використовували 

особистісний опитувальник Бехтєрівського інституту (ЛОБИ).  

При оцінці типу реагування на хворобу дітей встановлено, що у 38% 

пацієнтів мав місце змішаний тип реагування (одночасно два типи реакцій); 

дещо рідше – дифузний тип реакцій на хворобу (три та більше варіантів), 

який відзначено у 34% школярів, а окремі типи реагування (гармонійний, 

апатичний, неврастенічний, сенситивний, егоцентричний, ейфорійний, 

анозогнозичний, ергопатичний, тривожний, іпохондричний або 

паранояльний) відмічені в кожного п’ятого пацієнта. З-поміж окремих типів 

найчастіше відзначали ейфоричний тип реагування на хворобу як серед 

пацієнтів із тяжкою БА (46,2±9,8%), так і середньотяжкою БА (60±11%), що 

частково пов’язане з віком та переважно чоловічою статтю досліджуваної 

когорти пацієнтів. Причому саме ейфоричний тип реагування (легковажне 

ігноруюче ставлення до хвороби) асоціював із низьким дотриманням вимог 

базисної терапії дитиною (r=-0,46; p<0,03). Заперечення хвороби 

(анозогнозичний тип реагування) встановлене у кожного четвертого 

пацієнта, причому анозогнозичний тип реагування на хворобу знаходився у 

зворотній кореляційній залежності з рівнем контрольованості БА (r=-0,59; 

p<0,04).  

Виявлені психологічні особливості дітей із БА дають підставу 

рекомендувати для забезпечення підвищення ефективності базисної терапії в 

пацієнтів у віці старше 12 років із терміном хвороби більше двох років, 

тяжким та середньотяжким перебігом захворювання, проводити оцінку типу 

ставлення до хвороби (за методикою ЛОБИ) та при виявленні 

анозогнозичного/ейфоричного типів ставлення до хвороби віднести пацієнта 

до групи ризику недотримання вимог базисного лікування захворювання і 

спрямувати його за психотерапевтичною допомогою до медичного або 

шкільного психолога.  

Таким чином, запропонований спосіб прогнозування прихильності до 

базисної терапії хворих на бронхіальну астму дітей шкільного віку з 

урахуванням результатів опитування щодо типів ставлення до хвороби 

(опитувальник ЛОБИ), можна рекомендувати для формування  групи ризику 

низької прихильності до базисної терапії та серед школярів. 

Запропонований спосіб оцінки ризику низької прихильності до базисної 

терапії БА за умови виявлення анозогнозичного/ейфоричного типів 

ставлення до хвороби (опитувальник ЛОБИ) може бути використаний для 

вдосконалення прогнозування недотримання вимог лікування дітей 

шкільного віку, хворих на БА.  
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СПОСІБ ВЕРИФІКАЦІЇ ТЯЖКОГО ПЕРСИСТУВАННЯ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ ПСИХОЛОГІЧНОГО ТЕСТУВАННЯ  

Богуцька Н.К. 

 

Незважаючи на щорічний перегляд розроблених стандартів тактики 

ведення та профілактики бронхіальної астми (БА), заснованих на оцінці 

тяжкості перебігу та контрольованості захворювання, у значної частки 

пацієнтів хвороба не піддається повному контролю або залишається  

неконтрольованою. Можливим ефективним кроком щодо підвищення 

ефективності запропонованих програм лікування та профілактики є 

врахування в оцінці тяжкості захворювання індивідуальних фенотипових 

особливостей перебігу БА, що охоплюють, зокрема, і значущі психологічні 

параметри. Дослідження психологічної компоненти як частини фенотипу 

різних за тяжкістю варіантів перебігу БА в дитячому віці може підвищити 

ефективність їх діагностування, що, можливо, призведе до адекватнішої 

лікувальної тактики та поліпшення рівня контрольованості перебігу 

захворювання.  

Увага дослідників здебільшого зосереджена на оцінці діагностичного 

значення спірометричних показників, особливостей клінічного перебігу, 

ступеня алергологічної обтяженості у формуванні тяжкого варіанта 

бронхіальної астми [Гарас М.Н. Діагностичне значення обтяженого 

алергологічного  анамнезу у формуванні тяжкого варіанта бронхіальної 

астми у школярів / М.Н. Гарас // Збірник доповідей Міжнародної науково-

практичної конференції студентів та молодих вчених [«Актуальні питання 

теоретичної та клінічної медицини»],(Суми, 10−12 квітня 2013 року).- С.162], 

однак менш трудомісткі методи психологічного опитування для верифікації 

тяжкості перебігу захворювання застосовуються зрідка. 

Комплексно обстежено 62 пацієнти шкільного віку із персистувальним  

перебігом БА (у 32 дітей верифіковано тяжкий фенотип захворювання). 

Опитування проводилося з дотриманням загальних вимог щодо 

психологічного тестування дітей після отримання інформованої згоди 

пацієнта та його батьків. З метою діагностики типів ставлення до хвороби і 

інших, пов’язаних з нею, особистісних ставлень, у хворих на хронічні 

соматичні захворювання, використовували особистісний опитувальник 

Бехтєрівського інституту (ЛОБИ), за допомогою якого діагностували патерн 

ставлення до самого захворювання, його лікування, лікарів та медперсоналу, 

рідних і близьких, оточуючих, навчання, самотності і майбутнього, а також 

до своїх вітальних функцій (самопочуття, настрій, сон, апетит). При оцінці 

типу реагування на хворобу встановлено, що за тяжкої БА в пацієнтів дещо 

частіше відзначали дифузний тип реакцій, тобто три та більше варіантів 

(майже у половини проти кожного четвертого в групі з легшим перебігом 

БА), та майже з однаковою частотою – чистий та змішаний типи реагування 

(у кожного п’ятого та третього пацієнта з тяжкою БА проти кожного 
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третього та другого пацієнта з середньотяжкою БА). Як серед пацієнтів із 

тяжкою БА, так і у групі порівняння найчастіше відмічали ейфоричний тип 

реагування на хворобу, майже з однаковою частотою – гармонійний; 

анозогнозичний та паранояльний. Егоцентричний, тривожний та 

іпохондричний типи реакції на хворобу відзначено лише серед пацієнтів із 

тяжкою БА. У дітей із тяжкою БА вірогідно частіше відзначено 

неврастенічний (38,5±9,5% проти 5,0±4,9% у групі порівняння, p<0,05) та 

дещо частіше – сенситивний тип реагування на хворобу (26,9±8,7% проти 

10,0±6,7% у групі порівняння (p>0,05). У таблиці наведені показники 

діагностичної цінності типу реагування на хворобу у виявленні тяжкої 

персистуючої бронхіальної астми в дітей шкільного віку. 

                                  Таблиця 

Діагностична цінність типу реагування на хворобу  

як маркера тяжкої бронхіальної астми 
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Неврастенічний та/або 

сенситивний тип реагування на 

хворобу 

50 81,5 81,2 56,7 38 5,3 (1,3-

24,7) 

 

Серед психологічних характеристик для верифікації тяжкого 

персистувального перебігу БА в дітей шкільного віку на противагу 

середньотяжкому перебігу БА вірогідно підвищуючими ризик виявились 

неврастенічний та/або сенситивний тип реагування на хворобу.  

Виявлені психологічні особливості реагування на хворобу дітей із БА 

дають підставу рекомендувати для верифікації тяжкого варіанта перебігу 

захворювання у пацієнтів у віці старше 12 років із терміном хвороби більше 

двох років та персистувальним перебігом БА як додатковий діагностичний 

метод дослідження типу ставлення до хвороби (за методикою ЛОБИ), що при 

виявленні неврастенічного та/або сенситивного типу реагування на хворобу 

вірогідно підвищує шанси діагностики тяжкого фенотипу БА більше, ніж у 5 

разів.  

Запропонований спосіб верифікації тяжкого персистування БА за умови 

виявлення неврастенічного та/або сенситивного типу реагування на хворобу 

за опитувальником ставлення до хвороби ЛОБИ вірогідно підвищує шанси 

діагностики тяжкого фенотипу БА в дітей шкільного віку. 
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СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕФЕКТИВНОСТІ  

ПРОТИЗАПАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ  

В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА НЕАТОПІЧНУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Сажин С.І. 

 

Незважаючи на те, що впродовж останніх років рівень госпіталізації та 

смертності від бронхіальної астми у світі зменшився, частота 

неконтрольованої та частково контрольованої БА залишається на достатньо 

високому рівні. Основними причинами цього явища є низька прихильність до 

лікування, недостатнє сприйняття пацієнтами свого стану, наявність 

резистентних до терапії фенотипів хвороби, генетичний поліморфізм, 

ремоделювання дихальних шляхів тощо. 

Контрольованість астми визначається динамікою клінічно-

анамнестичних симптомів захворювання (частотою використання β2-

агоністів, наявністю денних, нічних ознак, обмеження фізичної активності, 

кількості пропусків занять у школі) та спірографічних індексів (об’єм 

форсованого видиху на 1 с. пікова об’ємна швидкість видиху). Водночас, 

спірографічні тести є обмеженими у дітей дошкільного віку. Отже, рівень 

контролю над симптомами бронхіальної астми, який оцінюється кожні три 

місяці на тлі актуального профілактичного лікування, є доволі суб’єктивним 

критерієм. 

Ми пропонуємо спосіб оцінки ефективності протизапального лікування 

неатопічної бронхіальної астми в дітей. У пацієнтів із фенотипом неатопічної 

астми, на відміну від дітей із атопічною формою хвороби, на тлі базисного 

лікування спостерігалося вірогідне збільшення показників стимульованого 

тесту з нітросинім тетразолієм (НСТ-тесту) нейтрофілів із 42,6±3,5% до 

56,0±6,2% (Р<0,05), а також НСТ-тесту ацидофільних гранулоцитів у його 

спонтанній (із 11,5±1,5% до18,5±3,1%, Р<0,05) та стимульованій (із 

12,4±1,5% до 20,4±3,5%, Р<0,05) модифікаціях порівняно з початковими 

результатами.  

Таким чином, у пацієнтів з фенотипом неатопічної бронхіальної астми 

оцінювати ефективність протизапальної терапії, кінцевою метою якої є 

досягнення та втримання контролю над симптомами захворювання, можна, 

використовуючи динаміку активності киснезалежного метаболізму 

еозинофільних та нейтрофільних гранулоцитів периферичної крові 

гістохімічним методом за даними спонтанного і стимульованого НСТ-тесту. 

Запропонований спосіб може бути використаний для поліпшення 

діагностики ефективності протизапальної терапії неатопічної бронхіальної 

астми в дітей. Збільшення в динаміці показників спонтанного та 

стимульованого варіанта НСТ-тесту еозинофілів, НСТ-тесту нейтрофільних 

гранулоцитів у стимульованій модифікації на тлі протизапальної терапії 

свідчить про досягнення контролю над бронхіальною астмою та можливістю 

деескалації обсягу базисної терапії. 
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СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ ТРИВАЛОСТІ СИСТЕМНОЇ  

 ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОЇДНОЇ ТЕРАПІЇ НАПАДУ  

ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ 

Гарас М.Н. 

 

Щонайменше 10-12% пацієнтів із БА страждають на тяжку форму 

захворювання, яка не піддається контролю, незважаючи на уникнення 

контакту з тригерними чинниками навколишнього середовища, проведення 

адекватної терапії та оптимальне дотримання режиму лікування (Levine S. J. 

Narrative Review: The Role of Th2 Immune Pathway Modulation in the Treatment 

of Severe Asthma and Its Phenotypes / S. J. Levine, S. E. Wenzel // Annals of 

Internal Medicine. – 2010. – Vol. 152, №4. – P.232-237). Серед пацієнтів із 

тяжким персистуванням бронхіальної астми неконтрольований перебіг 

захворювання реєструється у 70–95% хворих (Беш Л.В. Вивчення 

ефективності застосування покрокового алгоритму лікарської тактики у дітей 

з неконтрольованою бронхіальною астмою / Л.В.Беш, В.О.Боднарчук // 

Здоровье ребенка. – 2010. – № 3. – С. 8-13). Основними групами препаратів, 

що володіють бронхолітичною дією та показані в період нападу бронхіальної 

астми є інгаляційні β2-агоністи короткої дії, глюкокртикостероїди системної 

дії та препарати метилксантинів (Bacharier L.B. Diagnosis and treatment of 

asthma in childchood: a PRACTALL consensus report // L.B. Bacharier, A. Boner, 

K.-H. Carlsen [et al.] // Allergy. –2008. – Vol. 63. – Р. 5-34). Водночас, підходи 

до визначення тривалості системної глюкокортикостероїдної терапії 

залишаються дискусійними (Global strategy for asthma management and 

prevention, update 2012 [Електронний ресурс] / M. FitzGerald, E. D. Bateman, J. 

Bousquet [et al.] // Режим доступу: www.ginasthma.org). 

На підставі комплексного обстеження 57 дітей шкільного віку з тяжкою 

персистувальною бронхіальною астмою встановлено, що триденний курс 

системних глюкокортикостероїдів порівняно з коротшим терміном їх 

призначення характеризувався вірогідним ризиком регресу бальної оцінки 

тяжкості нападу на 7-й день стаціонарного лікування (співвідношення шансів 

9,0 (2,08-38,7). Поряд із цим, використання у школярів триденного курсу 

системних глюкокортикостероїдів супроводжувалося зниженням відносного 

ризику виразної бронхообструкції на 7-й день стаціонарного лікування на 

80%, зниженням абсолютного ризику на 67% при числі хворих, котрих 

необхідно пролікувати для досягнення позитивного результату 1,5 дітей.  

Отримані дані дають підстави вважати виправданим стартове 

призначення триденного курсу системних глюкокртикостероїдів при 

лікуванні нападного періоду в дітей із тяжкою бронхіальною астмою. 

Запропонований спосіб може бути використаний з метою удосконалення 

стартового лікування нападу тяжкої персистувальної бронхіальної астми у дітей 

шкільного віку, що створить можливості для швидшого зменшення проявів 

бронхообструкції та ефективнішого досягнення контролю над перебігом патології та 

покращання якості життя пацієнтів.  

http://www.ginasthma.org/
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СПОСІБ ВИЯВЛЕННЯ ФЕНОТИПОВОЇ НЕОДНОРІДНОСТІ   

ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ШКОЛЯРІВ 

Гарас М.Н. 

 

Хворим на тяжку БА притаманні нестабільність й неконтрольованість 

перебігу, вони формують групу ризику за летальними наслідками та 

екстреними госпіталізаціями до відділень інтенсивної терапії (Reddy R.C. 

Severe asthma: approach and management / R.C. Reddy // Postgrad. Med. J. – 

2008. – Vol. 84. – P.115-120). Одним із аспектів недостатнього контролю 

тяжкої БА є її фенотипова неоднорідність (Carolan B.J. Clinical phenotypes of 

chronic obstructive pulmonary disease and asthma: recent advances / B.J.Carolan, 

E.R.Sutherland // The Journal of Allergy and Clinical Immunology. – 2013. – Vol. 

131, №3. – P.627-634). Неоднорідність фенотипів наразі є відправною точкою 

для нових підходів щодо класифікації, дослідження механізмів розвитку та 

досягнення контролю захворювання вже в найближчому майбутньому. 

Фінальним підходом вважається визначення нових фенотипів на основі 

основних патофізіологічних механізмів (тобто концепції ендотипування) 

(Asthma endotypes: a new approach to classification of disease entities within the 

asthma syndrome / J. Lötvall, C.A. Akdis, L.B.Bacharier, [et al.] // J. Allergy Clin. 

Immunol. – 2011. – Vol.127. – P.355–360). Оскільки тяжка бронхіальна 

розглядається як окремий фенотип, дослідження її неоднорідності 

залишається дискусійним питанням (Stewart J. Pathway Modulation in the 

Treatment of Severe Asthma and Its Phenotypes / J.Stewart, S.E. Wenzel // 

Annalls of internal medicine. –2010. – Vol. 152, № 4. – Р. 232-237). 

На підставі результатів кластерного аналізу клінічно-параклінічних 

показників дітей встановлено особливості відповіді пацієнтів на базисну 

терапію, з урахуванням яких вдалося виділити дві кластерні підгрупи. І 

кластер охоплював дітей із тяжкою бронхіальною астмою із кращою 

контрольованістю перебігу під впливом базисного протизапального 

лікування, «пізнім початком», швидкими ацетиляторними механізмами, 

виразною еозинофілією індукованого мокротиння, вищим вмістом 

метаболітів монооксиду нітрогену в КВП, вищим вмістом загального Ig E в 

сироватці крові та значнішою лабільністю бронхів. Натомість ІІ кластерна 

підгрупа охоплювала хворих на тяжку бронхіальну астму, яким притаманні 

недостатня контрольованість перебігу патології на тлі базисного лікування, 

ранній початок захворювання, повільні ацетиляторні механізми. Для даної 

когорти хворих характерним є необтяжений відсутністю обтяженості 

генеалогічного анамнезу атопічними захворюваннями, виразніший 

нейтрофільоз індукованого мокротиння, вищий вміст інтерлейкіну-5 у 

сироватці крові.  

Отримані дані дають підстави з урахуванням клінічно-анамнестичних 

та лабораторних показників дітей, хворих на тяжку бронхіальну астму, 

прогностично визначати підгрупи дітей з різною ефективністю відповіді на 

базисну терапію.  

http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(13)00087-0/abstract
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(13)00087-0/abstract
http://www.jacionline.org/article/S0091-6749(13)00087-0/abstract
http://www.jacionline.org/issues?issue_key=S0091-6749(13)X0003-X
http://www.jacionline.org/issues?issue_key=S0091-6749(13)X0003-X
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Запропонований спосіб визначення неоднорідності відповіді на базисну 

протизапальну терапію у дітей, хворих на тяжку персистувальну бронхіальну 

астму, дозволить шляхом індивідуалізації лікування досягти та утримати 

контроль над перебігом патології з наступним покращанням якості життя 

пацієнтів.  

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ПІЗНІХ ФОРМ  

ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ НОВОНАРОДЖЕНИХ 

Колюбакіна Л.В., Кузьменко Л.М. 

 

Незважаючи на те, що рутинне використання вітаміну К призвело до 

зникнення ранньої і класичної форм геморагічної хвороби 

новонароджених(ГрХН), актуальною залишається профілактика пізньої 

ГрХН та геморагічного синдрому іншої етіології, прояви якого можуть 

траплятися майже у 40% новонароджених. Підвищенний ризик виникнення 

кровотеч, пов`язаних із недостатнім надходженням, синтезом та 

всмоктуванням вітаміну К, може зберігатися до 6-місячного віку( Ozdemir 

M.A., Karakukcu M,Per H et al., 2012). При нестачі вітаміну К в печінці 

відбувається синтез неактивних факторів II,VII, IХ, Х, нездатних зв`язувати 

іони кальцію і повноцінно брати участь у згортанні крові. 

Неспецифічність проявів ,хибність терапевтичних втручань, локалізація 

зони кровотечі і можливі наслідки визначають обов`зковість профілактики 

пізньої ГрХН і немовлят перших троьох місяців життя, які вигодовуються 

виключно грудним молоком. Добова потреба вітаміну К у новонародженого 

до 6-місячного віку становить 20-25 мкг (Sutor A.H., KriesR.,Corntlissen EAM 

et al.,2014). 

Нещодавно з`явилася олійна форма вітаміну К1 для внутрішнього 

застосування, препарат K-Vitum, що міститься у капсулах, які вийнятково 

зручно застосовувати, а саме, вміст однієї капсули дозволить забезпечити 

рекомендовану профілактичну дозу вітаміну К1(25 мкг) для запобігання 

розвитку пізньої ГрХН вже з восьмого дня життя дитини до завершення 3-

місячного віку. 

Використання з восьмої доби життя дитини K-Vitum(25 мкг вітаміну К1) 

внутрішньо забезпечує профілактику розвитку пізньої ГрХН, геморагічного 

синдрому, асоційованого з недостатньою активністю факторів 

протромбінового комплексу в перші три місяці життя дитини.  

Запропонований спосіб може бути використаний для профілактики 

розвитку пізніх форм ГрХН та проявів геморагічного синдрому, пов`язаних з 

недостатньою активністю факторів протромбінового комплексу в перші три 

місяці життя дитини.  
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СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ТЯЖКИХ НАПАДІВ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ПІДЛІТКІВ НА ТЛІ 

КОНТРОЛЮЮЧОГО ЛІКУВАННЯ 

Шахова О.О. 

 

Неспецифічна гіперсприйнятливість дихальних шляхів (ГСДШ) до 

прямих і непрямих стимулів може розглядатись як ключовий феномен 

бронхіальної астми (БА), що є підґрунтям формування клінічних проявів, 

частоти і тяжкості загострень, визначає перебіг, тяжкість і контрольованість 

захворювання в цілому. Особливо гостро ця проблема вимальовується у 

хворих у підлітковому віці, коли  гормональна перебудова організму, спорт у 

фізичному розвитку, соціальна адаптація, формування шкідливих звичок та 

такий, що постійно збільшується, пресинг несприятливих чинників 

зовнішнього середовища, призводять до модифікації захворювання і 

реалізації генетичної схильності до його розвитку. Саме в даному віковому 

періоді виникнення БА чи її пролонгація з молодшого віку, характеризуються 

високим ризиком персистування у доросле життя. 

Ми пропонуємо спосіб виявлення неспецифічної гіперсприйнятливості 

бронхів до прямих і непрямих стимулів у підлітків із різною тяжкістю 

нападів астми. 

Спосіб, що заявляється, полягає в тому, що дослідження 

гіперсприйнятливості бронхів проводять за допомогою стандартизованого 

інгаляційного спірометричного тесту з гістаміном з урахуванням 

рекомендацій щодо стандартизації дослідження. Показники порогової 

концентрації гістаміну (ПК20Г) застосовувати для визначення гіперчутливості 

дихальних шляхів. Лабільність бронхів визначають згідно з рекомендаціями 

шляхом оцінки їх реакції на дозоване фізичне навантаження та інгаляцію β2-

адреноміметика короткої дії (200 мкг сальбутамолу) з наступним 

обчисленням показника лабільності бронхів як суми компонентів – індексу 

бронхоспазму та індексу бронходилатації. 

За результатами проведеного комплексного обстеження хворих на БА 

підлітків показано, що наявність у підлітків на тлі контролюючого лікування 

бронхоспазму фізичної напруги більше 15,0% є високоспецифічним тестом 

(90,9%), що підвищує посттестову вірогідність розвитку тяжкого нападу 

астми на 35,6%, з вірогідним співвідношенням шансів даної події, яка 

становить 11,6. Ознаки гіперчутливості бронхів до інгаляцій гістаміну в 

концентрації (ПК20Г) менше 1,0 мг/мл з помірною чутливістю (71,4%) і 

посттестовою вірогідністю (71,4%)  та вірогідним співвідношенням шансів – 

3,13 (95% ДІ 0,4-25,6), можна використовувати з метою скринінгу, а 

показники лабільності бронхів – для підтвердження можливості виникнення 

тяжкого нападу астми у найближчому катамнезі.  

Це забезпечує можливість використання даного обстеження разом із 

іншими клініко – параклінічними критеріями як методу прогнозування 

тяжких нападів на тлі контролюючого лікування у підлітків, що є підґрунтям 
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формування індивідуалізованих клінічних рекомендацій по лікуванню 

бронхіальной астми.  

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

діагностики бронхіальної астми у підлітків. Використання даного методу 

дозволить підвищити ефективність діагностики та відповідного лікування 

даного захворювання у дітей підліткового віку, шляхом своєчасного 

виявлення захворювання.  

 

 

СПОСІБ ЗНИЖЕННЯ ГІПЕРРЕАКТИВНОСТІ ДИХАЛЬНИХ 

ШЛЯХІВ ДО НЕПРЯМИХ ЧИННИКІВ У ШКОЛЯРІВ, ХВОРИХ НА 

БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ 

Марусик У.І. 

 

Незважаючи на стандартизації схем лікування бронхіальної астми у 

дітей, залишається актуальною проблема зниження гіперреактивності 

дихальних шляхів. Підвищена гіперреактивність зумовлена наявністю 

виразного запального процесу в дихальних шляхах, а її збереження лежить 

в основі рецидивів бронхіальної астми у школярів. 

Враховуючи зазначене вище, протизапальна терапія бронхіальної 

астми направлена на корекцію запального процесу в бронхах, який 

відображається у їх гіперреактивності. До препаратів базисної терапії 

відносяться інгаляційні та системні кортикостероїди. (Национальная 

программа "Бронхиальная астма у детей. Статегия лечения и 

профилактика". Второе издание. – М.: Издательский дом "Русский врач", 

2006. – 100 с.). 

Недоліком запропонованого методу є те, що очікувана ефективність 

використання кортикостероїдів не передбачає наявності нееозинофільного 

фенотипу бронхіальної астми у дітей. Саме тому часто не вдається досягти 

оптимального рівня контролю у школярів при застосуванні базисної 

терапії.  

У запропонованому нами способі пропонується використання 

Нуклеїнату в дозі 0,25 г на добу, який ефективний як при еозинофільному, 

так і при нееозинофільному фенотипі бронхіальної астми, у комплексі 

контролюючої терапії. 

Нами проведено двічі сліпе плацебо-контрольоване рандомізоване 

дослідження, під час якого було обстежено 98 дітей шкільного віку, хворих 

на бронхіальну астму в ремісії. До першої клінічної групи (І) увійшли 

хворі, які в комплексі базисної терапії приймали Нуклеїнат протягом 21 

дня. Другу клінічну групу (ІІ) сформували діти, які отримували плацебо. 

Гіперреактивність дихальних шляхів оцінювалась прямим методом за 

даними PC20H. Ризик зменшення гіперчутливості дихальних шляхів у 

пацієнтів першої клінічної групи виявився вищим відносно представників 

ІІ групи (СШ = 3,6; 95% ДІ: 1,3-9,3). 
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Запропонований нами спосіб лікування призводить до зниження 

гіперреактивності бронхів та зменшення ризику виникнення рецидивів.  

Запропонований препарат доцільно застосовувати в комплексі базисної 

терапії бронхіальної астми у дітей. Його використання зменшить ризик 

виникнення рецидивів даного захворювання. 

 

 

СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ СТРЕПТОКОКОВИХ  

ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ У ДІТЕЙ 

Марусик У.І. 

 

Проблема діагностики та лікування гострих тонзилофарингітів (ГТФ) у 

педіатричній практиці на сьогодні є досить актуальною, що зумовлено 

значною розповсюдженістю цієї патології серед дитячого населення. Так, 

згідно з даними літератури, на ГТФ страждає від 12 до 17% дітей. 

Ефективність стартової терапії ГТФ залежить від раннього виявлення 

інфекції, викликаної β-гемолітичним стрептококом групи А. Проте раннє 

виявлення етіологічного чинника гострих тонзилофарингітів у дітей викликає 

певні труднощі у клініцистів, оскільки бактеріологічний висів із носоглотки 

(«золотий стандарт» діагностики) готовий на 3-5-й день захворювання, а 

клінічна картина вірусних і бактеріальних ГТФ практично не відрізняється.  

Згідно із сучасними даними літератури, з метою експрес-діагностики 

стрептококової етіології гострих тонзилофарингітів широко застосовується 

стрептотест. Дана тестова система дозволяє отримувати результат вже через 

10-15 хв з високою специфічністю (95-100%), але меншою, ніж при 

культуральному дослідженні, чутливістю (60-95%). Однак на 

фармацевтичному ринку України даний діагностичний тест відсутній, що 

унеможливлює його використання в клініках.  

Таким чином, актуальним та перспективним, на наш погляд, 

залишається пошук нових діагностичних критеріїв, які б дали змогу ранньої 

діагностики гострих стрептококових тонзилофарингітів і, тим самим, 

підвищили ефективність доцільної стартової терапії даного захворювання у 

дітей. 

У запропонованому нами способі пропонується використання 

наступного клінічно – параклінічного комплексу: оцінка клінічного стану 

дітей за модифікованою шкалою МакАйзека та оцінка результатів загального 

аналізу крові дітей, хворих на ГТФ. 

В умовах відділення краплинних інфекцій Обласної дитячої клінічної 

лікарні м. Чернівці комплексно обстежено 26 дітей, хворих на ГТФ, яких 

розподілили на дві клінічні групи. До першої (І) клінічної групи увійшло 10 

пацієнтів, у яких підтверджена стрептококова етіологія захворювання за 

даними стрептатесту та культурального дослідження мазка зі слизової 

ротоглотки. А 16 малюків, в яких відзначались негативні результати 

стрептатесту та бактеріального дослідження, сформували другу (ІІ) клінічну 
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групу (ГТФ нестрептококової етіології).  

Загальна сума балів за шкалою МакАйзека, що перевищувала 4 бали, 

реєструвалась у 33,0±4,2% осіб I групи та лише у 4,0±3,8% хворих групи 

порівняння. При цьому чутливість методу становила - 33%, специфічність - 

96%, позитивна та негативна передбачувана цінність – 89,2% та 59% 

відповідно, відносний ризик - 11,8 [95% ДІ: 3,9-34,9], атрибутивний ризик – 

0,48 при співвідношенні шансів – 2,1 [95% ДІ: 0,7-5,8]. 

Підвищення вмісту сегментоядерних лейкоцитів у крові більше 50,0%, 

визначалось у 77,7±3,6% дітей із гострим стрептококовим 

тонзилофарингітом та лише у 28,0±2,8% представників ІІ групи (р<0,05). При 

цьому чутливість зазначеного вище вмісту сегментоядерних нейтрофілів у 

периферичній крові дітей як тесту по верифікації стрептококової природи 

ГТФ становила: ЧТ – 77,7%, СП – 72%, ППЦ – 73,5%, НПЦ – 76,4%. При 

реєстрації даного показника у дітей із запальними явищами в ротоглотці 

ризик наявності стрептококового ГТФ збільшується майже у 9 разів 

(співвідношення шансів – 8,9 [95% ДІ: 4,7-17,0]). 

Таким чином, при проведенні ранньої діагностики (в першу добу 

госпіталізації) гострого стрептококового тонзилофарингіту у дітей можна 

використовувати наступний клінічно – параклінічний комплекс: загальна 

сума балів за шкалою МакАйзека більше 4 та рівень сегментоядерних 

лейкоцитів крові більше 50,0%. Наявність зазначених вище критеріїв у 

хворих підвищує ризик виявлення ГТФ стрептококової етіології в чотири 

рази (співвідношення шансів – 3,75 [95% ДІ: 1,4-9,6]).  

Запропонований нами спосіб діагностики ГТФ оптимізує ранню 

верифікацію тонзилофарингітів у дітей стрептококової етіології та дозволило 

підвищити ефективність лікування даного захворювання. 

Запропонований спосіб доцільно застосовувати для ранньої діагностики 

гострих тонзилофарингітів стрептококової етіології у дітей. Використання 

комплексного обстеження дітей, хворих на ГТФ з урахуванням 

запропонованого клінічно – параклінічного комплексу, оптимізує ранню 

діагностику стрептококової природи тонзилофарингітів у дітей та підвищить 

ефективність лікування даного захворювання. 

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ВТРАТИ КОНТРОЛЮ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ В ШКОЛЯРІВ  

ЗАЛЕЖНО ВІД ЗАПАЛЬНИХ ПАТЕРНІВ КРОВІ  

Тарнавська С.І.  

 

Загальновідомо, що метою лікування бронхіальної астми є досягнення 

клінічного або повного контролю над захворюванням. Водночас, незважаючи 

на значні успіхи фармакотерапії, тяжкий неконтрольований перебіг 

захворювання реєструється у 70–95% хворих (Беш Л.В. Вивчення 

ефективності застосування покрокового алгоритму лікарської тактики у дітей 
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з неконтрольованою бронхіальною астмою / Л.В.Беш, В.О.Боднарчук // 

Здоровье ребенка. – 2010. – № 3. – С. 8-13). Одним із аспектів недостатнього 

досягнення та утримання контролю тяжкої бронхіальної астми є її 

фенотипова неоднорідність (Moore W. C. Severe asthma: An overview / W. C. 

Moore, S. P. Peters // J. Allergy Clin. Immunol. – 2006. – Vol. 117. – P.487-494), 

проте практичні аспекти врахування фенотипових відмінностей у 

лікувальному процесі залишаються неврегульованими. 

Серед чинних регламентованих критеріїв тяжкості та контролю над 

захворюванням об’єктивним є дослідження функції зовнішнього дихання 

(Рекомендации Глобальной инициативы по борьбе с бронхиальной астмой, 

пересмотр 2006 г. // Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія – 2007. - 

№ 5. – С. 20 – 32), проте воно не пов’язане з рештою суб’єктивних та 

об’єктивних ознак захворювання, обмежене у дитячому віці (Brouwer A. F. 

Home spirometry and asthma severity in children / A. F. Brouwer, R.J. Roorda, 

P.L. Brand // Eur. Resp. J. – 2006. – Vol. 28, № 6. – Р. 1131-1137) та не враховує 

фенотипові особливості захворювання.  

З метою покращення результатів лікування БА у дітей запропоновано 

вивчити фенотипові особливості хвороби шляхом визначення діагностичної 

цінності запальних патернів крові та показників ризику несприятливого 

перебігу, зокрема втрати контролю над захворюванням. Залежно від вмісту 

гранулоцитів крові запропонований розподіл на наступні запальні фенотипи: 

гіпогранулоцитарний запальний патерн крові (вміст еозинофілів крові < 250 

клітин/мм3 та нейтрофілів < 5000 клітин/мм3), еозинофільний фенотип БА 

(вміст еозинофілів крові ≥ 250 клітин/мм3), нейтрофільний фенотип БА (вміст 

нейтрофілів крові ≥ 5000 клітин/мм3), гіпергранулоцитарний патерн 

запальної відповіді (вміст еозинофілів крові ≥ 250 клітин/мм3 та нейтрофілів 

≥ 5000 клітин/мм3).   

Встановлено, що показники ризику втрати контролю (АСТ-тест<19 

балів) у детей із нейтрофільним фенотипом бронхіальної астми по 

відношенню до еозинофільного запального фенотипу хвороби дорівнювали: 

відносний ризик - 1,3 [95% ДІ:0,6-2,9] при співвідношенні шансів - 7,1 [95% 

ДІ:2,7-19,0]. Вказаний спосіб дозволить покращити ефективність 

прогнозування втрати контролю за різних запальних фенотипів та обрати 

протизапальне лікування для пацієнтів, не відступаючи від чинних 

узгоджувальних документів. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

прогнозування втрати контролю над захворюванням за наявності 

фенотипових особливостей бронхіальної астми в дітей, що дозволить 

індивідуалізовано призначати базисне протизапальне лікування.  
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СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ 

НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ДЕФІЦИТУ 

ВІТАМІНУ Д3 У ПЕРШІ ТРИ МІСЯЦІ ЖИТТЯ 

Колюбакіна Л.В., Кузьменко Л.М. 

 

Відомо, що ріст і розвиток кісткової системи дитячого організму, 

значною мірою контролюється жиророзчинним вітаміном Д. Недостатній 

рівень вітаміну Д в організмі тісно пов`язаний із порушенням фосфорно-

кальцієвого обміну, розвитком неонатального сепсису, зниженням 

функціональної можливості імунної системи, сприяє виникненню гострої 

інфекційної бронхо-легеневої патології та респіраторних алергозів (Ю.В. 

Марушко, Л.Н. Полковниченко, О.Л. Таринская, 2014). 

Вищезазначене зумовлює необхідність профілактики  розвитку дефіциту 

вітаміну Д не з 4-тижневого віку, а з моменту задовільного функціонування 

кишечнику, критеріями якого слід вважати стабільний задовільний стан 

дитини, належне збільшення маси тіла та нормальні випорожнення з 6-7-го 

дня життя. 

Зручно й одночасно запобігати розвитку пізньої форми геморагічної 

хвороби новонароджених та дефіциту вітаміну Д, використовуючи 

комбіновану форму двох життєво важливих жиророзчинних вітамінів К1 та 

Д3 (KiD-Vitum) у капсулах для внутрішнього прийому. Кожна капсула 

містить 25 мкг вітаміну К1 – фітоменадіону та 400 МО вітаміну Д-

холекальциферолу. Разовий прийом вмісту капсули, доданої до грудного 

молока, забезпечує добову потребу вітаміну К та Д і завчасно запобігає 

розвитоку пізньої форми геморагічної хвороби новонароджених та рахіту у 

дітей, починаючи з періоду новонародженості. 

Препарат KiD-Vitum рекомендовано давати дітям до завершення 3-

місячного віку. 

Запропонований спосіб може бути використаний для профілактики 

розвитку як пізніх форм ГрХН та проявів геморагічного синдрому, 

пов`язаних з недостатньою активністю факторів протромбінового комплексу 

та розвитку рахіту в перші три місяці життя дитини.  

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ЕОЗИНОФІЛЬНОГО  

ФЕНОТИПУ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ  

У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Ортеменка Є.П. 

 

Наразі фенотипова неоднорідність бронхіальної астми (БА) за 

характером запалення дихальних шляхів (еозинофільна, 

нееозинофільна/нейтрофільна, пауцитарна астма) вважається основною 

причиною неефективності базисної протизапальної терапії захворювання. 

Прямі методи визначення характеру запалення бронхіального дерева 
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виявляються інвазивними (дослідження бронхіального лаважу, отриманого 

під час бронхоскопії), або асоціюють із ризиком провокації гострої 

бронхіальної обструкції (цитологічний аналіз мокротиння, індукованого 

інгаляціями серійних розведень гіпертонічних розчинів натрію хлориду).   

Нами пропонується неінвазивний спосіб діагностики еозинофільного 

фенотипу БА шляхом визначення у добовій сечі вмісту ацетильованого 

сульфадимезину.  

На базі пульмонологічного відділення ОДКЛ м. Чернівці обстежено 116 

дітей шкільного віку, хворих на БА. Усім дітям досліджували цитологічний 

склад мокротиння, індукованого інгаляціями серійних розведень 

гіпертонічних розчинів (3%, 5%, 7%) натрію хлориду за методом Pavord  I.D. 

у модифікації  Pizzichini M.M. (1997). Еозинофільний фенотип БА 

діагностували за наявності в мокротинні 3% і більше еозинофілів, а 

нейтрофільний фенотип захворювання - при відносному вмісті в клітинному 

осаді бронхіальної рідини 2% та менше ацидофільних гранулоцитів, або за їх 

відсутності. Тип ацетилювання визначали за методом В.М. Пребстинга та В.І. 

Гаврилової (1971).  

Першу клінічну групу (І)  сформували 66 дітей (56,9%) із еозинофільним 

фенотипом БА, а до другої (ІІ) групи увійшло 50 (43,1%) пацієнтів із 

нейтрофільним варіантом захворювання. Встановлено, що серед хворих на 

еозинофільну БА частіше реєструвався повільний тип ацетилювання. Так, у І 

клінічній групі вміст у сечі ацетильованого сульфадимезину менше 65%, що 

асоціює із повільний типом ацетилювання,   визначався у 20,8% пацієнтів, а в 

групі порівняння –  лише у 7,7% хворих (Рu<0,02).  

При цьому наявність повільного типу ацетилювання (вміст у сечі 

ацетильованого сульфадимезину <65%) вказувала на відносний ризик 

еозинофільного фенотипу БА, що дорівнював 1,5 (95% ДІ 0,4-5,1) при 

співвідношенні шансів = 3,2 (95% ДІ 0,8-12,4) та атрибутивному ризику = 

26%.   

Таким чином, встановлення повільного типу ацетилювання варто 

застосовувати для діагностики у дітей шкільного віку еознофільного 

фенотипу бронхіальної астми, який зазвичай потребує тривалого базисного 

лікування інгаляційними кортикостероїдами у середньо-високих та високих 

дозах.  

Запропонований спосіб може бути використаний для неінвазивної 

діагностики еозинофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного 

віку та дозволить покращити контроль над симптомами захворювання 

шляхом індивідуалізованого вибору протизапальної базисної терапії.   
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СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ НЕЙТРОФІЛЬНОГО ФЕНОТИПУ  

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ У ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ 

Ортеменка Є.П. 

 

Наразі основною причиною недостатньої ефективності базисної 

протирецидивної терапії бронхіальної астми (БА) вважають її фенотиповий 

поліморфізм, зумовлений, зокрема, неоднорідністю характеру місцевого 

запалення дихальних шляхів (еозинофільний, 

нееозинофільний/нейтрофільний, пауцитарний та змішаний). Визначення 

характеру запалення бронхіального дерева шляхом цитологічного 

дослідження індукованого мокротиння є стандартизованим, але вартісним 

методом, що потребує додаткового лабораторного оснащення та 

остаткування. Водночас, індукція мокротиння інгаляціями серійних 

розведень гіпертонічних розчинів натрію хлориду асоціює з ризиком 

провокації гострого нападу БА у хворого.   

Нами пропонується спосіб діагностики нейтрофільного фенотипу БА 

шляхом визначення фагоцитарної активності гранулоцитів периферичної 

крові.  

На базі пульмонологічного відділення ОДКЛ м. Чернівці обстежено 116 

дітей шкільного віку, хворих на БА. Усім дітям досліджували цитологічний 

склад мокротиння, індукованого інгаляціями серійних розведень 

гіпертонічних розчинів (3%, 5%, 7%) натрію хлориду за методом Pavord  I.D. 

у модифікації  Pizzichini M.M. (1997). Еозинофільний фенотип БА 

діагностували за наявності в мокротинні 3% і більше еозинофілів, а 

нейтрофільний фенотип захворювання - при відносному вмісті в клітинному 

осаді бронхіальної рідини 2% та менше ацидофільних гранулоцитів, або за їх 

відсутності. Фагоцитарне число (ФЧ) нейтрофільних гранулоцитів крові 

визначали за методом Чернушенко Е.Ф. (1978).  

Порівнюючи показники фагоцитарної ланки імунітету в групах 

спостереження, встановлено, що при нейтрофільному фенотипі БА 

визначалася вища активність нейтрофільних гранулоцитів крові. Так, ФЧ 

нейтрофілів крові при розподільчій точці більше 7 у.о., що вдвічі 

перевищувало реґіонарну норму, реєструвалося у 67,4±6,7% дітей ІІ клінічної 

групи та лише у 47,7±6,2% школярів І групи (P<0,05). При цьому реєстрація 

активації фагоцитарної активності нейтрофільних гранулоцитів крові (ФЧ >7 

у.о.) вказувала на відносний ризик нейтрофільного фенотипу БА, що 

дорівнював 1,6 (95% ДІ 1,2-2,2) при співвідношенні шансів = 2,3 (95% ДІ 1,1-

4,9) та атрибутивному ризику = 20%.   

Таким чином, дослідження фагоцитарної активності нейтрофільних 

гранулоцитів крові варто застосовувати для діагностики у дітей шкільного 

віку нейтрофільного фенотипу бронхіальної астми, який зазвичай потребує 

неагресивної стероїдної терапії (низьких та середньо-низких доз інгаляційних 

глюкокортикостероїдів, комбінованої із так званими «антинейтрофільними»  

препаратами (метилксантини сповільненої дії, пролонговані бета-2-агоністи, 
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макроліди тощо).   

Запропонований спосіб може бути використаний для діагностики 

нейтрофільного фенотипу бронхіальної астми у дітей шкільного віку, що 

дозволить покращити контроль над симптомами захворювання шляхом 

диференційованого вибору протизапальної базисної терапії.   

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ФЕНОТИПУ БРОНХІАЛЬНОЇ 

АСТМИ ФІЗИЧНОГО ЗУСИЛЛЯ 

Шахова О.О. 

 

Часто серед перших симптомів бронхіальної астми (БА) виникає 

бронхоконстрикція, зумовлена фізичним навантаженням (БФН), що є 

можливою ознакою бронхіальної гіперреактивності, яка, у свою чергу, є 

діагностичним маркером БА. БФН – це транзиторне звуження нижніх 

дихальних шляхів після істотного фізичного навантаження зі зниженням 

об’єму форсованого видиху за першу секунду на 10-15% до вихідної 

величини. Поширеність БФН серед пацієнтів із БА сягає 90%. Між 

характером і виразністю хронічного запалення бронхів, їх гіперчутливістю і 

гіперреактивністю існує суперечливий взаємозв´язок, який навіть стає 

сумнівним у випадку їх використання з клінічною метою. 

Ми пропонуємо діагностику неспецифічної гіперсприйнятливості 

бронхів до прямих і непрямих стимулів у підтвердженні бронхіальної астми 

фізичного зусилля. 

Спосіб, що заявляється, полягає в тому, що дослідження 

гіперсприйнятливості бронхів проводять за допомогою стандартизованого 

інгаляційного спірометричного тесту з гістаміном з урахуванням 

рекомендацій щодо стандартизації дослідження. Показники порогової 

концентрації гістаміну (ПК20Г) застосовувати для визначення гіперчутливості 

дихальних шляхів. Лабільність бронхів визначають згідно з рекомендаціями 

шляхом оцінки їх реакції на дозоване фізичне навантаження та інгаляцію β2-

адреноміметика короткої дії (200 мкг сальбутамолу) з наступним 

обчисленням показника лабільності бронхів як суми компонентів – індексу 

бронхоспазму та індексу бронходилатації. 

На базі пульмонологічного відділення ОДКЛ (м. Чернівці) методом 

простої випадкової вибірки сформована когорта дітей шкільного віку, хворих 

на БА, з розподілом на дві клінічні групи. Першу (I) групу склали 30 дітей із 

фенотипом БА, що супроводжувався бронхоконстрикцією фізичного зусилля 

(наявність вказівок в анамнезі на розвиток бронхоспазму після фізичного 

навантаження, та індексу бронхоспазму (ІБС) після дозованого фізичного 

навантаження (ДФН) щонайменше 15%), тобто «астми фізичної напруги». До 

II клінічної групи (контролю) увійшло 30 пацієнтів із діагнозом БА, фенотип 

якої не характеризувався перерахованими ознаками. У середньому в дітей 

основної клінічної групи ІБС як за даними ОФВ1, так і МОШ25-75, був 
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вищим у 3-5 разів у зіставленні з групою контролю та майже вдвічі вищим за 

порогове значення 15%. 

Найбільш чутливим показником у виявленні бронхіальної астми 

фізичного зусилля з вірогідним рівнем відношення правдоподібності є 

ІБД>20%, що підкреслює високу лабільність дихальних шляхів у пробі з 

фізичним навантаженням: відносний ризик – 5,3 (95%ДІ: 2,1-13,5), при 

співвідношенні шансів – 32,5 (95% ДІ: 7,8 -135,1). Показники гіперчутливості 

бронхів до інгаляцій гістаміну в концентрації менше 0,4 мг/мл з помірною 

специфічністю (77,3%) і посттестовою вірогідністю (71%) та вірогідним 

співвідношенням шансів – 4,3 (95% ДІ 1,2-15,4), свідчать про наявність у 

дітей фенотипу БА фізичної напруги. 

Це забезпечує можливість використання даного обстеження разом із 

іншими клініко – параклінічними критеріями як методу в підтвердженні 

астми фізичного зусилля, що є підґрунтям формування індивідуалізованих 

клінічних рекомендацій по лікуванню бронхіальной астми у дітей.  

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

діагностики бронхіальної астми у підлітків. Використання даного методу 

дозволить підвищити ефективність діагностики та відповідного лікування 

даного захворювання у дітей підліткового віку, шляхом своєчасного 

виявлення захворювання.  

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ ПІДСУМКОВОЇ УСПІШНОСТІ В 

ПЕДІАТРІЇ ШЛЯХОМ ОЦІНКИ ТЕСТОВОЇ ТРИВОЖНОСТІ 

СТУДЕНТІВ-ВИПУСКНИКІВ 

Богуцька Н.К. 

 

Систематична перевірка знань, умінь і навичок студентів у процесі їх 

навчання є невід'ємною складовою всього навчально-виховного процесу. 

Підсумковий контроль знань, в умовах кредитно-модульної системи 

організації навчального процесу, базується на принципах стандартизації, 

об'єктивності, прозорості і чіткого формування критеріїв оцінки, є стимулом 

навчальної діяльності для студентів. Навчальний процес на етапі 

підсумкового оцінювання є джерелом стресу, що спричиняє 

гіперзбудливість, почуття неспокою і страху, думки про самоприниження, 

напруженість і соматичні симптоми, які виникають під час тестування – 

фізіологічний стан, що називають тестовою тривожністю, описаною Cassady 

J.C., Johnson R.E. (2002) приблизно у 25-50% студентів.  

Показано, що тривожність під час тестування призводить до погіршення 

результатів оцінювання, зокрема доведено зворотний зв'язок між тестовою 

тривожністю і середнім балом успішності студентів-медиків. Chapell M.S. та 

співавт. (2005) [Chapell M.S. Test anxiety and academic performance in 

undergraduate and graduate students / M.S. Chapell,  Z.B. Blanding, M.E. 

Silverstein et al. // Journal of Educational Psychology. – 2005. -  Vol 97, N2. – P. 
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268-274] досліджували взаємозв'язок між тестовою тривожністю і 

успішністю в 4000 студентів і 1414 магістрантів, виявили достовірний 

незначний зворотний зв'язок між тестовою тривожністю і середнім балом в 

обох групах, особливо в студенток-жінок у зіставленні зі студентами 

чоловічої статі. Автори використовували опитувальник TAI С.D. Spielberger  

та співавт. (1980), що складався з 20 тверджень (максимум – 80 балів). 

Пропонуємо для оцінки тестової тривожності застосовувати скорочений 

варіант опитувальника Short test anxiety questionnaire (Sarason I.G., 1980) з 16 

тверджень, при перевищенні 12 балів констатували наявність тестової 

тривожності у студентів. Цей опитувальник потребує менше часу для 

заповнення та оцінки, оскільки містить лише 16 тверджень, які передбачають 

лише два варіанти відповідей (максимум 16 балів). Середній рівень 

тривожності при оцінці серед 155 студентів-іноземців склав 6,5±3,0 бала, 

високий рівень тестової тривожності студентів встановлено лише серед 

чоловіків. Значно краща успішність на підсумкових модульних контролях із 

педіатрії на 5-му і 6-му курсах була в групі студентів із низьким (n=24) 

порівнянно з високим рівнем тривожності (n=31): середній бал 153,3±15,5 

проти 143,1±10,1 бала (р<0,006). Встановлено достовірний слабкий 

негативний кореляційний зв’язок між підсумковою успішінстю на 

випускному іспиті з педіатрії, дитячих інфекцій і значеннями тестової 

тривожності випускників (r=-0,27, p<0,008).  

Виявлені особливості залежності підсумкової успішності з педіатрії та 

показників тестової тривожності студентів дають підставу рекомендувати 

для прогнозування оцінки на випускному іспиті з педіатрії, дитячих інфекцій 

заздалегідь здійснювати опитування за коротким опитувальником з тестової 

тривожності (Sarason I.G., 1980) та при встановленні 7 і більше балів 

прогнозувати вдвічі зростаючі шанси (9%ДІ: 0,8-4,8) зниження підсумкової 

успішності до оцінки «задовільно» (менше 150 балів з 200 можливих). 

Запропонований спосіб прогнозування підсумкової успішності з 

педіатрії шляхом оцінки тестової тривожності студентів-випускників. 

Кількість балів за коротким опитувальником з тестової тривожності (Sarason 

I.G., 1980), що перевищує 6, вдвічі підвищує шанси зниження підсумкової 

успішності з педіатрії, дитячих інфекцій до оцінки «задовільно».  

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ ОКРЕМИХ ФЕНОТИПІВ 

БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ЗА АТОПІЧНОЮ ОБТЯЖЕНІСТЮ 

РОДИННОГО АНАМНЕЗУ ДІТЕЙ 

Богуцька Н.К. 

 

Даючи визначення бронхіальної астми (БА), здебільшого звертаються до 

таких характеристик хвороби, які можуть бути оцінені об’єктивно, зокрема 

до атопії (що маніфестує наявністю позитивних шкірних прік-тестів з 

алергенами і клінічними ознаками алергійної сенсибілізації) та 
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гіперреактивності дихальних шляхів.  Для остаточної верифікації атопічного 

фенотипу БА та фенотипу БА із бронхоконстрикцією фізичного 

навантаження (БФН) в дитячому віці пропонують дослідити такі клінічні та 

алергоімунологічні складові: дихальна функція (спірограма, реакційна 

здатність і оборотність після інгаляції β2-агоністів); респіраторна 

гіперчутливість до ацетилхоліну, метахоліну і гістаміну або проведення тесту 

з фізичним навантаженням; показники запалення дихальних шляхів 

(еозинофіли у мокротинні і слизі з носа, базофіли, частка видихуваного 

оксиду нітрогену (FeNO); загальний сироватковий IgE і специфічні IgE, 

шкірні алерготести і інгаляції антигену; родинна і особиста історії алергійних 

захворювань (Nishimuta T. Japanese Guideline for Childhood Asthma / T. 

Nishimuta, N. Kondo, Y. Hamasaki et al. // Allergology International. -  2011. - 

Vol 60, N2. – P.147-169). 

Однак таке кропітке детальне поглиблене обстеження багато вартує, є 

тривалим та може застосовуватись лише у дітей старше 3-6 років. Тому нами 

запропоновано диференційовано застосовувати інформацію про обтяженість 

родинного спадкового анамнезу щодо атопічної патології для первинного 

скринінгу фенотипів БА – атопічного на противагу неатопічному та 

фенотипу БА з БФН на противагу відсутності БФН (див. табл.)  

Таблиця 

Діагностична цінність анамнестичних маркерів окремих фенотипів БА  

у зіставленні з їх альтернативними фенотипами 
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(95% 
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Алергійна обтяженість за 

родоводом матері як  маркер 

атопічної БА на противагу 

неатопічному 

46 81 71 60 31 
3,6 (1,0-

12,5) 

Алергійна обтяженість лише за 

родоводом батька як маркер БА з 

БФН на противагу відсутній БФН 

28 97 89 57 46 
10,7 

(1,2-92) 

 

Виявлені особливості спадкового анамнезу щодо обтяженості атопічною 

патологією дають підставу рекомендувати для прогнозування двох 

найпоширеніших клінічних фенотипів БА в дитячому віці – атопічного та БА 

з БФН, – здійснювати опитування щодо сімейної обтяженості на алергійну 

патологію окремо за родоводами матері і батька. Наявність алергійної 
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обтяженості спадкового анамнезу за родоводом матері підвищує шанси 

діагностування атопічного фенотипу БА на противагу неатопічному у 3,6 

раза, а ізольована обтяженість сімейного анамнезу шодо атопічних 

захворювань лише за родоводом батька підвищує шанси діагностування 

фенотипу БА з БФН у 10,7 раза. 

Запропонований спосіб діагностики окремих фенотипів бронхіальної 

астми за обтяженістю родинного анамнезу дітей на атопічну патологію. 

Для первинного скринінгу двох найпоширеніших фенотипів БА в 

дитячому віці (атопічного та БА з бронхоконстрикцією фізичного 

навантаження) рекомендовано збирати та оцінювати спадковий анамнез 

пробанда щодо атопічної обтяженості окремо за родоводами, та при 

обтяженості за материнським родоводом – запідозрити атопічний фенотип 

хвороби, а при ізольованій обтяженості за родоводом батька – фенотип БА з 

бронхоконстрикцією фізичного навантаження. 

 

 

СПОСІБ НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ ЗАПАЛЬНОГО 

ПРОЦЕСУ У НИЖНІХ ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХАХ  

Колоскова О.К., Білоус Т.М., Гнатюк М.Г. 

 

Позалікарняні пневмонії (ПП) залишаються складною і достеменно не 

вирішеною проблемою охорони здоров’я дітей і підлітків (Баранов А.А., 

2007). Як гостре інфекційне захворювання, ПП зумовлені запальним 

ураженням альвеолярної частини респіраторної системи, що 

супроводжується міграцією клітин, гіперпродукцією медіаторів запалення, 

ексудативними процесами тощо. Відомо, що у вогнищі формується запальна 

інфільтрація, порушується мікроциркуляція легеневої тканини, розвивається 

гіперінфляція неушкоджених тканин легень, що тривають навіть після 

ерадикації збудника ПП за допомогою адекватної антибактеріальної терапії. 

Причиною рекрутації клітин імунної відповіді є гіперпродукція прозапальних 

цитокінів з наступним каскадом індукованих медіаторів запалення: 

посилюється синтез монооксиду нітрогену, реактивних метаболітів кисню, 

пероксинітриту (Маркелова Е.В., 2008). І хоча наразі дослідниками 

встановлено патогенетичну роль та діагностичне значення метаболітів 

системи монооксиду нітрогену (NO) у перебігу пневмонії, її тяжкості та 

наслідках, відомо всупереч цьому, що у фізіологічних концентраціях NO бере 

активну участь у процесах антиоксидантного захисту легень, пригнічує 

проліферативну активність непосмугованих міоцитів дихальних шляхів, 

захищає паренхіму легень від згубного впливу численних ендо- та 

екзогенних оксидантів та мітогенів, а також відіграє важливу адаптаційну 

роль (Павлишин Г.А., 2012).  

Ми пропонуємо вдосконалити спосіб неінвазивної діагностики 

запального процесу у нижніх дихальних шляхах при позалікарняних 

пневмоніях у дітей шляхом визначення вмісту метаболітів монооксиду 
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нітрогену в конденсаті видихуваного повітря, що є об’єктивним способом 

верифікації активності запального процесу і при його показнику більше 40,0 

мкмоль/л діагностують наявність запалення нижніх дихальних шляхів. За 

результатами проведеного комплексного обстеження хворих на 

позалікарняну пневмонію та гострі респіраторні інфекції показано, що при 

вмісті метаболітів монооксиду нітрогену в конденсаті видихуваного повітря 

діагностують наявність запалення нижніх дихальних шляхів із  чутливістю 

80,0% (95% ДІ: 44,4-97,48), специфічністю 46,7% (95% ДІ: 21,3-73,4), 

передбачуваною цінністю негативного результату – 77,8% (95% ДІ: 40,0-

97,2). При використанні даного діагностичного маркера позитивна 

посттестова вірогідність верифікації пневмонії порівняно з хворими на ГРВІ 

зростала на 10,0%, відношення шансів сягало 3,5 (95% ДІ: 0,6-22,3), 

відносний ризик – 2,25 (95% ДІ: 1,3-4,0) та атрибутивний ризик – 0,3. 

Це забезпечує можливість використання даного обстеження разом із 

іншими клінічними критеріями як скринінгового методу діагностики 

запального процесу у нижніх дихальних шляхах, що можна застосовувати 

для формування клінічних рекомендацій для швидшої верифікації 

позалікаряної пневмонії, зокрема, на догоспітальному етапі надання 

медичної допомоги.   

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

діагностики запального процесу у нижніх дихальних шляхах у дітей різного 

віку з підозрою на позалікарняну пневмонію, що дозволить покращити 

своєчасну діагностику й підвищити ефективність лікування даного 

захворювання.  

 

 

СПОСІБ НЕІНВАЗИВНОЇ ДІАГНОСТИКИ АКТИВНОСТІ 

ЗАПАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ У ДИХАЛЬНИХ ШЛЯХАХ ПРИ 

БРОНХІАЛЬНІЙ АСТМІ 

Колоскова О.К., Білик Г.А. 

 

Оскільки бронхіальна астма є хронічним запальним процесом дихальних 

шляхів, то запальні клітини в ньому відіграють центральну роль (Lemiere C., 

2006), визначаючи клінічну виразність захворювання, особливості його 

патогенезу, та, відповідно, визначають шляхи оптимізації та полегшення 

персистування бронхіальної гіперреактивності. Почасти клітинний склад 

запального інфільтрату дихальних шляхів характеризується збільшенням 

числа активованих еозинофілів, нейтрофілів, тучних клітин, моноцитів (Davis 

B.P., Rothenberg M.E., 2016). Не викликають сумніву кореляційні зв’язки між 

наявністю активованих еозинофілів, гістологічними змінами та розвитком 

гіперреактивності дихальних шляхів (Schwartz N., 2012). Після накопичення 

у шок-органі алергічного запалення, дані клітини продукують цілу низку 

медіаторів запалення (наприклад, фактор активації тромбоцитів, 

лейкотриєни, простагландини, гістамін, цитокіни, хемокіни і катіонні білки), 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323298759000057
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/B9780323298759000057
http://www.tandfonline.com/author/Schwartz%2C+Nofrat
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які посилюють запальну реакцію дихальних шляхів, підтримують їх 

гіперсприйнятливість до специфічних і неспецифічних стимулів, викликають 

пошкодження тканин, їх дисфункцію та органічну перебудову 

(ремоделювання) (Slade D.J., 2006). 

Ми пропонуємо вдосконалити спосіб неінвазивної діагностики 

активності запального процесу у дихальних шляхах при бронхіальній астмі в 

дітей шляхом визначення вмісту еозинофільного катіонного білка в 

надосадковій рідині мокротиння, що є об’єктивним способом верифікації 

активності запального процесу і при його вмісті більше 2,0 нг/мл 

діагностують виразне запалення дихальних шляхів. За результатами 

проведеного комплексного обстеження хворих на бронхіальну астму 

показано, що при вмісті еозинофільного катіонного білка в надосадковій 

рідині мокротиння діагностують наявність виразного запалення дихальних 

шляхів із чутливістю 78,3% (95% ДІ: 56,3-92,5), специфічністю – 50,0% (95% 

ДІ: 28,2-71,8), передбачуваною цінністю негативного тесту – 68,8% (95% ДІ: 

41,3-89,0). При цьому посттестова вірогідність при позитивному результаті 

тесту зростала на 11,02%, а при від’ємному результаті знижувалася на 20,0%, 

а клінічно-епідеміологічний ризик виразної окисної модифікації білків 

зростав на рівні відношення шансів – 3,6 (95% ДІ: 1,0-13,2), відносного 

ризику – 2,0 (95% ДІ: 1,3-3,2), атрибутивного ризику – 0,31. 

Це забезпечує можливість використання даного обстеження разом із 

іншими клінічними критеріями як методу діагностики активності запального 

процесу у дихальних шляхах при бронхіальній астмі у дітей різного віку, що 

можна застосовувати для моніторингу ступеня тяжкості та контрольованості 

бронхіальної астми з метою подальшого підбору індивідуалізованого 

протизапального лікування.   

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

діагностики активності запального процесу у дихальних шляхах при 

бронхіальній астмі в дітей різного віку, що дозволить підвищити 

ефективність лікування даного захворювання.  

 

 

СПОСІБ ПРОГНОЗУВАННЯ АТОПІЧНОЇ РЕАКТИВНОСТІ У 

ХВОРИХ НА БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ ДІТЕЙ З УРАХУВАННЯМ 

ЗАПАЛЬНИХ ПАТЕРНІВ КРОВІ 

Тарнавська С.І.  

 

Мультифакторність та гетерогенність бронхіальної астми (БА) в дітей 

зумовлює часткову ефективність терапії хвороби згідно з існуючими 

міжнародними та вітчизняними протоколами лікування, оскільки можливість 

досягнення ефекту можливе лише в 60% випадків (Колоскова О.К. 

Фенотипові особливості бронхіальної астми в дітей шкільного віку/ О.К. 

Колоскова, Л.А. Іванова// Перинатология и педиатрия. – 2012. -№3(51). – С. 

96-98). 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S027252310500122X
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Втримати контроль над захворюванням, використовуючи 

стандартизовані схеми контролювальної терапії, не завжди вдається, оскільки 

не враховуються фенотипові особливості перебігу бронхіальної астми в 

дітей, індивідуальні особливості атопічної реактивності та імунологічні 

механізми запалення (Global Strategy for Asthma Management and Prevention 

(updated 2012) [Електронний ресурс] // Global Initiative for Asthma, 2012. – 

Режим доступу: 

http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2012Feb13.pdf). 

З метою прогнозування особливостей атопічної реактивності в дітей, 

хворих на бронхіальну астму, нами запропоновано визначати запальні 

патерни БА залежно від вмісту гранулоцитів периферичної крові. Так, 

наявність гіпогранулоцитарного запального патерну крові встановлювали за 

показниками вмісту еозинофілів крові < 250 клітин/мм3 та нейтрофілів < 5000 

клітин/мм3; БА з переважно еозинофільним патерном периферичної крові 

діагностували за показниками вмісту еозинофілів ≥250 клітин/мм3; 

нейтрофільний фенотип БА характеризувався наявністю вмісту нейтрофілів 

≥5000 клітин/мм3; гіпергранулоцитарний патерн запальної відповіді 

встановлювали за наявності вмісту еозинофілів крові ≥ 250 клітин/мм3 та 

нейтрофілів ≥ 5000 клітин/мм3. 

Нами встановлено, що наявність гіпергранулоцитарного запального 

патерну крові підвищує шанси розвитку шкірної гіперчутливості до 

небактеріальних алергенів у 5-9 разів; асоціює із ризиком перевищення 

вмісту загального імуноглобуліну Е у сироватці крові понад 568 МО/мл 

порівняно до гіпогранулоцитарного фенотипу: відносний ризик - 2,0  

(95%ДІ:1,6-2,6) при співвідношенні шансів – 3,8 (95%ДІ:2,1-6,9); а показники 

ризику підвищення інтерлейкіну – 5 у сироватці крові (>16,8 пг/мл) за 

наявності даного запального патерну крові порівняно до еозинофільного 

фенотипу хвороби становлять: відносний ризик - 3,5 (95%ДІ:2,7-4,6) при 

співвідношенні шансів – 6,1 (95%ДІ: 3,1-12,2). Вказаний спосіб дозволить 

покращити ефективність прогнозування особливостей атопічної реактивності 

у хворих на бронхіальну астму дітей з урахуванням запальних патернів крові, 

не відступаючи від чинних узгоджувальних документів. 

Запропонований спосіб визначення особливостей запальних фенотипів 

бронхіальної астми, оцінка діагностичної та прогностичної цінності основних 

маркерів даних фенотипів дозволить у короткі терміни ідентифікувати 

індивідуальні особливості астми в дитини та своєчасно призначити адресну 

терапію даного захворювання, що підвищить контрольованість БА та 

зменшить ризик розвитку ускладнень та інвалідизації.  

 

 

 

 

 

 

http://www.ginasthma.org/local/uploads/files/GINA_Report_2012Feb13.pdf
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СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ РЕГІДРАТАЦІЙНОЇ ТЕРАПІЇ  

РОТАВІРУСНИХ ГАСТРОЕНТЕРИТІВ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

Іванова Л.А., Гарас М.Н. 

 

За даними дитячого фонду ООН, щорічно близько 1,5 млн дітей віком до 

5 років умирають від зневоднення, пов’язаного з гострою інфекційною 

діареєю. Тяжкість ГКІ у дітей, в основному, визначається об’ємом втрати 

рідини, тому основним принципом ведення таких хворих є швидке 

відновлення втрат рідини і солей, а також збільшення буферної ємності крові 

(Горелов А.В., 2013). При проведенні регідратаційної терапії перевагу 

необхідно віддавати оральній регідратації. Оральна регідратація є 

високоефективним, простим, доступним у домашніх умовах і недорогим 

методом. Необхідно підкреслити, що оральна регідратація  найбільш 

ефективна при її застосуванні з перших годин від початку захворювання 

(Крамарьов С.О., 2013). 

Важливим і необхідним моментом лікування ротавірусних 

гастроентеритів є ретельний моніторинг стану хворого впродовж І етапу 

оральної регідратаційної терапії та оцінка її ефективності через 4 – 6 год із 

визначенням подальшої тактики проведення щодо ІІ етапу регідратації. За 

умови виявлення ознак ефективності оральної регідратації у вигляді 

зменшення та/або зникнення ознак зневоднення, слід продовжувати дану 

терапію в підтримувальному режимі. Водночас, за умови наростання проявів 

ексикозу слід розпочинати регідратацію шляхом інфузії. Виходячи з цього, 

необхідність проведення інфузійної терапії у дітей, які отримували оральну 

регідратацію, на І етапі можна розглядати як відображення ефективності 

останньої.  

Установлено, що в дітей, хворих на ротавірусний гастроентерит, які 

отримували з метою регідратаційної терапії лікарський препарат «Регідрон 

оптім», порівняно дітьми, що отримували інші регідратаційні розчини, 

співвідношення шансів обмежитися виключно оральною регідратацією 

становило 3,0 (95% ДІ 1,0 – 9,3), відносний ризик необхідності інфузійної 

терапії зменшувався в 1,9 раза при абсолютному ризику уникнути потреби в 

інфузійній терапії — 26%.  

Отримані дані дають підстави вважати виправданим у дітей, хворих на 

рота вірусний гастроентерит, використання з метою регідратаційної терапії 

лікарського препарату «Регідрон оптім».  

Запропонований спосіб може бути використаний з метою удосконалення 

регідратаційної терапії у дітей раннього віку, що створить можливості для 

швидшої та ефективнішої компенсації ознак ексикозу та покращання якості 

життя пацієнтів.  
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СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ  

ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ФІЗИЧНОЇ НАПРУГИ У 

ШКОЛЯРІВ 

Гарас М.Н. 

 

Щонайменше 10-12% пацієнтів із БА страждають на тяжку форму 

захворювання, яка не піддається контролю, незважаючи на уникнення 

контакту з тригерними чинниками навколишнього середовища, проведення 

адекватної терапії та оптимальне дотримання режиму лікування (Levine S. J. 

Narrative Review: The Role of Th2 Immune Pathway Modulation in the Treatment 

of Severe Asthma and Its Phenotypes / S. J. Levine, S. E. Wenzel // Annals of 

Internal Medicine. – 2010. – Vol. 152, №4. – P.232-237). Серед пацієнтів із 

тяжким персистуванням бронхіальної астми неконтрольований перебіг 

захворювання реєструється у 70–95% хворих (Беш Л.В. Вивчення 

ефективності застосування покрокового алгоритму лікарської тактики у дітей 

з неконтрольованою бронхіальною астмою / Л.В.Беш, В.О.Боднарчук // 

Здоровье ребенка. – 2010. – № 3. – С. 8-13). Останніми десятиліттями 

відзначається значне зростання інтересу фахівців до проблеми бронхіальної 

астми фізичної напруги. Бронхоконстрикція фізичної напруги поширена у 40-

90% дітей, які страждають на астму (Exercise training in children with asthma: a 

systematic review / V. Wanrooij, M. Willeboordse, E. Dompeling // Br. J. Sports 

Med. – 2014. – Vol. 48. – P. 1024-1031). Водночас, підходи до визначення 

принципів проведення базисної терапії, виходячи з показників досягнення та 

утримання контролю у дітей, хворих на тяжку бронхіальну астму фізичної 

напруги, залишаються дискутабельними (Global strategy for asthma 

management and prevention, update 2012 [Електронний ресурс] / M. FitzGerald, 

E. D. Bateman, J. Bousquet [et al.] // Режим доступу: www.ginasthma.org). 

На підставі комплексного обстеження 46 дітей шкільного віку з тяжкою 

персистувальною бронхіальною астмою встановлено, що тримісячний курс 

базисної терапії дозволив досягнути часткового контролю лише у 25% дітей, 

хворих на тяжку бронхіальну астму фізичної напруги, водночас, у групі 

хворих на тяжку бронхіальну астму без ознак бронхоконстрикції фізичного 

зусилля на тлі еквівалентного протизапального лікування часткового 

контролю досягли 60% пацієнтів.  

Отримані дані дають підстави вважати виправданим у дітей, хворих на 

тяжку бронхіальну астму фізичної напруги, використання принципу 

деескалації базисної терапії («сходинка вниз») за умови попереднього 

досягнення контролю при призначенні протизапального лікування відповідно 

до тяжкості.  

Запропонований спосіб може бути використаний з метою удосконалення 

базисної терапії тяжкої персистувальної бронхіальної астми фізичної напруги 

у дітей шкільного віку, що створить можливості для швидшого та 

ефективнішого досягнення контролю над перебігом патології та покращання 

якості життя пацієнтів.  

http://bjsm.bmj.com/search?author1=Vera+HM+Wanrooij&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsm.bmj.com/search?author1=Maartje+Willeboordse&sortspec=date&submit=Submit
http://bjsm.bmj.com/search?author1=Edward+Dompeling&sortspec=date&submit=Submit
http://www.ginasthma.org/
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СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ КОМПЛЕКСНОГО ЛІКУВАННЯ 

 БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ФІЗИЧНОЇ НАПРУГИ У ДІТЕЙ 

ШКІЛЬНОГО ВІКУ З УРАХУВАННЯМ ЇХ АЦЕТИЛЯТОРНИХ 

ФЕНОТИПІВ 

Марусик У.І. 

 

Незважаючи на стандартизацію схем лікування бронхіальної астми у 

дітей, залишається актуальною проблема оптимізації комплексної терапії 

даного захворювання. Особливості гуморальної ланки імунної системи у 

дітей, хворих на бронхіальну астму фізичної напруги, відображають 

виразність запального процесу в організмі. 

Протизапальна терапія бронхіальної астми направлена на корекцію 

запального процесу, який опосередковано відображається у відповіді 

імунної системи дитини. До препаратів базисної терапії відносяться 

інгаляційні та системні кортикостероїди. (Национальная программа 

"Бронхиальная астма у детей. Статегия лечения и профилактика". Второе 

издание. – М.: Издательский дом "Русский врач", 2006. – 100 с.). 

Проте стандартна базисна терапія з використанням кортикостероїдів 

не враховує фенотипових неоднорідностей бронхіальної астми у дітей, 

зокрема фенотип астми фізичної напруги із різними субфенотипами, 

залежно від характеру ацетилювання. Саме тому, часто не вдається досягти 

оптимального рівня контролю у школярів при застосуванні базисної 

терапії.  

Таким чином, актуальним та перспективним, на наш погляд, 

залишається пошук нових діагностичних критеріїв, які б дали змогу 

враховувати особливості бронхіальної астми фізичної напруги залежно від 

ацетиляторних субфенотипів і, тим самим, підвищили ефективність 

комплексної терапії даного захворювання. 

У пульмонологічному відділенні Обласної дитячої клінічної лікарні м. 

Чернівці у періоді ремісії комплексно обстежено 50 дітей шкільного віку, 

що хворіють на БА фізичної напруги (БАФН). БАФН діагностували за 

наявності в анамнезі хворого вказівок на появу симптомів астми після 

фізичного навантаження та/або визначення індексу бронхоспазму більше 

15% (за показником форсований об’єм видиху (ФОВ1)) при проведенні 

спірографічної проби з дозованим бігом. За ацетиляторним фенотипом 

хворих розподіляли на дві клінічні групи. До першої (І) клінічної групи 

увійшли 27 пацієнтів, у яких визначали повільний тип ацетилювання 

(середній відсоток ацетильованого сульфадимезину в сечі становив менше 

75,0%). Другу (ІІ) клінічну групу сформували 23 школярі, у яких 

відзначався швидкий тип ацетилювання (середній відсоток ацетильованого 

сульфадимезину в сечі становив більше 75,0%).  

У переважної більшості пацієнтів першої клінічної групи (83,3%) 

реєструвався підвищений вміст ІЛ-5 (більше 3,7 пг/мл) у сироватці крові, 

тоді як у другій групі – лише у 44,4% випадків (Рφ>0,05). Повільний тип 
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ацетилювання у пацієнтів із фенотипом БАФН збільшує ризик реєстрації 

підвищеної концентрації ІЛ-5 у сироватці крові відносно представників 

другої групи, зокрема, показник відносного ризику становить 2,8 (95%ДІ 

2,2-3,5) при співвідношенні шансів 6,2 (95%ДІ 3,2-12,0). 

У половини (56,2%) дітей – «повільних ацетиляторів» відзначалися 

нижчі за середньогрупові значення показники вмісту IgE у сироватці крові 

(менше 600,0 МО/мл), тоді як у другій групі вони траплялися лише у 25,0% 

випадків (Рφ>0,05). При цьому повільний тип ацетилювання у дітей, 

хворих на БАФН, збільшував ризик вмісту загального імуноглобуліну E у 

сироватці крові менше 600,0 МО/мл зі співвідношенням шансів 3,8 (95%ДІ 

2,1-7,0). 

Таким чином, при складанні плану базисного протизапального 

лікування БАФН слід враховувати індивідуальний ацетиляторний тип 

дитини, що дозволить підвищити ефективність терапії та менеджменту 

захворювання. 

Запропонований нами спосіб - індивідуалізований підхід до 

призначення базисної терапії бронхіальної астми фізичної напруги - 

призводить до підвищення її ефективності у даної когорти дітей. 

Запропонований спосіб доцільно застосовувати при призначенні 

комплексої базисної терапії бронхіальної астми фізичної напруги у дітей з 

урахуванням ацетиляторних субфенотипів. Його використання підвищить 

ефективність лікування бронхіальної астми. 

 

 

СПОСІБ РАННЬОЇ ДІАГНОСТИКИ НЕСТРЕПТОКОКОВИХ 

ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ У ДІТЕЙ 

Марусик У.І., Іванова Л.А. 

 

Враховуючи значну розповсюдженість гострих тонзилофарингітів (ГТФ) 

у дітей, актуальною залишається проблема адекватного лікування даного 

захворювання. Так, гострі респіраторні захворювання становлять від 70 до 

90% усіх випадків інфекційних захворювань у дітей.  

Для ефективної терапії надзвичайно важливо встановити етіологічний 

чинник ГТФ. Адже відомо, що захворювання може викликатися як 

бактеріями, так і вірусами. Згідно зі сучасними клінічними рекомендаціями, 

найбільш частим показанням до призначення етіотропної протимікробної 

терапії є стрептококова етіологія ГТФ.  

Враховуючи подібну клінічну картину гострих тонзилофарингітів, 

незалежно від їх збудників, актуальним та перспективним завданням, на 

нашу думку, є визначення діагностичної цінності клініко-параклінічних 

показників у верифікації етіології ГТФ у дітей.  

У запропонованому нами способі пропонується використання 

особливостей клінічної картини гострих тонзилофарингітів. 

В умовах відділення краплинних інфекцій Обласної дитячої клінічної 
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лікарні м. Чернівці комплексно обстежено 98 дітей, хворих на ГТФ, яких 

розподіляли на дві клінічні групи. Першу групу склали 66 пацієнтів із 

гострими тонзилофарингітами нестрептококової етіології, про що свідчив 

негативний результат бактеріального дослідження змиву із зіва та задньої 

стінки глотки. До другої клінічної групи увійшло 32 дітей із діагнозом 

«стрептококовий гострий тонзилофарингіт». Стрептококова етіологія 

захворювання була підтверджена позитивним результатом культурального 

дослідження мазка із зіва. 

У значно більшої частки пацієнтів (30,3%) першої клінічної групи 

реєструвались виразні катаральні явища на відміну від осіб із верифікованим 

гострим стрептококовим тонзилофарингітом (18,7%, Рφ>0,05). Даний тест 

володіє високою специфічністю, проте низькою чутливістю, СП – 81,3% 

[95% ДІ: 72,2-88,4] та ЧТ – 30,3% [95% ДІ: 21,4-40,3] у підтвердженні 

нестрептококової етіології захворювання. 

У пацієнтів із нестрептококовою етіологією гострих тонзилофарингітів 

виявлено тенденцію до нормального середнього вмісту лейкоцитів у 

периферичній крові. Так, середній вміст даних гранулоцитів у крові менше 

8,9х109/л визначався у 57,6% пацієнтів першої групи та тільки у 48,8% осіб 

другої (Р>0,05). Показники діагностичної цінності даного лабораторного 

тесту щодо виявлення нестрептококового ГТФ відносно гострого 

тонзилофарингіту стрептококового ґенезу виявились наступними: ЧТ – 

57,6%, СП – 55,6%, ППЦ – 54,1%, НПЦ – 59,1%. Таким чином, при 

проведенні ранньої діагностики гострого нестрептококового 

тонзилофарингіту у дітей можна використовувати особливості клінічної 

картини даного захворювання  

Запропонований нами спосіб діагностики ГТФ оптимізує ранню 

верифікацію тонзилофарингітів у дітей нестрептококової етіології та 

дозволило підвищити ефективність лікування даного захворювання. 

Запропонований спосіб доцільно застосовувати для ранньої діагностики 

гострих тонзилофарингітів нестрептококової етіології у дітей. Використання 

особливостей клінічних симптомів у дітей хворих на ГТФ оптимізує ранню 

діагностику нестрептококової природи тонзилофарингітів у дітей та 

підвищить ефективність лікування даного захворювання. 

 

 

СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ТРАНЗИТОРНОЇ ЛАКТАЗНОЇ 

НЕДОСТАТНОСТІ У НОВОНАРОДЖЕНИХ  

Колюбакіна Л.В. 

 

Транзиторна лактазна недостатність частіше проявляється у 

недоношених дітей, що пов’язано з дозріванням ферменту лактази ближче до 

сорокового тижня вагітності. Установлено, що активність лактази в тонкій 

кишці новонароджених залежить від терміну гестації. Так, у недоношених 

при терміні гестації 35–37 тижнів активність ферменту становить 70%, при 
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терміні гестації 28–34 тижні — не більше 30% від її рівня у доношених дітей 

(Шадрін О.Г. та співав., 2015). 

При лактазній недостатності (ЛН) у шлунково-кишковому тракті 

дитини накопичується нерозщеплена лактоза. Поряд з цим формується 

дефіцит молочнокислих бактерій, що призводить до порушення складу 

мікрофлори кишечнику і природних процесів у шлунково-кишковому тракті 

дитини. Клінічно патологія проявляється діареєю, метеоризмом, посиленою 

перистальтикою, виразним неспокоєм дитини. Випорожнення водянисті, 

часті, пінисті з характерним кислим запахом. При ЛН дитина відчуває 

серйозний дискомфорт через біль у животі, відчутним є неспокій під час 

годування та після нього, що викликає занепокоєння батьків. 

Усе наведене вище зумовлює необхідність застосування замісної 

ферментотерапії для лікування ЛН у новонароджених. Клінічними 

дослідженнями останніх років, які проводились у світі, показана 

ефективність застосування препаратів лактази у немовлят на грудному 

вигодовуванні. В аптечній мережі України з'явилась дієтична добавка 

«Мамалак» (виробництва National Enzyme Company, США) — єдиний 

зареєстрований в Україні препарат лактази, що розширює наші можливості 

лікування ЛН у новонароджених. Форма випуску – краплі (флакон 15 мл), які 

містять фермент лактази в кількості 3000 Од в 1 мл, що дозуються в дозі 5 

крапель (750 Од. лактази) на 60-90 мл грудного молока або молочної суміші. 

Використання препарату лактази «Мамалак» внутрішньо у лікуванні 

лактазної недостатності в новонароджених швидко призводить до усунення 

явищ метеоризму, кишкових кольок, діарейного та диспептичного синдромів, 

покращання апетиту та сну дитини. Ранній початок замісної ферментотерапії 

збільшує ефективність лікування даної патології.  

Запропонований спосіб може бути використаний для корекції 

транзиторної лактазної недостатності у новонароджених.  

 

 

СПОСІБ КОРЕКЦІЇ ЛАКТАЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ  

У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

Хільчевська В.С. 

 

Лактазна недостатність (ЛН) - природжений або набутий стан, 

пов’язаний з дефіцитом або зниженням активності ферменту лактази, що 

розщеплює в тонкій кишці молочний цукор лактози. Порушення 

пристінкового гідролізу лактози може носити первинний характер 

(спадковий, уроджений) або вторинний - на фоні іншої патології кишечнику. 

Педіатрам у своїй практиці частіше доводиться зустрічатися з вторинною 

(транзиторною) ЛН на фоні різних захворювань шлунково-кишкового тракту, 

а також з проявами гіполактазії при кишкових коліках у дітей (Шадрін О.Г. 

та співав., 2015). 

При ЛН нерозщеплена, осмотично активна лактоза накопичується в 
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кишковому середовищі, сприяє накопиченню в ньому рідини та великої 

кількості газів, розвивається клініка осмотичної діареї. Клінічні прояви 

захворювання з'являються чи підсилюються після вживання молока в їжу. До 

основних симптомів ЛН у дітей раннього віку належать  посилення 

перистальтики кишечнику, блювання, метеоризм, часті водянисті, пінисті 

випорожнення, дистрофія, біль у животі, що підсилюється після прийому 

молока. 

Можливості застосування у дітей раннього віку дієтотерапії, 

спрямованої на зменшення вмісту в раціоні лактози, досить обмежені. При 

природному вигодовуванні зменшення кількості грудного молока в дієті є 

недоцільним, оскільки лактоза для дітей першого року життя є основним 

джерелом енергії, покриваючи 40-45% добової потреби. Крім того, повне 

виключення лактози, як одного з найважливіших пробіотичних чинників, 

порушує формування біоценозу товстої кишки (Мухіна Ю.Г. та співав., 

2010). 

Все наведене вище підтверджує необхідність широкого застосування 

замісної ферментотерапії для лікування ЛН у дітей. Клінічними 

дослідженнями останніх років, які проводились у світі, показана 

ефективність застосування препаратів лактази у дітей раннього віку з 

проявами ЛН при різних видах вигодовування. Дієтична добавка «Мамалак» 

(виробник Laboratorios Tegor, Іспанія) - єдиний зареєстрований в Україні 

препарат лактази, що розширює можливості лікування ЛН у дітей різного 

віку, рекомендований при грудному і штучному вигодовуванні на початку 

кожного годування. Форма випуску – краплі (флакон 15 мл), які містять 

фермент лактази у кількості 3000 Од в 1 мл. «Мамалак» у краплях дозується 

із розрахунку 750 Од лактази (5 крапель) на 100 мл молока або молочної 

суміші. 

Використання препарату лактази «Мамалак» внутрішньо для корекції 

лактазної недостатності у дітей раннього віку швидко призводить до 

усунення явищ метеоризму, кишкових кольок, діарейного та диспептичного 

синдромів. Ранній початок замісної ферментотерапії збільшує ефективність 

лікування даної патології.  

Запропонований спосіб може бути використаний для корекції лактазної 

недостатності у дітей раннього віку зі збереженням природнього 

вигодовування.  

 

 

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ НА  

ТЯЖКУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ  

Сажин С.І. 

 

Розглядаючи бронхіальну астму як гетерогенне, мультифакторіальне 

захворювання, дослідники схиляються до індивідуалізованого підходу у 
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виборі базисної терапії пацієнтів із урахуванням окремих фенотипів 

захворювання. Одним із таких фенотипів, попри невелику частоту в загальній 

структурі бронхіальної астми, є фенотип тяжкої астми, адже більша частина 

загальних витрат на лікування цієї хвороби припадає на пацієнтів, які 

страждають на тяжку її форму. Такі пацієнти становлять групу ризику за 

несприятливими наслідками, інвалідизацією, нестабільним перебігом 

захворювання. Окрім ізольованого фенотипу тяжкої бронхіальної астми, у 

багатьох пацієнтів відбувається нашарування кількох форм хвороби, що 

повсякчас дозволяє припустити наявність індивідуальних субфенотипів. Все 

це ще більш ускладнює діагностику даної нозології. 

Ми пропонуємо спосіб диференційованої оцінки ефективності 

протизапального лікування тяжкої бронхіальної астми в дітей з урахуванням 

типу ацетиляторних механізмів та розрахунком показнику лабільності 

дихальних шляхів. При спірометричному дослідженні пацієнтів на тлі 3-

місячного курсу протизапальної терапії простежувалася тенденція до 

високого показника лабільності бронхів: у дітей із повільним типом 

ацетилювання за рахунок індексу бронхоспазму (ІБС), натомість, у пацієнтів 

із швидким типом ацетилювання за рахунок індексу бронходилатації (ІБД). 

Атрибутивний ризик наявності ІБС вище 15% у дітей із повільним типом 

ацетилювання на тлі адекватного базисного лікування становив 7,0%, 

відносний ризик – 1,3 (95% ДІ 0,7-2,3) при співвідношенні шансів – 1,4 (95% 

ДІ 0,4-4,7). Атрибутивний ризик ІБД≥15% серед дітей із фенотипом тяжкої 

БА та швидкими ацетиляторними процесами дорівнював 8,6%, відносний 

ризик – 1,4 (95% ДІ 0,8-2,4), співвідношення шансів – 1,6 (95% ДІ 0,4-5,7). 

Таким чином, у пацієнтів з фенотипом тяжкої астми ефективність 

протизапальної терапії доцільно оцінювати з урахуванням типу 

ацетилювання та спірометричних критеріїв. У пацієнтів із повільними 

ацетиляторними механізмами доцільно визначати ІБС та в разі його 

зниження стверджувати про досягнення контролю над симптомами хвороби. 

У школярів зі швидким типом ацетилювання досягнення контролю варто 

оцінювати за зниженням ІБД.  

Запропонований спосіб може бути використаний для покращання 

діагностики ефективності протизапальної терапії тяжкої бронхіальної астми в 

дітей. При виборі обсягу подальшого базисного лікування в пацієнтів із 

тяжкою астмою доцільно враховувати тип ацетиляторних процесів. 

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ГЕМОРАГІЧНОЇ ХВОРОБИ 

НОВОНАРОДЖЕНИХ ТА ЗАПОБІГАННЯ РОЗВИТКУ ДЕФІЦИТУ 

ВІТАМІНУ Д3 У ПЕРШІ ТРИ МІСЯЦІ ЖИТТЯ 

Колюбакіна Л.В., Кузьменко Л.М. 

 

Відомо, що ріст і розвиток кісткової системи дитячого організму, 

значною мірою контролюється жиророзчинним вітаміном Д. Недостатній 
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рівень вітаміну Д в організмі тісно пов`язаний з порушенням фосфорно-

кальцієвого обміну, розвитком неонатального сепсису, зниженням 

функціональної можливості імунної системи, сприяє виникненню гострої 

інфекційної бронхо-легеневої патології та респіраторних алергозів (Ю.В. 

Марушко, Л.Н. Полковниченко, О.Л. Таринская, 2014). 

Вищезазначене зумовлює необхідність профілактики  розвитку дефіциту 

вітаміну Д не з 4-тижневого віку, а з моменту задовільного функціонування 

кишечнику, критеріями якого слід вважати стабільний задовільний стан 

дитини, належне збільшення маси тіла та нормальні випорожнення з 6-7-го 

дня життя. 

Зручно й одночасно запобігати розвитку пізньої форми геморагічної 

хвороби новонароджених та дефіциту вітаміну Д, використовуючи 

комбіновану форму двох життєво важливих жиророзчинних вітамінів К1 та 

Д3 (KiD-Vitum) у капсулах для внутрішнього прийому. Кожна капсула 

містить 25 мкг вітаміну К1 –фітоменадіону та 400 МО вітаміну Д-

холекальциферолу. Разовий прийом вмісту капсули, доданої до грудного 

молока, забезпечує добову потребу вітаміну К та Д і завчасно запобігає 

розвитку пізньої форми геморагічної хвороби новонароджених та  рахіту у 

дітей, починаючи з періоду новонародженості. 

Препарат KiD-Vitum рекомендовано давати дітям до завершення 3-

місячного віку. 

Запропонований спосіб може бути використаний для профілактики 

розвитку як пізніх форм ГрХН та проявів геморагічного синдрому, 

пов`язаних із недостатньою активністю факторів протромбінового комплексу 

та розвитку рахіту в перші три місяці життя дитини.  

 

 

СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ  

ЛАКТАЗНОЇ НЕДОСТАТНОСТІ У ДІТЕЙ РАННЬОГО ВІКУ 

Хільчевська В.С. 

 

Лактазна недостатність (ЛН) - уроджений дефіцит b-D галактозид 

гідролази (лактази), відповідальної за метаболізм харчової лактози, що 

успадковується за автосомно-рецесивним типом. При дефіциті лактази 

нерозщеплений дисахарид лактоза, що міститься в грудному молоці або 

стандартній адаптованій суміші, накопичується в тонкій кишці. Лактоза є 

осмотично активною речовиною, сприяє виходу води та електролітів у 

просвіт тонкої кишки. У товстій кишці всмоктується невелика кількість води, 

однак активується процес бактеріального бродіння. Лактоза активно 

утилізується кишковою мікрофлорою, утворюється велика кількість 

органічних кислот і вуглекислого газу, знижується pH випорожнень (менше 

5,5), формуються водянисті пінисті випорожнення з кислим запахом (Мухіна 

Ю.Г. та співав., 2010). 

Клінічна картина може проявлятися вже з перших днів життя дитини: 
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спостерігаються характерні для дисахаридазної недостатності випорожнення, 

що з'являється через 30-90 хвилин після годування, зригування, блювання, 

здуття живота, абдомінальні коліки, які можуть з'являтися навіть під час 

годування. 

У сучасних умовах є всі можливості для своєчасної діагностики ЛН. 

Однак більшість інформативних методів часто не можуть використовуватися 

в педіатричній практиці внаслідок недоступності, інвазивності. 

До неінвазивних методів визначення загального вмісту вуглеводів у 

випорожненнях при ЛН відноситься проба Бенедикта. Реактив Бенедикта є 

водним розчином сірчанокислої міді, лимоннокислого і вуглекислого натрію. 

Методика: до одного об’єму випорожнень додають таку ж кількість 

дистильованої води, гомогенізують і центрифугують при 3000 об / хв 

протягом 10 хвилин, додають реактив Бенедикта. При цьому колір реактиву 

змінюється залежно від вмісту вуглеводів у випорожненнях. Пробірку 

охолоджують і проводять напівкількісну оцінку результату дослідження за 

кольоровою шкалою. 

Даний напівкількісний метод розроблений для швидкої діагностики 

патології у дітей грудного віку, однак не дозволяє диференціювати різні види 

дисахаридазної недостатності. У нормі показник не повинен перевищувати 

0,25% у дітей до 12 місяців і бути негативним після 1 року (Бєлоусов Ю.В., 

2007). Слід звертати увагу на правильність збору випорожнень для аналізу на 

визначення вуглеводів – вони беруться з поверхні, яка не вбирає рідини 

(клейонки), не рекомендується брати матеріал із підгузника. 

Пробу Бенедикта можна використовувати як доступний, економічний, 

неінвазивний метод виявлення лактазної недостатності у дітей грудного віку 

при різних видах вигодовування. 

 

 

СПОСІБ ДИФЕРЕНЦІЙОВАНОЇ ОЦІНКИ ЕФЕКТИВНОСТІ 

БАЗИСНОЇ ТЕРАПІЇ В ДІТЕЙ, ХВОРИХ  

НА ТЯЖКУ БРОНХІАЛЬНУ АСТМУ  

Сажин С.І. 

 

Розглядаючи бронхіальну астму як гетерогенне, мультифакторіальне 

захворювання, дослідники схиляються до індивідуалізованого підходу у 

виборі базисної терапії пацієнтів із урахуванням окремих фенотипів 

захворювання. Одним із таких фенотипів, попри невелику частоту в загальній 

структурі бронхіальної астми, є фенотип тяжкої астми, адже більша частина 

загальних витрат на лікування цієї хвороби припадає на пацієнтів, які 

страждають на тяжку її форму. Такі пацієнти становлять групу ризику за 

несприятливими наслідками, інвалідизацією, нестабільним перебігом 

захворювання. Окрім ізольованого фенотипу тяжкої бронхіальної астми, в 

багатьох пацієнтів відбувається нашарування кількох форм хвороби, що 

повсякчас дозволяє припустити наявність індивідуальних субфенотипів. Все 



271 
 

це ще більш ускладнює діагностику даної нозології. 

Ми пропонуємо спосіб диференційованої оцінки ефективності 

протизапального лікування тяжкої бронхіальної астми в дітей з урахуванням 

типу ацетиляторних механізмів та розрахунком показника лабільності 

дихальних шляхів. При спірометричному дослідженні пацієнтів на тлі 3-

місячного курсу протизапальної терапії простежувалася тенденція до 

високого показника лабільності бронхів: у дітей із повільним типом 

ацетилювання за рахунок індексу бронхоспазму (ІБС), натомість, у пацієнтів 

із швидким типом ацетилювання за рахунок індексу бронходилатації (ІБД). 

Атрибутивний ризик наявності ІБС вище 15% у дітей із повільним типом 

ацетилювання на тлі адекватного базисного лікування становив 7,0%, 

відносний ризик – 1,3 (95% ДІ 0,7-2,3) при співвідношенні шансів – 1,4 (95% 

ДІ 0,4-4,7). Атрибутив6ий ризик ІБД≥15% серед дітей із фенотипом тяжкої 

БА та швидкими ацетиляторними процесами дорівнював 8,6%, відносний 

ризик – 1,4 (95% ДІ 0,8-2,4), співвідношення шансів – 1,6 (95% ДІ 0,4-5,7). 

Таким чином, у пацієнтів із фенотипом тяжкої астми ефективність 

протизапальної терапії доцільно оцінювати з урахуванням типу 

ацетилювання та спірометричних критеріїв. У пацієнтів із повільними 

ацетиляторними механізмами доцільно визначати ІБС та в разі його 

зниження стверджувати про досягнення контролю над симптомами хвороби. 

У школярів зі швидким типом ацетилювання досягнення контролю варто 

оцінювати за зниженням ІБД.  

Запропонований спосіб може бути використаний для покращання 

діагностики ефективності протизапальної терапії тяжкої бронхіальної астми в 

дітей. При виборі обсягу подальшого базисного лікування в пацієнтів із 

тяжкою астмою доцільно враховувати тип ацетиляторних процесів. 

 

 

СПОСІБ ОПТИМІЗАЦІЇ КЛІНІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  

ГОСТРИХ ТОНЗИЛОФАРИНГІТІВ У ДІТЕЙ 

Колоскова О.К., Бєлашова О.В. 

 

Проблема діагностики та лікування гострих тонзилофарингітів (ГТФ) у 

педіатричній практиці на сьогодні є досить актуальною, що зумовлено 

значною розповсюдженістю даної патології серед дитячого населення. 

Невідповідність антибіотикотерапії ГТФ до збудника, що його викликав, 

зумовлена труднощами, які виникають у клініцистів при ранньому виявленні 

етіологічного фактору даного захворювання. Згідно з рекомендаціями 

Американського товариства інфекційних захворювань (2012 р.) призначення 

антибактеріального лікування потребують виключно ГТФ стрептококової 

етіології. Отже, пошук нових діагностичних критеріїв раннього виявлення 

бета-гемолітичного стрептокока групи А, як провідного збудника ГТФ у 

дітей є актуальним, проте достеменно невирішеним завданням педіатрії та 

інфектології. Ми пропонуємо спосіб підтвердження стрептококової природи 
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ГТФ у дітей, шляхом оцінки їх клінічного стану при поступленні за 

модифікованою шкалою МакАйзека. 

Спосіб, що заявляється, полягає в тому, що клінічний стан дітей із 

проявами ГТФ оцінюють за модифікованою шкалою МакАйзека, зокрема 

визначають: наявність температури тіла вище 380С, відсутність кашлю, 

наявність лімфаденіту і набряку мигдаликів та нашарування на них, вік 

молодше 15 років. Наявність кожної ознаки відповідає 1 балу. При 

оцінюванні за даною шкалою загальної суми більше 4 балів (дані, коли ризик 

наявності біогенного стрептокока сягає 50% та вище) відносний ризик 

наявності стрептококової природи ГТФ становить 11,8 [95% ДІ: 3,9-34,9], 

атрибутивний ризик – 0,48 при співвідношенні шансів – 2,1 [95% ДІ: 0,7-5,8]. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

ранньої клінічної діагностики гострих тонзилофарингітів у дітей. 

Використання даного методу дозволить підвищити ефективність та 

удосконалити стартове лікування гострих тонзилофарингітів різної етіології 

в дитячому віці.  

 

 

СПОСІБ ПОКРАЩЕННЯ ДІАГНОСТИКИ ФЕНОТИПУ  

ТЯЖКОЇ БРОНХІАЛЬНОЇ АСТМИ ДИТЯЧОГО ВІКУ 

Колоскова О.К., Бєлашова О.В. 

 

Наявність тяжкого фенотипу бронхіальної астми (БА) сприяє розвитку та 

поглибленню соціальної дезадаптації та емоційного дискомфорту, що 

негативно позначається на якості життя дітей. Згідно із сучасними 

поглядами, однією з ключових клітин, які беруть активну участь у 

формуванні запалення бронхів при розвитку бронхіальної астми, є 

нейтрофільні гранулоцити. Ми пропонуємо спосіб верифікації фенотипу 

тяжкої БА, шляхом визначення киснезалежного метаболізму нейтрофільних 

лейкоцитів крові за даними тесту з нітросинім тетразолієм (НСТ – тест). 

Спосіб, що заявляється, полягає в тому, що із проб крові готують мазки, 

забарвлюють їх барвником нітросинім тетразолієм, додають формазан, після 

того мікроскопують отримані мазки крові і підраховують кількість фармазан-

позитивних нейтрофільних гранулоцитів у спонтанному та стимульованому 

пірогеналом варіантах НСТ-тесту. За реєстрації показників спонтанного 

НСТ-тесту нейтрофільних гранулоцитів крові менше 0,4 у.о. відносний ризик 

наявності фенотипу тяжкої БА становить 1,95 [95% ДІ 0,7-5,2], 

співвідношення шансів – 1,5 [95% ДІ 0,5-4,2], атрибутивний ризик – 18%. 

Запропонований спосіб може бути використаний для вдосконалення 

діагностики тяжкого варіанта бронхіальної астми у дітей. Використання 

даного методу дозволить підвищити ефективність та удосконалити адресне 

лікування астми дитячого віку.  
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АНТИГОМОТОКСИЧНІ ПРЕПАРАТИ - БІОРЕГУЛЯЦІЙНИЙ 

ПІДХІД ПРИ ТЕРАПІЇ ВІРУСНИХ ГЕПАТИТІВ 

Васюк В.Л. 

 

Вірусні гепатити за значимістю посідають одне з ведучих місць у 

гастроентерології через можливість неблагоприємного перебігу та переходом 

у цироз чи рак печінки. Останнім часом в етіологічній структурі різко 

збільшилась кількість мікст-гепатитів, уваги потребують недиференційовані 

гепатити неясної етіології, виявлення нових вірусів гепатиту - Є (НЄУ), ТТУ 

та БЕІ\І\/. 

В умовах значного розширення знань в галузі етіології вірусних 

гепатитів найбільш складним і далеким від вирішення залишається питання 

терапії хворих на хронічні вірусні гепатити. 

Особливу зацікавленість до себе мають лікарські засоби 

антигомотоксичного (АГТП) ряду, які не володіють додатковою токсичною 

дією на хвору печінку. Не став виключенням комплексний біорегуляційний 

препарат Енгістол німецької компанії «Хеель», який використовується вже в 

клінічній практиці близько 60 років і продається більше ніж у 50 країнах 

світу. 

Енгістол є препаратом вибору при вірусних гепатитах, оскільки впливає 

на організм імуномодулючи, тобто має непряму противірусну дію, він 

активує синтез ендогенного ендорфіну та інші противірусні імунні 

механізми. Вінцетоксин і асклепієва кислота діють на судини та симпатичну 

нервову систему. Різні розведення колоїдної сірки дозволяють деблокувати 

(відновлювати) пошкоджені внутрішньоклітинні процеси (БН-групи 

ферментів), активізуючи захисні системи та механізми організму. Ще 

Енгістол активує виведення токсинів із пухкої сполучної тканини 

міжклітинного простору (дренуюча дія) і детоксикаційні процеси. Також дані 

експериментів свідчать і про пряму противірусну дію. 

Великий інтерес представляють результати порівняльного 

контролюючого клінічного дослідження по використанню Енгістолу в складі 

комплексної антигомотоксичної терапії мікст-гепатитів В+С. Всім хворим 

призначався Енгістол по 1 таблетці 3 рази за день протягом 1,5-2 місяців. 

Додатково хворим призначали Гепар композитум, Ехінацею композитум та 

Коензим композитум. Відзначався виражений імуномоделюючий ефект 

Енгістолу. Його застосування разом з іншими АГТП дозволило суттєво 

скоротити тривалість та частоту проявів інтоксикації, жовтяниці, 

гепатомегалії, цитолізу. Крім того, з точки зору ефективності, безпечності та 

вартості курсу лікування, являється в 30-35 разів дешевшим препаратів 

інтерферонового ряду. 

Застосування на ранніх стадіях ВГ В, С, А Енгістолу, Хепель, Гепар 

композитум у вигляді монотерапії дозволило добитися більш швидкого 

зникнення інтоксикації, нормалізації біохімічних показників крові, 

перешкоджало виникненню різних ускладнень. При цьому у 100% випадків 
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відмічалась добра переносимість та відсутність побічних ефектів. 

Профілактичний пройом препарату Енгістол (по 1 табл. на день, 5-10 

днів) родичам хворих та особам, що контактували з хворими, дозволило 

уникнути захворювання взагалі або перехворіти у легкій формі. 

Позитивний ефект: 

1. Володіє доказаною непрямою та прямою противірусною дією; 

2. Високий профіль безпечності при тривалому використанні при 

лікуванні ВГ; 

3. Може суміщатися з іншими АГТП; 

4. Володіє відмінною переносимістю. 

Лікування вірусних гепатитів та мікст-гепатитів шляхом покращення 

стану імунологічної реакції препаратом Енгістол апробований на 

стаціонарному та амбулаторному контингенті хворих, що консультуються та 

лікувалися співробітниками кафедри, у кількості 22 пацієнтів із хронічним 

перебігом вірусного гепатиту або цирозом печінки, що асоційований із 

вірусом гепатиту С . 

 

 

АРТРОН КОМПЛЕКС ТА МЕЛАКСЕН:  

КОМПЛЕКСНИЙ ПІДХІД ДО ЛІКУВАННЯ ПАЦІЄНТІВ З 

ОСТЕОАРТРОЗОМ 

Васюк В.Л. 

 

Тривалий час остеоартроз (ОА) залишається однією з патологій, що 

вивчаються найбільше в ревматологічній практиці. Це пов'язано не тільки з 

високою розповсюдженню, але й серйозними наслідками даної хвороби. У 

ході різних клініко-епідеміологічдах досліджень було показано, що за 

останні 30-40 років захворюваність ОА збільшилась у 9 разів, при цьому 10-

30% епізодів ОА формують непрацездатність пацієнта. Встановлено, що ОА 

може розвиватися внаслідок дії підвищеного механічного навантаження на 

нормальний суглобовий хрящ, що трапляється у пацієнтів із надмірною 

вагою, дисплазією суглобів, порушеннями у зв'язковому апараті, а також 

внаслідок впливу нормального навантаження на патологічно змінений хрящ 

(у випадку хондрокальцинозу, артриту, спадкових захворювань). Ці процеси 

призводять до розвитку оксидантного стресу посилюючи продукцію 

металопротеіназ, цитокінів та оксиду азоту, які ушкоджують суглобовий 

хрящ та інші структури самого суглоба. 

Серед фармакологічних засобів використовуються ті препарати, що 

мають швидку (нестероїдні протизапальні препарати НПЗП, опіоїдні 

анальгетики, глюкокортикоїди) та повільною симптоматичною дією 

(хондроетин сульфат - ХС, гіалуронова кислота, немильні сполуки авокадо, 

глюкозамін), антиоксидантні засоби та інше. Не зважаючи на те, що 

хондропротектори уступають по дії НПЗП та гормональним препаратам, 

вони володіють цілим рядом переваг: укріплюють суглобовий матрикс, 
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тормозять темп прогресування патологічного процесу та забезпечують 

збереження терапевтичного ефекту на протязі тривалого часу після 

завершення терапії. 

Одним із сучасних високоякісних представників групи препаратів із 

уповільненою симптомомодифікуючою дією є Артрон Комплекс, який 

неодноразово підтверджував свою ефективність та безпечність у ході 

клінічних досліджень. До складу препарату входить 500 мг ХС натрію та 500 

мг глюкозаміна гідрохлориду (ГГ). Включення в Артрон Комплекс саме ГГ 

пов'язане з тим, що на відміну від глюкозаміну сульфату концентрація діючої 

речовини в ньому більша (біля 83%). У той же час при застосуванні ГГ 

відсутній ризик гепатотоксичних реакцій, можливих при прийомі 

глюкозаміну сульфату. 

Компоненти даного препарату володіють хондропротектрною дією на 

суглобовий хрящ. Зокрема, ГГ інтенсифікує процес синтезу 

глікозаміногліканів, подавляє активність катаболічних ферментів 

(стромелезину, колагенази, фосфоліпази), зменшує вираженість 

протизапальної дії інтерлейкіну 1, нормалізує синтез суглобової рідини. 

Універсальність дії ГГ виражається у хондропротекторному, 

протиексудативному та антипроліферативному ефектах, прискорює процес 

відновлення структури хрящової тканини, реалізації нефро-, кардіо-, та 

гепатопротекторної активності цієї сполуки. В свою чергу, ХС уповільнює 

розвиток дегенеративних змін у хрящі за рахунок пригнічення 

хондроетинази, бере участь у синтезі основної речовини хрящової та 

кісткової тканини, нормалізує фосфорно- кальцієвий обмін, володіє 

аналгетичними та протизапальними властивостями. 

Зазвичай інтенсивний больовий синдром, що є однією з найбільш 

характерних скарг при ОА; призводить до розвитку різних порушень сну, що 

значно погіршує якість життя пацієнтів. Ефективно вирішує цю проблему 

препарат Мелаксен, що містить 3 мг мелатоніну, сприятливий профіль 

безпеки якого дозволяє використовувати цей лікарський засіб у хворих 

різних вікових груп, у тому числі з коморбідними станами. 

Позитивний ефект: 

1. Застосування препарату Артрон Комплекс - призводить до вираженого 

зниження больового синдрому; 

2. Покращанню рухомості суглоба; 

3. Застосування препарату Артрон Комплекс у комплексі із Мелаксеном, 

усуває явища дисомнії та покращує якість життя пацієнтів. 

Лікування ОА шляхом покращення стану хрящової тканини препаратом 

Гавіскон форте апробований на стаціонарному та амбулаторному 

контингенті хворих, що консультуються та лікувалися співробітниками 

кафедри, в кількості 21 пацієнта із хронічним перебігом первинного 

остеоартрозу. 
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ЗАСТОСУВАННЯ ПРЕПАРАТІВ КАЛІЮ ТА МАГНІЮ  

У ХВОРИХ З ВИСОКИМ КАРДІОВАСКУЛЯРНИМ РИЗИКОМ 

Васюк В.Л. 

 

Хвороби органів системи кровообігу посідають провідне місце у 

структурі глобальної загальної смертності. Згідно прогнозами експертів 

ВООЗ, у 2015 році глобальний рівень кардіоваскулярної смертності досяг 20 

млн осіб. 

Враховуючи особливу медико-соціальну значимість кардірваскулярної 

патології, несприятливість демографічних тенденцій, є доцільним предметно 

розглянути підходи до ведення пацієнтів кардіологічного профілю. Поряд з 

основними факторами кардіоваскулярного ризику та патологічних 

механізмів, що лежать в основі серцево-судинного континууму, велику роль 

відіграють порушення електролітного балансу, зокрема магнію та калію. 

Особливий інтерес становлять комбіновані лікарські засоби, що містять 

достатні дози калію і магнію, а також ксиліт та аспарагінову кислоту. 

Остання володіє вираженою здатністю підвищувати проникливість клітинних 

мембран для іонів магнію та калію. Таким препаратом - є Панангін (фірма 

«Гедеон Ріхтер»). 

Застосування препарату Панангін є патогенетично визначеним вибором 

при цілому ряді станів та захворювань, асоційованих із ризиком розвитку 

гіпокаліємії та гіпомагніємії. Препарат показавний як допоміжна терапія у 

пацієнтів із хронічними захворюваннями серця (СН, у постінфарктний 

період), порушеннями серцевого ритму (особливо при шлуночкових 

аритміях), при терапії серцевими глікозидами. Зазвичай звичайна доза для 

дорослих складає 1-2 таблетки 3 рази за добу. Дозу можна підвищувати до 3 

таблеток 3 рази за добу. 

Клінічна ефективність препарату Панангін зумовлена такими 

фармакологічними властивостями: 

1. Антигіпертинзивним ефектом; 

2. Зниженням ризику розвитку аритмії; 

3. Покращення скорочувальної функції міокарда та профілактика 

розвитку СН; 

4. Покращення функції ендотоліЯ судин, зниження ризику і темпів 

розвитку атеросклерозу; 

5. Зменшення в'язкості крові та тромбоутворення. 

Позитивний ефект: 

1. Панангін - ефективний засіб профілактики та доповнення до 

комплексного лікування ряду кардіоваскулярних захворювань, особливо у 

пацієнтів із клінічно-маніфестною серцево- судинною патологією, а також 

хворих старечого віку. 

2. Терапія із застосуванням препарату Панангін у хворих 

кардіологічного профілю забезпечує антиішемічний, антиаритмічний, 

гіпотензивний, діуретичний ефекти, які можуть проявлятися і без явних 



278 
 

ознак дефіциту калію чи магнію. 

3. Включення цього препарату в уніфіковані схеми 

медикаментозного лікування осіб із високим кардіоваскулярним ризиком 

можна розглядати як один із перспективних інструментів досягнення 

стабілізації стану хворих та зниження ризику небажаних судинних проявів. 

Лікування осіб із високим кардіоваскулярним ризиком шляхом 

покращення антиішемічного, антиаритмічного, гіпотензивного, діуретичного 

ефектів апробований на стаціонарному та амбулаторному контингенті 

хворих, що консультуються та лікувалися співробітниками кафедри, в 

кількості 32 пацієнтів із артеріальною гіпертензією, хронічною серцевою 

недостатністю та порушеннями ритму. 

 

 

КОРЕКЦІЯ ІМУНОДЕФІЦИТНИХ СТАНІВ ЗА ДОПОМОГОЮ 

ФІТОІМУНОМОДУЛЯТОРІВ 

Васюк В.Л. 

 

Одним із основних механізмів дії багатьох фітопрепаратів з 

комплексним впливом на патологічні процеси є їх здатність в тому чи 

іншому ступені змінювати характер імунологічних реакцій - реалізовувати 

імуномоделюючий чи імуностимулюючий ефект, що може бути ключовим у 

ході заходів імунореабілітації. 

Відомо, що багато протизапальних препаратів рослинного походження, 

діючи на патологічне вогнище або патологічні порушення, які виникають у 

результаті запального процесу, можуть неспецифічно активувати реакції 

організму. 

Особливу увагу до себе привертають лікарські засоби рослинного 

походження, які володіють фітомодулююним ефектом широкого спектра дії. 

Не став винятком фітопрепарат Імупрет німецької компанії «Біоноріка». 

Імупрет є стандартизованою по вмісту кверцитину та інших флавоноїдів 

сумішшю екстрактів 7 рослин, кореня алтея, квітів ромашки, трави хвоща 

польового, листя горіха, трави деревію, кори дуба та трави кульбаби. 

Імуномоделюючі властивості приписуються першим трьом компонентам; 

дана гіпотеза базується на оцінці фагоцитарної активності макрофагів та 

гранулоцитів крові. 

Клінічні дослідження показали, що Імупрет є одним із ефективних 

препаратів з протизапальною дією, який застосовується переважно в 

отоларингології. Однак, на даний час, матеріали досліджень свідчать про те, 

що прийом препарату хворими на гострі респіраторні інфекції, хронічні 

захворювання глотки сприяє значному покращенню ряду показників 

імунітету, зокрема, збільшувалась кількість клітин з експресією поверхневого 

антигену С04 та рівень експресії тканинних лімфоцитів С056. Це, у свою 

чергу, призводить до формування протипухлинної та противірусної 

резистентності організму. 
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Визначення клітинності лімфоїдних органів (тимуса та селезінки) у 

різних груп тварин — здорових, які мають імунодефіцит, що вживали і не 

вживали Імупрету, - показало, що застосування фітокомплексу сприяє 

відновленню клітинності тимуса та селезінки. Цей факт свідчить про його 

здатність впливати на ключові параметри імунітету, однак, застережує 

застосування пацієнтами з гіперпластичними станами (гіпертрофією 

лімфоїдної тканини,лімфаденопатією). 

Застосування препарату при хірургічному лікуванні хворих на 

хронічний тонзиліт сприяло зниженню рівня кортизолу в крові, що дозволяє 

зробити припущення про наявність у даного фітокомплексу адаптогенних 

властивостей. 

Проведені дослідження свідчать про імуномоделюючий вплив 

фітопрепарату, що проявляється дією на вроджений (природню 

цитотоксичну активність і фагоцитоз) та набутий (антитілогенез) імунітет. 

Позитивний ефект: 

1. Імупрет є фітомодулятором широкого спектра дії з вираженим дозо 

залежним впливом; 

2. Імупрет позитивно впливає на клітини і масу тимуса та інших 

органів імунітету; 

3. Застосування препарату Імупрет після хірургічного втручання у 

хворих на хронічний тонзиліт стимулює процеси імунореабілітації та 

адаптації. 

Лікування інфекційно-запальних захворювань та вторинних 

імунодефіцитів різного ґенезу шляхом покращення стану імунологічної 

реакції препаратом Імупрет апробований на стаціонарному та амбулаторному 

контингенті хворих, що консультуються та лікувалися співробітниками 

кафедри, в кількості 22 пацієнтів з імунодепресивними станами різного 

ступеня вираженості. 

 

 

ПОКРАЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ЛІКУВАННЯ  

ГАСТРОЕЗОФАГЕАЛЬНОЇ РЕФЛЮКСНОЇ ХВОРОБИ 

Васюк В.Л. 

 

Гастроезофагеальна рефлюксна хвороба (ГЕРХ) — одне із захворювань 

травної системи, яке найбільш часто трапляється. Це хронічно-рецидивне 

захворювання, зумовлене патологічним (рефлюксом) вмістом шлунка в 

стравохід. 

Протягом останніх декількох десятиліть захворюваність ГЕРХ значно 

зросла, причому її поширеність вище в економічно розвинених країнах. 

Поширеність захворювання вища у чоловіків, а тяжкість ураження 

збільшується з віком пацієнта. Крім того, у чоловіків частіше трапляється 

форми ГЕРХ з тяжким перебігом. На даний час ГЕРХ є основною причиною 

швидкого зростання захворюваності на рак стравоходу. 
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У нормальних умовах pH у нижній третині стравоходу наближається до 

нейтральної і складає 6,0, у той час як у шлунку здорової людини середовище 

кисле (pH коливається від 1,5 до 4 у різних відділах). Тому закид кислого 

шлункового вмісту в нижній відділ стравоходу подразнює його слизову 

оболонку, що призводить до її запалення — езофагіту. 

Причиною розвитку ГЕРХ є багато факторів, зокрема: генетична 

схильність, ожиріння, вік, вагітність, травми, нервово-м'язова дисфункція 

стінок стравоходу та їх склерозування в результаті повторних загострень. Все 

це, у комплексі, призводить до розвитку грижі стравохідного отвору 

діафрагми (ЛСОД) - важливого регулятора механізмів розвитку ГЕРХ. З 

кожним днем збільшується кількість ГЕРХ- асоційованих синдромів, що 

значно розширює уяву про полігенез захворювання. Розвиток парадонтозу, 

захворювань ЛОР-органів, виникнення рефлюкс-індукованого кашлю, які 

тісно пов'язані з ГЕРХ, є підставою для розгляду вісцеральної 

гіперчутливості як одного з головних механізмів виникнення ГЕРХ. 

Особливу зацікавленість мають лікарські засоби альгінової кислоти, 

утворюють так званий, гель-бар'єр на поверхні вмісту шлунка, що слугує 

механічною перешкодою для закиду стравохідного субстрату з нижче 

лежачих відділів шлунково-кишкового тракту. Однократне застосування 

альгінатів купірує печію, починаючи з 3-ї хвилини. Наприклад, препарат 

Гавіскон - м'ятна суспензія та Гавіскон - м'ятні таблетки. 

Головним діючим компонентом Гавіскону форте є альгінат натрію - 

натуральний продукт, який синтезується з деяких видів морських водоростей 

(наприклад, ламінарії). Крім того, до складу препарату входять бікарбонат 

калію та карбонат кальцію. Після прийому всередину (1-2 ч.л. після їжі та 

перед сном) гель у незмінному стані перетворюється в альгінову кислоту. 

Одночасно з карбонату кальцію вивільняються іони кальцію, які зв'язують 

молекули альгінової кислоти у високо полімерний гель, у свою чергу, з 

бікарбонату калію вивільняються пухирці вуглекислого газу. Вони 

розташовуються всередині гелю і сприяють тому, щоб він розташувався на 

поверхні шлункового вмісту і не змішувався з їжею до того часу, поки 

шлунок не спорожниться. 

Таким чином, утворений гель розміщується над шлунковим вмістом і в 

силу своєї щільності утворює фізичну перепону, яка не дає закиду 

шлункового вмісту у стравохід, це захищає слизову оболонку стравоходу від 

пошкоджень. А всмоктування самого альгінату натрію в системний кровотік і 

подальше його надходження в різні органи є зовсім незначним. Саме цим 

можна пояснити низьку частоту розвитку побічних ефектів під час прийому 

цього препарату. Більше того, Гавіскон форте не представляє якої-небудь 

значимої загрози для здоров'я матері та дитини. 

Дослідження свідчать про те, що гель Гавіскон форте володіє, 

практично, нейтральним значенням pH. Він не впливає на значення pH 

шлунка і, в цілому, не порушує його фізіології. Крім того, шар гелю 

високостійкий до тиску, який має місце, з боку шлунка, під час рефлексу. 
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Оскільки вміст натрію у Гавісконі форте відносно невеликий, препарат 

може використовуватись (з обережністю) для лікування симптомів ГЕРХ у 

хворих із супутньою артеріальною гіпертензією чи при захворюваннях 

нирок. 

Позитивний ефект: 

1. Гавіскон форте - є комбінованим протирефлюксним препаратом, до 

складу якого входять альгінат натрію, бікарбонат калію та карбонат кальцію. 

2. Гавіскон форте підтримує внутрішньостравохідне значення рН>4, 

запобігаючи пошкодженню слизової оболонки стравоходу. 

3. Гавіскон форте більш ефективно бореться із симптомами ГЕРХ, ніж 

Н2-блокатори чи антациди. 

4. Гавіскон форте рекомендується для лікування ГЕРХ у вагітних. 

Препарат практично не всмоктується в системний кровотік, тому не 

становлять загрози для здоров'я матері та дитини. 

Лікування ГЕРХ шляхом покращення стану слизової оболонки 

препаратом Гавіскон форте апробований на стаціонарному та амбулаторному 

контингенті хворих, що консультуються та лікувалися співробітниками 

кафедри, у кількості 20 пацієнтів із хронічним перебігом ерозивного 

езофагіту. 

 

 

СЕДАТИВНІ ПРЕПАРАТИ  

В ЛІКУВАННІ ГІПЕРТОНІЧНОЇ ХВОРОБИ 

Васюк В.Л. 

 

У сучасних людей навіть в умовах відносного благополуччя формується 

так звана стрес-привичка - достатньо розповсюджений в наші дні стан, який 

супроводжується постійною дратівливістю, головним болем, втомою та 

порушенням сну. Хронічний і тривалий стрес прямо або опосередковано 

спонукає до розвитку цілого ряду патологічних станів: внаслідок повторних 

вазотонічних симпатичних реакцій страждає серцево-судинна система, 

розвивається стрес-індукована імуносупресія, активізується синтез кортизолу 

з подальшим виснаженням резервів наднирникових залоз, стають частими 

випадки ерозивних захворювань шлунково-кишкового тракту. 

Персен - це збалансована комбінація натуральних компонентів з добре 

вивченими фармакологічними властивостями. На відміну від синтетичних 

засобів , що мають масу побічних ефектів, негативно впливають на здоров'я 

та спосіб життя хворих (труднощі при прийнятті швидких і відповідальних 

рішень), натуральний рослинний препарат, який володіє збалансованою дією. 

Екстракти лікарських трав у кожній капсулі чи таблетці Персен 

стандартизовані по кількості активної речовини. Вказаний засіб має високий 

профіль безпеки, не містить барбітуратів та спирту, не викликає залежності 

та синдрому відміни. 

Персен Кардіо - є препаратом м'якої седативної діїз помірною 
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кардіотонічною активністю. До складу рослинного препарату входять сухі 

екстракти: трави пасифлори 200 мг, листя та трави глоду 160 мг. 

Препарати пасифлори традиційно застосовують як м'який рослинний 

транквілізатор, як заспокійливий засіб при неврастенії, безсонні, 

вегетативних порушеннях у клімактеричному віці, проявах астенії. У траві 

пасифлори наявні флавоноїди, вільні амінокислоти, ефірна олія, гармінові 

алкалоїди, глікозид пасифлори. Гармінові алкалоїди, проявляючись 

інгібіторами моноамінооксидази, сприяє підвищенню вмісту медіаторних 

моноамінів (норадренальна, серотоніну, дофаміну) у синаптичній щілині та 

покращенню моноамінергічної нейротрансмісії. Завдяки цьому пасифлора 

проявляє властивості антидепресанта, а флавоноїди, що входять до її складу, 

забезпечують седативний ефект. 

Лікарські засоби, що виготовлені з листя та трави глоду, володіють 

кардіотонічною дією. Вони підвищують силу скорочення міокарда, при 

цьому зменшуючи його збудливість. Три терпенові кислоти посилюють 

кровообіг в коронарних судинах та судинах мозку, підвищують чутливість 

серцевого м'яза до дії серцевих глікозидів, знімають біль та дискомфорт у 

ділянці серця. Препарати глоду застосовують у комплексній терапії 

функціональних розладів серцевої діяльності, кардіалгій, клімактеричного 

синдрому, гіпертонічній хворобі, астеноневротичних станах. 

Позитивний ефект: 

1. Застосування препарату Персен Кардіо - призводить до зниження 

больового синдрому; 

2. Призводить до тривалого седативного ефекту; 

3. Застосування препарату Персен Кардіо усуває явища дисомнії та 

покращує якість життя пацієнтів. 

Лікування ГХ шляхом покращення стану нервової системи препаратом 

Персен Кардіо апробований на стаціонарному та амбулаторному контингенті 

хворих, що консультуються та лікувалися співробітниками кафедри, в 

кількості 23 пацієнтів із ГХ та астено-вегетативними проявами. 

 

 

СИНДРОМ ПОДРАЗНЕНОГО КИШЕЧНИКУ:  

ШЛЯХИ КОРЕКЦІЇ ДИСБІОЗУ 

Васюк В.Л. 

 

Як і в разі розвитку алергічних реакцій, бронхіальної астми, запальних 

захворювань кишечнику, псевдомембранозного коліту, фоном та причиною 

виникнення СПК є тривалі тяжкі дисбіотичні зміни мікроекології кишечнику. 

У свою чергу, дисбіоз кишечнику розвивається внаслідок нераціонального 

харчування, тривалих відряджень із зміною якості води та їжі, що призводить 

до дисбалансу між корисними та патогенними бактеріями на користь 

останніх; масивна антибактеріальна терапія, застосування імунодепресантів, 

гормональних, обволікуючих, послаблюючих, жовчогінних та інших 



283 
 

медикаментів; стресів; захворювань шлуково-кишкового тракту; порушеннях 

перистальтики. 

Зміни проникності кишкової стінки у хворих на СПК відзначається за 

рахунок порушення синтезу білків, які формують щільні клітинні контакти 

між епітеліоцитами, за рахунок виділення триптази мастоцитами, які 

знаходяться в товщі стінки кишки. 

Порушення бар'єрної функції кишечнику призводить до проникнення 

бактеріальних антигенів через стінку кишки та подальшим викидом 

біологічно активних речовин (гістаміну, лейкотриєнів, триптази, 

кортиколіберину), в умовах цитокінового дисбалансу, що сприяє підтримці 

запальних змін у кишковій стінці. 

Особливу зацікавленість мають лікарські засоби пробіотично-

біоентеросептичного ряду, які не володіють додатковою токсичною дією на 

внутрішні органи. Не став винятком пробіотично- біоентеросептичний 

препарат Ентерожерміна, який не містить баластних речовин, стабілізаторів 

та консервантів. Єдиною допоміжною речовиною в препараті є високо 

очищена вода. 

До пробіотиків-біоентеросептиків відноситься Ентерожерміна, яка 

містить поліантибіотикорезистентні спори 4 штамів непатогенної бактерії 

Bacllus clausii (N/R, О/С, SIN та Т), штучно наділених властивостями 

стійкості до антибактеріальних препаратів внаслідок включення до їх 

структури гена антибіотикорезистентності. Цей препарат містить живі 

мікрорганізми, які не є наявними в складі облігатної мікрофлори людини 

(транзиторна мікрофлора), але які можуть елімінувати опоруністичну 

мікробіоту кишечнику. Власивості Ентерожерміни пов'язані завдяки 

можливостям В. Clausii займати вільні еконіші на слизовій оболоці 

кишечнику, тим самим протидіючи патогенній колонізації та максимально 

знижуючи вірогідність отримання генів резистентності. Своєрідний 

механічний захист - т.з. бацилярна кольчуга - запобігає адгезії 

ентеропатогенних мікроорганізмів за принципом конкурентного блокування 

специфічних локусів з подальшою трансформацією у метаболічно активні 

форми 90% бацил протягом 1-ої доби. Препарат призначають внутрішньо по 

1 флакону 2-3 рази за добу або в капсулах по 2-3 капсули за добу, за 30 хв до 

їжі, протягом 7-14 днів. Препарат починає діяти вже через 2 год після 

прийому. 

Під нашим наглядом знаходилось 28 пацієнтів із СПК з діареєю — 18 

жінок та 10 чоловіків віком від 22 до 50 років. Тривалість захворювання 

варіювала від 1 до 5 років. 

Клінічно до лікування у 19 хворих СПК з діареєю відзначали рідкі 

випорожнення до 3 разів за добу та больовий синдром різного ступеня 

вираженості. 

Після проведеного лікування мікрофлора кишечнику у 23 пацієнтів із 

дисбактеріозом II ступеня (до лікування) відновлювалась до еубіозу, у 5 

хворих зберігались прояви дисбактеріозу І ступеня. Больовий синдром у цих 
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пацієнтів після лікування не відзначався, число дефекацій відновилось до 1 

разу на добу. 

Позитивний ефект: 

1. Цей препарат покращує клінічну картину захворювання; 

2. Відновлює мікрофлору кишечнику у хворих з дисбіозом І та II ступеня; 

3. За наявності дисбіозу III ступеня для корекції порушень мікрофлори 

кишечнику більш правильним є призначення препарату терміном на 3-4 

тижні прийому. 

Лікування Ентерожерміною, яка дозволяє проводити ефективну 

фармакотерапію порушень мікрофлори кишечнику у пацієнтів із СПК з 

діареєю, апробований на стаціонарному та амбулаторному контингенті 

хворих, що консультуються та лікувалися співробітниками кафедри, в 

кількості 28 пацієнтів із СПК з діареєю. 
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ГАЧОК ДЛЯ ВІДКРИТОЇ РЕПОЗИЦІЇ ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ 

Шутка В.Я. 

 

При проведенні оперативних втручань з приводу компресійних 

переломів і переломо-вивихів шийних хребців використовується тракція, 

витяжіння шийного хребта. 

Для покращення ефективності даного етапу операції нами 

запропонований і використовується модифікований травматологічний гачок, 

у якого дугу в 180 градусів ми, шляхом видалення її частини, замінили на 

дугу розміром приблизно 130 градусів.  

Цей інструмент допомагає значно зменшити травматизацію тканин і 

покращити даний етап операції, що призводить до скорочення часу лікування 

і швидкого виздоровлення пацієнтів. 

Вищенаведене покращує якість лікування і може бути впроваджене в 

практичну охорону здоров’я (нейрохірургічні відділення). 

 

 

МОДИФІКАЦІЯ НАПРАВЛЯЧА  

ДЛЯ ВВЕДЕННЯ ФІКСУЮЧИХ ГВИНТІВ 

Зінченко А.Т., Піонтковський В.К., 

Яким’юк А.Д., Зінченко А.А., Гузак В.Д. 

 

При оперативному лікуванні переломів накістковим методом (екстра 

медулярний остеосинтез) користуються пластинами різної модифікації і 

гвинтами. При цьому, використовують направляч для гвинтів, який 

вкручується в гвинтовий отвір пластини. Через направляч свердлом робиться 

хід у кортикальних шарах кістки і потім проводиться фіксуючий гвинт. 

Направляч забирається за допомогою викрутки, яка вставляється у 2 отвори 

проксимального відділу направляча. Викрутку  після одного обороту треба 

забирати, щоб зробити наступні обороти. При цьому отвори міняють своє 

положення і викрутку не зручно вводити. Втрачається час оперативного 

втручання і підвищується травматичність.  

Для усунення цих недоліків нами запропоновано зробити в направлячі 

ще 2 отвори перпендикулярно існуючим. Це дозволяє без труднощів вводити 

викрутку, що скорочує час оперативного втручання і його травматичність. 

  

 

МОДИФІКАЦІЯ ПРОБІЙНИКА  

ДЛЯ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ВИРОСТКІВ 

ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ 

Зінченко А.Т., Зінченко А.А., Перепічка О.В.,  

Плегуца І.М., Гузак В.Д. 

 

При компресійних і компресійно-скалкових переломах виростків 
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великогомілкової кістки в сучасних умовах найчастіше застосовують  

оперативні втручання з поновленням суглобової поверхні виростка, який, як 

правило, зміщується донизу.  

Для усунення цього зміщення нами запропоновано використання замість 

прямого, штикоподібного пробійника, який вводиться в кістково-мозковий 

канал великогомілкової кістки і легкими ударами по ньому  проводиться 

підняття імпресованої частини виростка під контролем Еопа. Після цього 

здійснюється його фіксація гвинтами або пластиною з кутовою стабільністю. 

Таким чином, застосування запропонованого нами модифікованого 

пробійника (штокоподібного) дає можливість здійснити цілеспрямоване 

малоінвазивне усунення зміщення виростка великогомілкової кістки і в 

більшості випадків запобігти використанню кісткової пластики. 

  

 

МОДИФІКАЦІЯ АПАРАТА ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ 

Дудко О.Г. 

 

У лікуванні відкритих переломів різних локалізацій добре 

зарекомендували себе апарати зовнішньої фіксації, зокрема стержневі 

апарати, які з успіхом застосовуються для лікування не тільки відкритих, але 

й закритих пошкоджень, (скалкові діафізарні переломи плечової кістки, 

переломи дистального метаепіфіза променевої кістки). Їх конструкція 

складається з несучої планки, затискачів для стрижнів та самих стрижнів. 

Затискачі кріпляться до металевої планки. За своєю конструкцією існують 

затискачі для фіксації одного або декількох стрижнів, але всі вони містять 

фіксуючі гвинтові елементи, що кріплять затискач до несучої планки та 

стрижні до затискача. Це спричиняє певні незручності під час операції і 

подовжує час монтажу апарата зовнішньої фіксації.  

Для усунення цих недоліків нами запропоновано використовувати 

конструкцію затискача, що складається з двох роз’ємних половин, металевих 

чи полімерних, які дозволяють зафіксувати на стрижні стрижнетримач, який 

одночасно фіксується до несучої планки. Це дозволяє прискорити 

проведення оперативного втручання, що має значення при відкритих 

переломах та політравмі, використовуючи нескладну і недороговартісну 

конструкцію.  

Таким чином, запропонована модифікація стрижневого апарата не 

вимагає значних матеріальних витрат, зменшує час проведення оперативного 

втручання, проста і доступна в застосуванні. 
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МЕТОДИКА УТРИМАННЯ КІСТКОВИХ УЛАМКІВ СТЕГНОВОЇ 

КІСТКИ ПІСЛЯ ВИДАЛЕННЯ ІНТРАМЕДУЛЯРНИХ ФІКСАТОРІВ 

Зінченко А.Т., Васюк В.Л., Яким’юк Д.І., Дудко О.Г., Наместюк Д.О. 

 

При інтрамедулярних або внутрішньокісткових видах остеосинтезу 

стегнової кістки в поодиноких випадках виникають гнійні ускладнення, які 

призводять до раннього видалення металевої конструкції. На фоні неміцної 

первинної кісткової мозолі вкрай важливим є забезпечення стабільності 

кісткових уламків. Для цього застосовують великі гіпсові пов’язки (кокситна, 

гонітна), метод постійного скелетного витягання. 

Це призводить до дискомфорту хворого та додаткової травматизації. 

Для усунення цих недоліків нами запропонована методика утримання 

кісткових уламків стегнової кістки після видалення інтрамедулярних 

фіксаторів, яка полягає в тому, що застосовується внутрішньокісткове 

введення спиці Ілізарова зі спейсерами, які своїми розмірами є меншими 

діаметра кістково-мозкового каналу, замість скелетного витягання 

застосовується манжетне. 

Таким чином, інтрамедулярна фіксація уламків стегна спицею Ілізарова 

зі спейсерами і застосування манжетного витягання забезпечують стабільне 

утримання уламків і сприяють регенерації кісткової тканини стегнової кістки 

в оптимальні строки. 

 

 

МОДИФІКАЦІЯ ТИТАНОВОЇ ТРУБКИ ДЛЯ ФІКСАЦІЇ 

ШИЙНИХ ХРЕБЦІВ ПРИ ОПЕРАЦІЯХ ПЕРЕДНЬОГО 

СПОНДИЛОДЕЗУ 

Шутка В.Я. 

 

При проведенні оперативних втручань із приводу компресійних 

переломів і переломо-вивихів шийних хребців застосовуються спеціальні 

титанові трубки різних діаметрів - від 12мм до 16мм. Проводиться 

імплантація їх між тілами пошкоджених хребців. Використовується 

циліндрична форма трубки. Але це не усуває можливості вторинного 

зміщення хребців.  

Для профілактики даного явища нами пропонується методика зміни 

форми трубки з циліндричної на клиноводну, з направленням звуженої 

частини вентрально - у результаті виключається можливість дислокації 

хребців. 

Це допомагає значно зменшити травматизацію тканин, покращити 

загоєння рани, що призводить до скорочення часу лікування і скорішого 

виздоровлення пацієнтів. 
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МЕТОДИКА ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ 

Зінченко А.Т., Олексюк І.С.,  

Васюк В.Л., Гасько М.В., Плегуца І.М., Гузак В.Д. 

 

Одним із методів консервативного лікування закритих діафізарних 

переломів кісток гомілки є метод постійного скелетного витягання. 

Зіставлення уламків досягається, як правило, у перші 3-5 днів. Далі хворий 

перебуває на витяганні ще 4-6 неділь і коли з’являється первинна кісткова 

мозоль, накладається гіпсова пов’язка.  

Деякі пацієнти не витримують строків витягання, відчувають 

дискомфорт (постійне вимушене положення в ліжку, фізіологічні 

відправлення в незвичайних умовах і др.). 

Для усунення цих недоліків нами запропонована методика лікування 

переломів кісток гомілки, яка полягає в тому, що в палаті за допомогою 4 

спиць Ілізарова, проведених через великогомілкову кістку (2 спиці нижче 

перелому і дві спиці – вище) і металевої планки із зажимами для фіксації 

спиць досягається утримання зіставленних кісткових уламків. У ту ж добу 

система скелетного витягання може бути зняти і хворому накладається 

циркулярна гіпсова пов’язка, що дозволяє пацієнту самостійно пересуватися 

з милицями без навантаження травмованої кінцівки. 

Таким чином, дана методика ліквідує вимушене положення хворого і 

дозволяє йому пересуватися на милицях, що покращує якість лікування даної 

патології. 

 

 

МЕТОД ФІКСАЦІЇ ТИТАНОВИХ ПЛАСТИНОК  

ПРИ ПЛАСТИЦІ ЧЕРЕПА 

Шутка В.Я. 

 

При проведенні оперативних втручань з приводу дефектів черепа 

використовується титанова перфорована пластинка, яка фіксується за 

допомогою титанових гвинтів. 

Для покращення ефективності даного етапу операції нами 

запропоновано і використовується для фіксації капронова нитка, яка фіксує 

пластинку через спеціальні отвори, сформовані свердлом діаметром 2,5 мм. 

Це допомагає зменшити травматизацію тканин і покращити даний етап 

операції, що призводить до скорочення часу лікування і швидкого 

виздоровлення пацієнтів. 
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НОВИЙ СПОСІБ ПОЗАВОГНИЩЕВОГО  

КОМПРЕСІЙНО-ДИСТРАКЦІЙНОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ 

Зінченко А.Т., Васюк В.Л., Кирилюк С.В.,  

Піонтковський В.К., Яким’юк А.Д. 

 

Позавогнищевий компресійно-дистракційний метод остеосинтезу, який 

більше 60 років тому запропонував Г.А.Ілізаров, зробив революційний 

прорив в лікуванні ортопедо-травматологічних хворих. Цей метод 

започаткував якісно новий підхід до тактики лікування пошкоджень і 

захворювань опорно-рухового апарату, значно скоротивши строки 

непрацездатності хворих. 

Якщо взяти таку велику проблему в травматології і ортопедії, як 

несправжні суглоби і переломи зі сповільненою консолідацією, то тактика їх 

лікування дійсно змінилася докорінно, ламаючи роками існуючі постулати 

(наприклад, оперативне втручання через дев’ять місяців після загоєння рани 

при відкритих переломах, перебування до року в гіпсовій пов’язці після 

кісткової пластики та ін.). Апаратом Ілізарова, а потім і апаратами інших 

авторів (Ткаченко, Калнберз, Волков-Оганесян, Гудушаурі) можна було 

знерухомити кісткові уламки, зробити їх зіставлення, скомпресувати, або 

дистракціонувати їх для подальшого зрощення. Крім того, з’явилася  

можливість до подовження кісток кінцівок, до стабілізації кісток таза та ін. 

Традиційно апарат Ілізарова при переломах довгих кісток кінцівок (плечова, 

стегнова, великогомілкова) накладався з чотирьох кілець: два кільця вище 

перелому і два – нижче (позавогнищевий компресійно-дистракційний 

остеосинтез). У кільцях проводилося напруження восьми проведених через 

кістку спиць спеціальними спиценатягувачами і фіксація їх у 16 зажимах 

накидними ключами. Кільця між собою з’єднувалися штангами з 

використанням мінімум 48 гайок. Кінці спиць скушувалися кусачками і 

загиналися, при цьому хірург нерідко отримував поранення в ділянці кистей 

від спиць і мусив міняти стерильні рукавиці. 

Таким чином, позавогнищевий компресійно-дистракційний метод 

остеосинтезу апаратами Ілізарова має свої переваги і недоліки. До недоліків 

відносимо: порівняно значний час оперативного втручання, особливо при 

множинних пошкодженнях, коли є покази до фіксації 2-3-4 сегментів; значна 

кількість технічних засобів при накладанні апарата; можлива травматизація 

рук хірурга спицями при його монтажі ін. 

Для усунення цих недоліків нами в травматологічній клініці застосовані 

і впроваджені стрижневі апарати (АЗФ – апарати зовнішньої фіксації), які 

виконують аналогічну функцію апаратів типу Ілізарова, при  цьому значно 

скорочують час оперативного втручання, кількість технічних засобів при 

його накладанні  виключають травматизацію рук хірурга. 
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НАБІР ПРЕСФОРМ ДЛЯ ІНТРАОПЕРАЦІЙНОГО 

ВИГОТОВЛЕННЯ ЦЕМЕНТНО-АНТИБІОТИКОВИХ СПЕЙСЕРІВ 

Васильчишин Я.М., Васюк В.Л., Зінченко А.Т. 

 

Під час застосування технології двохетапного ревізійного 

ендопротезування (ДРЕ) кульшового суглоба виникає необхідність у 

виготовленні під час операції цементно-антибіотикових спейсерів. Їх 

виготовляють або вручну, або з використанням одноразових  пресформ, які 

високо вартісні та під час операції хірург повинен мати велику кількість 

типорозмірів, що додатково збільшує вартість лікуваня. 

Нами запропоновано набір пресформ для інтраопераційного 

виготовлення цементно-антибіотикових спейсерів, який має сім типорозмірів 

відповідно до розмірів кульшової западини – від 46 до 56 мм з кроком 4 мм. 

Під час операції у пресформу відповідного розміру заливають цемент, 

змішаний з антибіотиками і чекають до повного його затвердіння, після чого 

виймають із пресформи і отримують спейсер необхідного розміра, який 

нагадує однополюсний ендопротез.  

Застосування набору пресформ зменшує вартість лікування і покращує 

анатомічні результати. 

 

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ  

ПЕРЕЛОМІВ ПІЛОНА 

Васюк В.Л., Зінченко А.Т., Коваль О.А. 

 

Для малоінвазивного закритого остеосинтезу переломів пілона 

використовують спиці Ілізарова діаметром 1,8 мм та довжиною 220 мм. 

Недоліком є вібрація спиць при їх введенні та необхідність їх корекції 

пальцями другої кисті, використовуючи «шарик» зі спиртом.  

З метою усунення цього недоліку нами запропонований пристрій для 

хірургічного лікування переломів пілона, в якому спиця вкорочена до 

довжини 100 мм, а діаметр її збільшений до 2 мм. Такий фіксатор можна 

вводити під контролем ЕОПа однією рукою, при цьому відсутня його 

вібрація, що зменшує травматичність остеосинтезу та підвищує його 

точність. 

 

 

ПРИСТРІЙ ДЛЯ ІМПАКЦІЇ КІСТКОВОЇ СТРУЖКИ  

ПРИ АЛОПЛАСТИЦІ КУЛЬШОВОЇ ЗАПАДИНИ 

Васюк В.Л., Зінченко А.Т., Процюк В.В. 

 

При дефектах вертлюгової западини виникають технічні труднощі з 

імплантацією штучної кульшової западини. Для заповнення кісткових 

дефектів використовують кісткову пластику у вигляді стружки, виготовлену 
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з видаленої голівки стегнової кістки. Вказана стружка потребує імпакції. 

Нами запропонований пристрій для імпакції кісткової стружки при 

алопластиці кульшової западини, який складається з ручки та кінцевої 

частини у вигляді булави, що дозволяє швидко і атравматично виконати 

імпакцію кісткової стружки. Після цього виконують імплантацію штучної 

кульшової западини. Вказаний пристрій скорочує час операції і створює 

умови для кращої перебудови трансплантата. 

 

 

СПОСІБ ФІКСАЦІЇ ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КЛЮЧИЦІ  

З ЗАСТОСУВАННЯМ КОМБІНОВАНОЇ ПОВ’ЯЗКИ 

Дудко О.Г., Зінченко А.Т. 

 

При переломах ключиці зі зміщенням консервативні методи лікування 

(одномоментна репозиція з фіксацією пов’язками) непогано себе 

зарекомендували, і переважна більшість пошкоджень даної локалізації 

лікується консервативно. Для іммобілізації ключиці запропоновано декілька 

десятків різних пов’язок, починаючи від задньої лонгетної гіпсової пов’язки, 

8-подібної гіпсової пов’язки, і закінчуючи більш складними - овал Титової, 

пов’язка Хавкіна, кільця Дельбе тощо. Кожна з даних пов’язок має свої 

переваги і недоліки, а значна кількість пов’язок, що існують, вказують на їх 

певну недосконалість і відсутність ідеального методу лікування. Враховуючи 

вищезазначене, нами було запропоновано спосіб фіксації при переломах 

ключиці із застосуванням комбінованої пов’язки, яка використовує переваги 

інших і дозволяє добитися кращої репозиції та фіксації фрагментів перелому. 

Для переломів ключиці існує типове зміщення фрагментів - проксимальний 

фрагмент зміщується допереду і доверху в результаті напруження, після чого 

відбувається вкорочення сегмента надпліччя. Запропонована методика 

полягає в поєднанні класичної 8-подібної пов’язки з пов’язкою, що піднімає 

верхню кінцівку разом із дистальним фрагментом зламаної ключиці. Як 

перший етап, проводиться накладання м’якої еластичної 8-подібної пов’язки 

з валиком у міжлопатковій ділянці, що дозволяє усунути зміщення по 

довжині. Після чого накладається фабрична м’яка пов’язка РП-6-Г (за типом 

Дезо), в якій, за рахунок підняття верхньої кінцівки, дистальний відламок 

ключиці виставляється по осі проксимального, чим і досягається репозиція 

перелому. 

Таким чином, запропонований спосіб фіксації при переломах ключиці з 

застосуванням комбінованої пов’язки є простим, надійним, дозволяє краще 

зіставити фрагменти перелому, запобігти вторинному зміщенню відламків, 

забезпечує стабільну фіксацію перелому впродовж його консолідації. 
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СПОСІБ ОСТЕОСИНТЕЗУ ПЕРЕЛОМІВ 

 ВНУТРІШНЬОЇ КІСТОЧКИ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І.,  

Олексюк І.С., Тимчук В.Г., Падиніч Ю.М. 

 

При переломах внутрішньої кісточки великогомілкової кістки зі 

зміщенням, коли консервативні методи лікування неефективні, показано 

оперативне втручання – остеосинтез. Найчастіше використовують для 

остеосинтезу закритим  методом спиці різного діаметра (1,0 – 2,5 мм), які, як 

правило, вводяться через верхівку внутрішньої щиколотки. При цьому 

трапляються випадки вторинного зміщення, особливо коли перелом має косу 

лінію зламу і проходить через внутрішній край великогомілкової кістки.  

Для виключення цього недоліку нами запропоновано спосіб 

остеосинтезу переломів внутрішньої кісточки, який полягає в тому,що спиці 

проводяться перпендикулярно лінії зламу внутрішньої кісточки, що 

виключає випадки вторинного зміщення уламків, прискорює репаративний 

процес, покращує якість лікування і скорочує строки непрацездатності. 

  

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ  

ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ КІСТОК ГОМІЛКИ 

Зінченко А.Т., Піонтковський В.К.,  

Тимчук В.Г., Падиніч Ю.М., Яким’юк А.Д. 

 

Відкриті переломи кісток гомілки – тяжкий вид пошкоджень опорно-

рухового апарату людини, який часто призводить до інфекційних 

ускладнень. Найголовнішим фактором після первинної хірургічної обробки 

рани при відкритих переломах кісток гомілки є знерухомлення кісткових 

уламків. В історичному аспекті цей вид переломів спочатку лікували 

консервативним методом: гіпсова пов’язка з «вікном», скелетне витягання, 

що призводило в багатьох випадках до негативних результатів. Пошуки 

нових методів лікування за вказаної патології призвели до відкриття 

позавогнищевого компресійно-дистракційного методу остеосинтезу, який 

був вперше запропонований Ілізаровим Г.А. Цей метод був переломним у 

травматології і ортопедії, змінивши в якісну сторону лікування пошкоджень і 

захворювань опорно-рухового апарату. Накладання апарата Ілізарова 

позитивно вирішило і проблему лікування відкритих переломів кісток 

гомілки. На протязі багатьох років цей метод застосовувався в ортопедо-

травматологічних відділеннях. Пройшли десятки років і в даний час замість 

апарата Ілізарова почали широко застосовувати в травматології і ортопедії 

новий варіант апаратів зовнішньої фіксації – стрижневі, які виконують 

аналогічну функцію, значно скорочують час оперативного лікування і 

виключають травматичність рук хірурга від спиць. 

Нині в травматологічній клініці використовують стрижневі апарати 
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різних конструкцій, які значно полегшили лікування пошкоджень і 

захворювань опорно-рухового апарату. Апарати зовнішньої фіксації 

(стрижневі) на сучасному етапі розвитку травматології і ортопедії є найбільш 

прогресивним методом лікування, особливо при відкритих переломах кісток 

гомілки. Таким чином, застосування стрижневих апаратів при відкритих 

переломах кісток гомілки покращує якість лікування, скорочує строки 

непрацездатності і виключає травматичність рук хірурга. 

 

 

СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ  

ПЕРЕЛОМО-ВИВИХІВ МОНТЕДЖІ 

Зінченко А.Т., Яким’юк А.Д., 

Піонтковський В.К., Тимчук В.Г., Плегуца І.М. 

 

Перелом діафіза ліктьової кістки зі зміщенням уламків найчастіше 

визиває вивих голівки променевої кістки. Такий вид пошкодження 

передпліччя носить назву переломо-вивиху Монтеджі. У більшості випадків 

він буває закритим і лікується консервативним методом: корекція під 

наркозом із накладанням гіпсової пов'язки до середньої третини плечової 

кістки. У деяких випадках консервативне лікування неефективне і 

доводиться застосовувати оперативне втручання. Проводять остеосинтез 

ліктьової кістки відкритим способом і вправлення голівки променевої кістки. 

Фіксація кісткових уламків здійснюється за рахунок цвяха (інтрамедулярний 

остеосинтез) або пластини (накістковий, екстрамедулярний остеосинтез). 

При відкритому зіставленні уламків, як правило, пошкоджується накістя, що 

негативно впливає на репаративний процес. 

Для усунення цих недоліків нами запропоновано «Спосіб оперативного 

лікування переломо-вивихів Монтеджі», який полягає в тому, що закритим 

методом здійснюється репозиція уламків ліктьової кістки  апаратом 

зовнішньої фіксації – стрижневим. Це дає поліпшення репаративного 

процесу за рахунок незайманого накіся, виключає гіпсову іммобілізацію. 

Таким чином, «Спосіб оперативного лікування переломо-вивихів 

Монтеджі»  дає можливість безкровного усунення переломо-вивиху, знижує 

травматичність втручання, посилює репаративний процес і виключає 

накладання гіпсової пов'язки. Всі вказані вище складові покращують якість 

лікування даної патології і скорочують строки непрацездатності.  

 

 

СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ  

ПЕРЕЛОМО-ВИВИХІВ ГАЛЕАЦЦІ 

Зінченко А.Т., Яким’юк А.Д.,  

Піонтковський В.К., Падиніч Ю.М., Бугай Р.І. 

 

Пошкодження Галеацці відноситься до переломо-вивихів кісток 
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передпліччя. За цієї патології спостерігається перелом діафіза променевої 

кістки зі зміщенням уламків і вивих голівки ліктьової. Даний вид 

пошкоджень лікується консервативно: під наркозом здійснюється усунення 

(репозиція) зміщення променевої кістки і вправляється голівка ліктьової. 

Гіпсова пов'язка накладається до середньої третини плеча. Якщо усунення 

переломо-вивиху не досягається, застосовують оперативний метод лікування: 

відкрите зіставлення уламків променевої кістки і фіксацію їх пластиною 

(накістковий остеосинтез), або цвяхом, який вводиться внутрішньокістково 

(інтрамедулярний метод остеосинтезу). Даний спосіб потребує в 

післяопераційному періоді накладання гіпсової пов’язки, відзначається 

порушення накістя, що погіршує утворення кісткової мозолі (репаративний 

процес). 

Для усунення цих недоліків нами запропоновано «Спосіб оперативного 

лікування переломо-вивихів Галеацці», який полягає в тому, що зіставлення 

уламків променевої кістки досягається закритим методом: накладанням 

стрижневого апарата (метод зовнішньої фіксації). При цьому виключається 

гіпсова іммобілізація, а репаративний процес за рахунок незайманого накістя 

поліпшується. 

Таким чином, «Спосіб оперативного лікування переломо-вивихів 

Галеацці» за рахунок виключення відкритого втручання знижує 

травматичність операції, дозволяє усунути закритим методом переломо-

вивих, посилити репаративний процес, виключити накладання гіпсової 

іммобілізації,скоротити строки непрацездатності  і поліпшити  якість 

лікування. 

 

 

СПОСІБ ОБ'ЄКТИВІЗАЦІЇ МЕТОДУ МАНУАЛЬНОГО 

М'ЯЗОВОГО ТЕСТУВАННЯ 

Циркот І.М., Зінченко А.Т., Галушко І.В. 

 

В основі цієї технології лежить широковідоме в медицині явище 

біомагнітного резонансу. У світлі цієї теорії людський, та й будь-який живий, 

організм розглядається як відкритий коливальний контур, що випускає слабкі 

електромагнітні хвилі з властивим тільки йому діапазоном частот. Це 

відповідна реакція живих тканин на екзогенні та ендогенні фактори, що 

спричиняють хвильові коливання. Екзогенними факторами можуть бути 

світлові, звукові, електромагнітні та електричні хвилі різного частотного 

діапазону. Організм лікаря чи пацієнта - це також відкритий коливальний 

контур, з властивим для нього діапазоном частот, які створюють його 

електромагнітне біополе. Це енергетичне поле може сягати від 30 см до двох 

з половиною метрів. 

У прикладній кінезіології основним діагностичним інструментом є 

м'язовий тест та його інтерпретація.  Від об'єктивності отриманих результатів 

залежить якість діагностики та лікування. 
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Лікар, який проводить м'язове тестування, працює з пацієнтом 

контактно. Тому, на об'єктивність м'язового тесту пацієнта суттєво впливає 

електромагнітне поле лікаря. Насправді, через пацієнта відбувається сумарне 

тестування 2 електромагнітних полів (лікаря та пацієнта), які контактують 

фізично та енергетично. Саме цим феноменом можна пояснити розбіжності в 

отриманих даних при тестуванні пацієнта різними лікарями (різні результати 

тестування одного і того ж пацієнта відображають різні реакції-відповіді в 

енергетичних системах "пацієнт-лікар"). На практиці це проявляється тим, 

що тестуючи пацієнта, лікар тестує сумарне біополе (своє і пацієнта). Саме в 

цьому полягає феномен "суб'єктивності"  м'язового мануального тестування. 

З метою покращення результатів м'язового тестування пацієнтів  

пропонуємо "Спосіб об'єктивізації методу мануального м'язового 

тестування". 

Лікар проводить тестування м'язів пацієнта, визначаючи гіпотонічні 

м'язи. Гіпотонічні м'язи пацієнта можуть відображати стан як пацієнта, так  і 

лікаря. Для визначення істинних причин гіпотонії м'язів пацієнта під час 

тестування потрібно виключити вплив біополя лікаря. Це проводиться 

шляхом провокацій. Якщо гіпотонія м'язів у пацієнта зникає при одночасно 

здійсненій провокації в біополі лікаря, то ця гіпотонія віддзеркалює 

проблеми лікаря, а не пацієнта. Коли ж гіпотонія, при проведенні провокації 

в біополі лікаря, не зникає - це вказує на проблеми пацієнта.  

Такий підхід дає змогу виключити вплив біополя лікаря на результати 

м'язового тестування пацієнта та покращує його якість і об'єктивність. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ВІДКРИТИХ ПЕРЕЛОМІВ І ПЕРЕЛОМО-

ВИВИХІВ У ДІЛЯНЦІ ГОМІЛКОВОСТОПНОГО СУГЛОБА 

Зінченко А.Т., Васюк В.Л., Кирилюк С.В.,  

Піонтковський В.К., Яким’юк А.Д. 

 

Лікування відкритих пошкоджень у ділянці гомілковостопного суглоба і 

на даний час є вкрай актуальним. Особливого підходу в тактиці лікування 

потребують тяжкі відкриті переломо-вивихи такі, наприклад, як перелом 

Дюпюітрена. Лікування методом постійного скелетного витягання та 

накладанням гіпсової пов’язки часто призводять до гнійних ускладнень: 

гнійний артрит, остеомієліт та ін. Для усунення цих недоліків нами 

застосовано остеосинтез апаратом Ілізарова. Це дозволило стабілізувати 

кісткові уламки, добитися знерухомлення в гомілковостопному суглобі. 

Все це призводило до заживлення рани після проведеної раніше 

первинної хірургічної обробки, покращувало якість лікування, зменшувало 

дні непрацездатності, запобігало інвалідізації. 

Таким чином, позавогнищевий компресійно-дистракційний метод 

остеосинтезу апаратом Ілізарова при відкритих переломах і переломо-

вивихах у ділянці гомілковостопного суглоба покращує якість лікування 
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даної категорії хворих, зменшує дні непрацездатності, значно знижує 

відсотки інвалідізації. 

 

 

СПОСІБ ВИКОРИСТАННЯ ПОЄДНАНИХ АПАРАТІВ 

ЗОВНІШНЬОЇ ФІКСАЦІЇ 

Зінченко А.Т., Васюк В.Л., Олексюк І.С.,  

Ковальчук П.Є., Гасько М.В., Кирилюк С.В. 

 

Пошкодження в ділянці гомілковостопного суглоба, особливо відкриті 

переломи і переломо-вивихи потребують якнайшвидшого надання 

кваліфікованої і спеціалізованої медичної допомоги. Своєчасна і доброякісна 

первинна хірургічна обробка рани, знерухомлення уламків, утримання їх у 

зівставленому положенні досягається за рахунок позавогнищевого 

компресійно-дистракційного остеосинтезу (апарат Ілізарова). При цьому 

виявляються деякі недоліки: відносна тривалість накладання апарата 

Ілізарова за часом, значна кількість технічних засобів (накидні та звичайні 

ключі, зажими, гайки, спиценапружувачі), травматизація рук хірурга та ін. 

Нами впроваджена і застосована комбінація елементів апарата Ілізарова та 

стрижневих апаратів. Це дало можливість зменшити час оперативного 

втручання, його травматичність, поліпшити якість лікування даної патології. 

Таким чином, поєднання елементів від двох апаратів зовнішньої фіксації 

допомагає поліпшити якість лікування даної категорії хворих. 

 

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ЗАКРИТИХ ПОШКОДЖЕНЬ 

СУХОЖИЛКІВ РОЗГИНАЧІВ ПАЛЬЦІВ КИСТІ 

Зінченко А.Т., Олексюк І.С., Дудко О.Г., Наместюк Д.О. 

 

Найбільш частим із підшкірних закритих пошкоджень сухожилків 

розгиначів пальців кисті є відрив сухожилка від місця прикріплення до 

основи нігтьової фаланги. При цьому вона знаходиться в положенні згинання 

(активне розгинання неможливе), а середня фаланга – перерозігнута. 

Утворюється молотоподібна деформація з відсутністю розгинання нігтьової 

фаланги.  

При консервативному лікуванні підшкіряних відривних пошкоджень 

сухожилків розгиначів пальців кисті (відрив сухожилка від основи нігтевої 

фаланги) створюють таке положення пальця (перерозгинання нігтевої 

фаланги і згинання середньої фаланги до кута 60º), яке дозволяє співставити 

кінці пошкодженого сухожилка. Іммобілізація триває до 1,5 місяця з 

застосуванням гіпсової пов’язки, шини Розова, або спиці Кіршнера, котра 

проводиться через середину нігтевої фаланги, дистальний відділ середньої 

фаланги і проксимальний відділ основної фаланги (трансартикулярна 

фіксація). 
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При іммобілізації гіпсовою пов’язкою, шиною Розова не завжди 

витримується оптимальний строк фіксації, а трансартикулярна фіксація 

спицею є травматичною і іноді призводить до ускладнень (нагноєння м’яких 

тканин). 

Для усунення цих недоліків і надійної фіксації пальця в оптимальному  

положенні нами запропоновано спосіб лікування закритих пошкоджень 

сухожилків розгиначів пальців кисті за допомогою спиці Ілізарова, з якої 

створюється шина, що повторює моделюванняу положення пальця. Довжина 

її дозволяє фіксувати і променево-п’ястковий суглоб. 

Таким чином, створюються умови надійної, атравматичної фіксації 

пальця і пошкодженого сухожилка розгинача до закінчення оптимальних 

строків (до 6 тижнів), що створює умови для поновлення сухожилка і 

якісного лікування даного пошкодження. 

 

 

СПОСІБ НАКЛАДАННЯ ГІПСОВОЇ ПОВ’ЯЗКИ ПРИ 

ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК СТОПИ 

Зінченко А.Т., Олексюк І.С., 

Васюк В.Л., Ковальчук П.Є., Циркот І.М., Бірюк І.Г. 

 

При  переломах фаланг пальців ступні та переломах плесневих кісток 

без зміщення уламків найчастіше, як правило, для іммобілізації 

використовують подошвенні гіпсові пов’язки (шина, лонгет). Через деякий 

час хворі починають ходити, ступаючи на п’ятку. При цьому, гіпсова 

пов’язка починає руйнуватись, перестає виконувати свою функцію і в деяких 

випадках наступає зміщення кісткових уламків. 

Для усунення цього недоліку нами запропоновано спосіб накладання 

гіпсової пов’язки при переломах кісток стопи, який заключається в тому, що 

накладається тильна гіпсова пов’язка в положенні максимального згинання в 

гомілковостопному суглобі. Раннє навантаження на п’ятку при ході не 

призводить до руйнування гіпсової пов’язки і виключає вторинне зміщення 

кісткових уламків. 

Таким чином, тильна гіпсова пов’язка дозволяє раннє навантаження 

кінцівки і при самостійній ході попереджається вторинне зміщення уламків. 

 

 

СПОСІБ НАКЛАДАННЯ ГІПСОВОЇ ІММОБІЛІЗАЦІЇ 

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ П’ЯСТКОВИХ КІСТОК КИСТІ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І., 

Олексюк І.С., Піонтковський В.К., Тулюлюк С.В. 

 

При переломах п’ясткових кісток кисті зі зміщенням уламків, як 

правило, проводиться репозиція під місцевим знеболенням із накладанням 

гіпсової пов’язки, яка представляє долонну шину або лонгет у положенні 
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перерозгинання пальців. Іноді, через 8-10 днів, коли зменшується набряк 

м’яких тканин, трапляється вторинне зміщення уламків. 

Для усунення останнього, нами запропоновано спосіб накладання 

гіпсової іммобілізації при переломах п’ясткових кісток кисті, який полягає в 

тому, що пальці кисті максимально згинаються і в такому положенні 

проводиться фіксація перелому тильною гіпсовою шиною. Установка пальців 

в положенні максимального згинання виконує функцію опори п’ясткових 

кісток, запобігає вторинному зміщенню уламків і  покращує якість лікування. 

 

 

СПОСІБ ХІРУРГІЧНОГО ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ ПІЛОНА 

Васюк В.Л., Зінченко А.Т., Коваль О.А. 

 

Переломи пілона відносять до найбільш тяжких пошкоджень 

гомілковостопного суглоба. Вони виникають при високоенергетичній травмі, 

яка супроводжується порушенням місцевого кровопостачання. Традиційно 

відкритий остеосинтез із використанням пластин та гвинтів додатково 

порушує кровопостачання відламків, з іншого боку, використання 

лігаментотаксису в меншій мірі порушує кровопостачання, але не дає 

можливості ідеальної репозиції. 

Нами запропоновано спосіб хірургічного лікування переломів пілона, 

який містить переваги першого та другого вказаних вище методів лікування. 

Для цього на першому етапі використовують закриту репозицію та 

накладання апарата зовнішньої фіксації в режимі дистракції, що забезпечує 

збереження та стимуляцію кровопостачання, а не усунене зміщення деяких 

окремих фрагментів, при цьому їх фіксацію здійснюють через проколи 

спицями або канюльованими гвинтами. 

Указаний спосіб досягає двох цілей – збереження кровопостачання та 

анатомічну репозицію, що в свою чергу покращує якість лікування. 

 

 

СПОСІБ ЗАМІЩЕННЯ КІСТКОВОГО ДЕФЕКТУ 

Васюк В.Л., Кирилюк С.В., Зінченко А.Т. 

 

При кісткових дефектах великогомілкової кістки традиційною є 

технологія білокального остеосинтезу за Ілізаровим. Недоліком даної 

технології є суттєві проблеми стиковки кісткових фрагментів, що потребує 

відкритої репозиції. 

Нами запропоновано спосіб заміщення кісткового дефекту, який полягає 

в тому, що в  кістково-мозгову порожнину вводять інтрамедулярний фіксатор 

з поздовжною щілиною довжиною до 20 см. Здійснюють остеотомію 

великогомілкової кістки, після цього через вільний фрагмент та щілину в 

інтрамедулярному фіксаторі проводять стрижні апарата зовнішньої фіксації. 

Тракцію здійснюють по 1 мм на добу, при цьому фрагмент рухається по 
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інтрамедулярному фіксатору точно на зустріч дистальному фрагменту. 

Використання вищенаведеної технології скорочує терміни лікування 

дефектів кісток та забезпечує точну анатомічну стиковку проміжного та 

дистального фрагментів, значно скорочує строки непрацездатності і 

поліпшує якість лікування даної категорії хворих. 

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ ВТОРИННИХ ЗМІЩЕНЬ  

ПРИ ПЕРЕЛОМАХ КІСТОК ГОМІЛКИ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І., Зінченко А.А., Піонтковський В.К. 

 

Одним із методів лікування діафізарних переломів кісток гомілки при 

скелетному витяганні є раннє накладання гіпсової пов’язки з попереднім 

застосуванням фіксуючих спиць Ілізарова. При цьому в деяких випадках 

виникають вторинні зміщення кісткових уламків. 

Для усунення цього недоліку нами запропоновано спосіб профілактики 

вторинних зміщень при переломах кісток гомілки, який полягає в тому, що 

на проксимальних відділах спиць Ілізарова роблять різьбову нарізку на 

протязі 3-4 см. Завдяки цьому зміцнюється фіксація кісткових уламків 

гомілки (різьбова частина спиць проходить через один із кортикальних 

шарів) і виключається вторинне зміщення уламків. 

 

 

СПОСІБ УСУНЕННЯ ЗМІЩЕННЯ ПРИ КОМПРЕСІЙНИХ 

ПЕРЕЛОМАХ ВИРОСТКІВ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І.,  

Піонтковський В.К., Падиніч Ю.М., Плегуца І.М. 

 

При компресійних переломах виростків великогомілкової кістки 

спостерігається втрата кісткової тканини. Це поєднується з порушенням 

конгруентності суглобових поверхонь. Такі пошкодження найчастіше 

лікуються оперативним методом. Традиційно медіальним або латеральним 

доступом доходять до перелому, здійснюють його корекцію і здійснюють 

стабільну фіксацію перелому пластиною. При цьому в більшості випадків 

застосовується кісткова пластика в зв’язку з втратою кісткової тканини. 

Трансплантат береться в ділянці передньо-верхньої ості здухвинної кістки.  

У деяких випадках при корекції уламків виникають труднощі: підняття 

виростка може призвести до зламу проксимального уламка  виростка, взяття 

автотрансплантата визиває додаткову травматизацію та ін. 

Для усунення цих недоліків нами запропоновано спосіб усунення 

зміщення при компресійних переломах виростків великогомілкової кістки, 

який полягає в тому, що робиться у верхній третині гомілки невеликий 

розтин м’яких тканин (2-3 см), хід у кістково-мозговий канал і за допомогою 

пробійника проводиться поновлення (корекція) конгруентності виростка. 
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Потім проводиться фіксація його пластиною або гвинтами, виключається 

обов’язкове  застосування кісткового автотрансплантата. Таким чином, 

запропонований спосіб скорочує час і травматичність оперативного 

втручання, покращує якість лікування пацієнтів.  

  

 

СПОСІБ ПОНОВЛЕННЯ РАДІОУЛЬНАРНОГО З’ЄДНАННЯ  

ПРИ ІМПРЕСІЙНИХ ПЕРЕЛОМАХ ПРОМЕНЕВОЇ КІСТКИ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І.,  

Піонтковський В.К., Тимчук В.Г., Гузак В.Д. 

 

Після неправильно зрощених імпресійних переломів променевої кістки в 

ділянці променезап’ясткового суглоба виникає постійний біль за рахунок 

порушень у з’єднанні променевої і ліктьової кісток. При цьому голівка 

ліктьової кістки зміщена донизу і назовні. Порушується конгруентність 

променезап’ясткового суглоба. Лікування даної патології найчастіше 

здійснюють оперативним методом: поновлюють анатомічне співвідношення 

в з’єднанні променевої і ліктьової кісток. 

Нами запропоновано спосіб поновлення радіоульнарного з’єднання при 

імпресійних переломах променевої кістки, який полягає в тому, що робиться 

коса остеотомія нижньої третини ліктьової кістки і за допомогою двох 

гвинтів, введених у дистальний і проксимальний уламки і дротяної петлі 

скорочується довжина ліктьової кістки. Це скорочення робиться дозовано до 

нормального рівня співвідношень променевої і ліктьової кісток. Тим самим 

поновлюється довжина цих кісток і конгруентність суглобових поверхонь. 

 

 

СПОСІБ ЗАПОБІГАННЯ КІСТКОВІЙ НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

СТЕГНОВОЇ КІСТКИ ПРИ ЕНДОПРОТЕЗУВАННІ  

КУЛЬШОВОГО СУГЛОБА 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І.,  

Піонтковський В.К., Падиніч Ю.М., Тимчук В.Г. 

. 

При ендопротезуванні кульшового суглоба безцементним методом 

введення ніжки і щільне її припасування іноді призводить до крайового 

лінійного перелому в ділянці основи шийки по медіальній або латеральній 

поверхні. При цьому в післяопераційному періоді подовжується строк 

навантаження кінцівки, і перелом за типом тріщини може продовжитися 

(дистальніше від первинного). Для профілактики подальшого можливого 

подовження продольного перелому-тріщини основи медіального або 

латерального краю шийки стегна нижче рівня перелому накладається 

серкляжний дротяний шов, що запобігає ускладненню цього перелому, 

стабілізує стегнову кістку і дозволяє в звичайні оптимальні строки проводити 

навантаження кінцівки. 
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Таким чином, спосіб запобігання кістковій нестабільності стегнової 

кістки при ендопротезуванні кульшового суглоба запобігає ускладненню, 

дозволяє в звичайні строки проводити реабілітаційні заходи і в оптимальні 

строки навантажувати оперовану кінцівку. 

 

 

СПОСІБ ФІКСАЦІЇ КОЛІННОГО СУГЛОБА 

ПІСЛЯ РЕЗЕКЦІЇ З ПРИВОДУ ГНІЙНОГО ГОНАРТРИТУ 

Олексюк І.С., Зінченко А.Т., 

Тимчук В.Г., Падиніч Ю.М., Гасько Д.М. 

 

При гнійних гонартритах застосовують у показаних випадках 

оперативний метод лікування з резекцією суглобових поверхонь 

великогомілкової та стегнової кісток. Після операції для іммобілізації 

кінцівки накладають циркулярну гіпсову пов’язку з «вікном» (для 

перев’язок) , що в деяких випадках призводить до зміщення стегнової або 

великогомілкової кісток. 

Для усунення цього недоліку ортопеди-травматологи почали 

застосовувати компресійно-дистракційні апарати типу Ілізарова з чотирьох 

кілець. Досягалася стабільна фіксація і більш відкритий доступ до колінного 

суглоба. Але нерідко виникали нагноєння в ділянці однієї або двох з 8 

проведених спиць, а з’єднувальні штанги між кільцями обмежували 

маніпуляційний простір для огляду та перев’язок. 

Для усунення цих недоліків нами запропоновано спосіб фіксації 

колінного суглоба після резекції з приводу гнійного гонартриту, який полягає 

в тому, що накладаються два напівкільця апарата Ілізарова і два стрижня, що 

дозволяє провести надійну іммобілізацію колінного суглоба. При цьому 

використовують 2 спиці замість 8. Це дозволяє не тільки досягти стабільної 

іммобілізації колінного суглоба, а і запобігти можливим запальним процесам 

у ділянці спиць. Крім того, створюється більший оглядовий простір у ділянці 

колінного суглоба. 

Таким чином, запропонований «Спосіб фіксації колінного суглоба після 

резекції з приводу гнійного гонартриту» дозволяє зменшити травматичність 

операції, скорочує її час, поліпшити оглядовий простір у ділянці колінного 

суглоба і післяопераційної рани. Все це дозволяє покращити якість лікування 

хворих з наведеною патологією. 

 

 

СПОСІБ ОПЕРАТИВНОГО ЛІКУВАННЯ ВИРОСТКІВ 

ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І.,  

Піонтковський В.К., Перепічка О.В., Плегуца І.М. 

 

При ізольованих переломах виростків великогомілкової кістки зі 
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зміщенням уламків у сучасний період часу найчастіше застосовують 

оперативні методи лікування. При цьому після зіставлення уламків їх 

тимчасове утримання досягається двома спицями діаметром 2-2,5 мм. По цих 

спицях здійснюється кінцева стабільна фіксація уламків канюльованими 

гвинтами, після чого вони видаляються. Для більш стабільного остеосинтезу, 

крім цих двох канюльованих гвинтів нами запропоновано введення гвинта в 

передньо-задній площині під введеними раніше. Таким чином, введений 

канюльований гвинт у передньо-задній площині діє як підпорка для двох 

раніше введених гвинтів, підсилює їх фіксаційну спроможність і виключає їх 

міграцію. 

 

 

СПОСІБ ПРОФІЛАКТИКИ МІГРАЦІЇ ЕНДЕР-ЦВЯХІВ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І.,  

Піонтковський В.К., Плегуца І.М., Сторощук І.В. 

 

При переломах стегнової кістки зі зміщенням уламків у людей літнього 

віку найбільш оптимальним і малоінвазивним методом інтрамедулярного 

остеосинтезу є застосування цвяхів Ендера, які вводяться в ділянці 

зовнішнього та внутрішнього надвиростків. При цьому вводяться  для 

оптимального стабільного остеосинтезу 2-3 цвяхи Ендера діаметром 4-4,5 

мм. Іноді стабільність остеосинтезу значно погіршується, у зв’язку з 

міграцією цвяхів Ендера в ділянці їх введення. Це веде до дестабілізації 

остеосинтезу і значному погіршенню якості лікування хворих: виникають 

явища сповільненої консолідації перелому, несправжні суглоби та інші. 

Для усунення цих недоліків, нами запропоновано спосіб профілактики 

міграції Ендер-цвяхів, який полягає в тому, що в ділянці дистальних кінців 

цвяхів Ендера застосовують алотрансплантати з поліаміду П-12, які мають 

клиновидну форму і вводяться поряд із цвяхами в ділянці надвиростків 

стегнової кістки, забезпечуючи запобігання їх міграції.  

Таким чином, спосіб профілактики міграції Ендер-цвяхів запобігає 

міграції Ендер-цвяхів, покращує якість лікування і сприяє зрощенню 

переломів в оптимальні строки. 

  

 

СПОСІБ НАКІСТКОВОГО ОСТЕОСИНТЕЗУ КІСТОК ГОМІЛКИ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І., Дудко О.Г., Марчук О.Ф., Пікула В.В. 

 

При закритих переломах обох кісток гомілки в нижній третині зі 

зміщенням уламків, коли консервативні методи лікування (постійне скелетне 

витягання, гіпсові пов’язки) неефективні, застосовують різні види 

оперативного лікування: компресійно-дистракційний остеосинтез апаратами 

зовнішньої фіксації (АЗФ); інтрамедулярний вид остеосинтезу цвяхами 

різних конструкцій; остеосинтез спицями, гвинтами-стяжками, накістковими 
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пластинами. 

При переломах обох кісток гомілки в нижній третині зі зміщенням 

уламків перевагу при оперативних методах віддають накістковому виду 

остеосинтезу різними видами пластин, у тому числі і з кутовою стабільністю. 

Традиційно оперативне втручання починають з остеосинтезу малогомілкової 

кістки, а потім – великогомілкової. У деяких випадках при осколкових 

переломах великогомілкової кістки повне зіставлення уламків таким методом 

не досягається. Для усунення цього недоліку при тяжких переломах кісток 

гомілки (тип перелому 43-A3 за класифікацією AO: «Műller AO Classic 

fication of Fractures Long Bones» ми запропонували зміну послідовності 

традиційних методів оперативного втручання: спочатку здійснюється  

остеосинтез великогомілкової кістки пластиною з кутовою стабільністю, а 

потім – остеосинтез малогомілкової кістки трубчастою пластиною. Це дає 

можливість більш повного анатомічного зівставлення уламків 

великогомілкової та малогомілкової кісток нижньої третини гомілки, 

поліпшує якість лікування хворих. 

Таким чином, спосіб накісткового остеосинтезу кісток гомілки дозволяє 

досягти повного анатомічного зіставлення уламків і покращити якість 

лікування хворих. 

  

 

СПОСІБ ЛІКУВАННЯ ПЕРЕЛОМІВ МІЖВИРОСТКОВОГО 

ПІДВИЩЕННЯ ВЕЛИКОГОМІЛКОВОЇ КІСТКИ  

В УМОВАХ АРТРОСКОПІЇ 

Зінченко А.Т., Яким’юк Д.І.,  

Горпенюк О.В., Піонтковський В.К., Марчук О.Ф. 

 

На даний час набуло актуальності лікування ортопедо-травматологічних 

хворих артроскопічним методом. Особливо це стосується патології колінного 

суглоба. Артроскопічно поновлюються бокові зв’язки (латеральна і 

медіальна), схрещені (передня і задня), видаляються хондроматозні тіла, 

меніски, жировик Гоффа, пошкоджені ділянки хрящової тканини 

(хейлотомія) та інші. У випадках, коли не було діагностовано клінічно і 

рентгенологічно перелом міжвирсткового підвищення великогомілкової 

кістки і він виявляється при артроскопії, нами запропоновано спосіб 

лікування переломів міжвиросткового підвищення великогомілкової кістки в 

умовах артроскопії. Він полягає в тому, що проводиться фіксація перелому за 

допомогою лавсанового шва, що дозволяє без традиційної артротомії 

поновити цілісність міжвиросткового підвищення великогомілкової кістки 

артроскопічним методом. 

Таким чином спосіб лікування переломів міжвиросткового підвищення 

великогомілкової кістки в умовах артроскопії дозволяє малоінвазивно – без 

традиційної артротомії – поновити цілісність перелому міжвиросткового 

підвищення (малоінвазивний  остеосинтез). 
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СПОСІБ ДІАГНОСТИКИ РАДИКУЛОПАТІЙ 

ШИЙНОГО ВІДДІЛУ ХРЕБТА 

Циркот І.М., Бірюк І.Г., Мойсюк В.Д. 

 

Радикулопатія (від лат. radicula — корінець, pathia) – це загальний 

термін, який використовується медиками для позначення симптомів, 

пов’язаних із захворюваннями периферичної нервової системи людини, 

зумовлених защемленням або запаленням корінців спинномозкових нервів. 

Шийна радикулопатія (ПІР) – нейрокомпресійний синдром, що 

супроводжується склеротомними руховими та/або чутливими розладами, а 

також больовим синдромом. 

Незважаючи на досить широку розповсюдженість, ШР продовжують 

залишатися досить маловивченим явищем у сучасній медицині. Клінічна 

картина ШР складається з різного ступеня порушень рухів, чутливості, 

рефлексів, а також судинних та трофічних розладів, що робить її діагностику 

досить складною. Тому необхідність удосконалення об'єктивної оцінки стану 

сегментарних структур у пацієнтів із вертеброгенними ШР не викликає 

сумнівів. Саме тому, клінічна діагностика ШР методами мануального 

м'язового тестування (ММТ) є актуальною та розширює діапазон клінічних 

та доклінічних методів діагностики. 

Авторами запропоновано клінічний спосіб діагностики радикулопатій 

методом проведення ММТ. Суть способу полягає в ручному методі 

діагностики активності міотатичного рефлексу досліджуваного м'яза в 

процесі виконання ним ізометричного навантаження. Метою такого способу 

діагностики є оцінка адаптаційних можливостей м'яза при виконанні 

заданого руху (оцінюємо здатність нервової системи підтримувати 

активність рефлексу в умовах навантаження м'яза). У такий спосіб можна 

виявити найбільш слабку ланку (гіпорефлекторний м'яз) опорно-рухового 

апарату. Важливим клінічним критерієм у діагностиці ШР є виникнення 

гіпотонії м'язів, що іннервуються ураженим корінцем під час ММГ м'язів. 

Між певними м'язами та корінцями, що їх іннервують, існують взаємозв'язки 

(таблиця). Оцінка стану м'язів відбувається шляхом ММТ конкретних м'язів у 

процесі їхнього скорочення (оцінюємо рефлекс руху). Ослаблення тонусу 

м’яза (гіпорефлексія) під час рефлексу руху свідчить про зниження 

активності рефлексу руху та можливу компресію корінця в міжхребцевому 

отворі або по його ходу. 
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Анатомічний рівень 

радикулопатій 
М’язи 

Радикулопатія С4 
m.trapezius (pars trasversa) т. infraspinatus 

m.romboideus 

Радикулопатія С5 
m.deltoideus m.serratus anterior m.pectoralis 

major (pars clavicularis) 

Радикулопатія С6 

m.pectoralis major (pars stemalis) m. biceps 

brachii m.extensor carpi ulnaris/radialis 

m.latissimus dorsi 

Радикулопатія С7 
m.triceps braghii m.flexor carpi 

ulnaris/radialis 

Радикулопатія С8 m.adductor policis brevis 

Радикулопатія Гіі І 
mm.inreossei palmaris mm.flexor policis 

longus/brevis 

Діагностичним ключем під час визначення рівня ураження корінця 

методом ММТ слід вважати функціональну гіпорефлексію двох м'язів, які він 

іннервує. 

Спосіб дає змогу покращити діагностичний процес захворювань 

шийного відділу хребта, оскільки клінічно можна визначати ймовірний 

рівень шийної радикулопатії шляхом мануального м'язового тестування і 

даний спосіб може бути використаним у клінічній практиці та впровадженим 

у практичну охорону здоров’я, як експрес-метод діагностики. 

 

 

СПОСІБ ВИЗНАЧЕННЯ М'ЯЗІВ,  

ЩО ПОРУШУЮТЬ ПАТЕРН ХОДЬБИ 

Циркот І.М., Бірюк І.Г., Куковська І.Л. 

 

Ходьба, як один із способів локомоції людини, здійснюється в результаті 

складної, координованої нервовою системою, діяльності скелетних м'язів 

тулуба та кінцівок. З точки зору біомеханіки та нейрофізіології - ходьба 

віддзеркалює процеси збудження та інгібіції (активації та подавления 

рефлексів), які відбуваються в периферичній нервовій системі та 

реалізуються шляхом рефлекторного скорочення м’язів. При оптимальній 

роботі нервової системи під час ходьби виникає синхронність згинання та 

розгинання в протилежних суглобах рук і ніг, що не викликає перевантажень 

опорно-рухового апарату. 

При порушенні патерна ходьби в опорно-руховому апараті виникає 

тонусно-силовий дисбаланс(-и) м'язів, що нерідко спричинює больовий 

синдром та є причиною звернень до спеціалістів. Визначити істинну причину 

м’язових дисбалансів, які спричинили біль та порушують патерн ходьби, 

буває досить важко. Тому нами запропоновано спосіб визначення 

гіпорефлекторних м'язів, що порушують патерн ходьби та сприяють 
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виникненню больового синдрому під час навантаження опорно-рухового 

апарату. 

Суть способу полягає в тому, що пацієнта просять стати в позу 

зупиненого кроку та проводять мануальне м'язове тестування основних 

м'язів, що забезпечують кроковий механізм. Проводиться мануальне м'язове 

тестування м'язів верхніх кінцівок та шиї. У нормі: у позі зупиненого кроку, 

завдяки злагодженій роботі нервової системи, відбувається чітка активація та 

подавления рефлексів у флексорах та екстензорах верхніх кінцівок та м'язів 

шиї залежно від того, яка нога здійснює згинання. Якщо винесена вперед ліва 

нога, то відбувається активація м'язів-згиначів руки справа, м'язів шиї зліва, 

подавления екстензорів руки справа та активізація екстензорів руки зліва. 

При здійсненні зупиненого кроку в положенні вперед права нога - 

активізуються згиначі руки зліва, м'язи шиї справа, подавляються екстензори 

руки зліва та активізуються екстензори руки справа. 

У випадку порушення даної схеми рефлекторної активації та подавления 

роботи хоча б одного з м'язів - тест вважається позитивним і свідчить про 

порушення схеми ходи, що в подальшому сприятиме формуванню нових 

компенсаторних дисбалансів у роботі опорно-рухового апарату та 

виникненню больового синдрому в ділянках перевантажень. 

Спосіб дає змогу покращити діагностику порушень опорно-рухового 

апарату та захворювань, пов'язаних з ним, оскільки клінічно (шляхом 

мануального м'язового тестування) можна визначати дисбаланс у схемі 

активації та подавленні роботи м'язів, які беруть участь у формуванні 

патерна ходьби. Даний спосіб може бути використаним у клінічній практиці 

та впровадженим у практичну охорону здоров’я, як експрес-метод 

діагностики порушень периферичної нервової системи та опорно-рухового 

апарату. 

 

 

УДОСКОНАЛЕНА ФОРМА ПЛАСТИНКИ  

ПРИ ПЛАСТИЦІ ДЕФЕКТІВ ЧЕРЕПА 

Шутка В.Я. 

 

При проведенні оперативних втручань щодо дефектів черепа 

використовується протакрилова пластинка, яка готується під час операції і 

форма її відповідає формі дефекту черепа. 

Для покращення ефективності даного етапу, профілактики вторинного 

зміщення пластинки нами запропоновано і використовується метод 

формування додаткового виступу шириною 2-3 мм, який виступає над 

кістковим дефектом зверху. 

Це допомагає значно збільшити надійність фіксації протакрилової 

пластинки і покращити як найближчі, так і віддалені результати операції 
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СПОСІБ ПЛАСТИКИ ПАХВИННИХ ГРИЖ  

Войтів Ю.Я., Войтів Я.Ю. 

 

Спосіб пластики пахвинних гриж, який відрізняється тим, що дає 

можливість сформувати надійний м’язово-апоневротичний рубець, без 

зав’язування вузлів між тканинами, що зіставляються. 

Спосіб пластики пахвинних гриж: після доступу, виділення та видалення 

грижового мішка проводять пластику стінки пахвинного каналу попереду 

сім’яного канатика (круглої зв’язки матки). Відступаючи на 2 см уверх від 

краю розтину апоневрозу зовнішнього косого м’язу живота, одним швом 

захоплюють медіальний край апоневрозу, внутрішній косий та поперечні 

м’яза, залишаючи зовнішній кінець нитки довгим. Введена у пахвинний 

канал голка повертається гострим кінцем уверх і медіальний листок 

апоневрозу прошивається зсередини назовні з наступним прошиванням 

пахвинної зв’язки. Голкою на зовнішньому кінці нитки зсередини назовні 

прошивається пахвинна зв’язка на відстані 1 см від виведеної нитки. Кінці 

ниток зав’язують. Латеральний край апоневрозу накладають на медіальний, 

формуючи дублікатуру, і фіксують вузловими швами. 

Перевагою даного способу над класичними способами пластики стінки 

пахового каналу попереду від сім’яного канатика є відсутність вузлів 

шовного матеріалу між листками апоневрозу зовнішнього косого м'яза, що 

виключає утворення гранульом і порожнин між тканинами, що 

зіставляються. Збільшена площа дотикання листків апоневрозу збільшує 

площу рубцювання, що зміцнює утворену стінку пахвинного каналу. 

Як шовний матеріал доцільно використовувати монофільні 

нерозсмоктувальні нитки. 

Спосіб пластики пахвинних гриж може використовуватися для 

оперативного лікування невеликих косих пахвинних гриж 1 типу. 

Спосіб зашивання апоневрозу при діастазі прямих м’язів живота, є 

технічно простий та топографо-анатомічно обґрунтований, може 

використовуватися для оперативного лікування невеликих косих пахвинних 

гриж 1 типу. 

Метод випробувано в клініці з позитивним результатом. 

 

 

СПОСІБ ПЛАСТИКИ ПАХВИННИХ ГРИЖ  

З ЛІКВІДАЦІЄЮ ПАХВИННОГО КАНАЛУ 

Войтів Я.Ю., Войтів Ю.Я. 

 

Спосіб пластики пахвинних гриж з ліквідацією пахвинного каналу, який 

відрізняється тим, що дає можливість сформувати надійний м’язово- 

апоневротичний рубець, без зав’язування вузлів між тканинами, що 

зіставляються. 

Спосіб пластики пахвинних гриж з ліквідацією пахвинного каналу 
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полягає в наступному: після доступу, виділення та видалення грижового 

мішка проводять пластику пахвинного каналу, з переміщенням сім’яного 

канатика у підшкірну жирову клітковину. Відступаючи на 2 см уверх від 

краю розтину апоневрозу зовнішнього косого м’яза живота, одним швом 

захоплюють медіальний край апоневрозу, внутрішній косий та поперечні 

м’язи, поперечну фасцію, залишаючи зовнішній кінець нитки довгим. 

Введена у пахвинний канал голка повертається гострим кінцем уверх і 

медіальний листок апоневрозу прошивається зсередини назовні з наступним 

прошиванням пахвинної зв’язки. Голкою на зовнішньому кінці нитки 

зсередини назовні прошивається пахвинна зв’язка на відстані 1 см від 

виведеної нитки. Кінці ниток зав’язують. Латеральний край апоневрозу 

накладають на медіальний, формуючи дублікатуру, і фіксують вузловими 

швами. 

Перевагою даного способу над класичними способами пластики з 

ліквідацією пахвинного каналу (Постемпського, Кримова, Перраса) є 

відсутність вузлів шовного матеріалу між листками апоневрозу зовнішнього 

косого м’яза, що виключає утворення гранульом і порожнин між тканинами, 

що зіставляються. Збільшена площа дотикання листків апоневрозу збільшує 

площу рубцювання, що зміцнює утворену стінку пахвинного каналу. 

Як шовний матеріал доцільно використовувати монофільні 

нерозсмоктувальні нитки. 

Спосіб пластики пахвинних гриж може використовуватись для 

оперативного лікування рецидивних пахвинних гриж 3,4,6 типів. 

Спосіб зашивання апоневрозу при діастазі прямих м’язів живота, як 

технічно простий та топографо-анатомічно обґрунтований, може 

використовуватись для оперативного лікування пахвинних гриж 3,4,6 типів. 

Метод випробувано в клініці з позитивним результатом. 
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