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МОДЕЛЬ ПРОГНОЗУВАННЯ РИЗИКУ ЗАХВОРЮВАННЯ  
НА ТУБЕРКУЛЬОЗ ОРГАНІВ ДИХАННЯ У ДІТЕЙ З ЛАТЕНТНОЮ  

ТУБЕРКУЛЬОЗНОЮ ІНФЕКЦІЄЮ

Анотація: У статті йдеться про можливість прогнозування перебігу латентної туберкульозної інфекції (ЛТІ) у дітей, 
а саме визначення ризику захворювання на туберкульоз (ТБ) органів дихання у дітей із ЛТІ. Авторами розроблена мо-
дель складання прогнозу, суть якої полягає в обрахунку діагностичних коефіцієнтів із подальшим обчисленням їх суми. 
Після рейтингового ранжирування та оцінки інформативності клінічних ознак та чинників ризику виявлені найбільш зна-
чущі з них. У статті наведені значення діагностичних коефіцієнтів, послуговуючись якими лікар може самостійно скласти 
прогноз перебігу ЛТІ у дитини.

Аннотация: В статье речь идет о возможности прогнозирования хода латентной туберкулезной инфекции (ЛТИ) 
у детей, а именно определение риска заболевания туберкулезом органов дыхания у детей с ЛТИ. Авторами разрабо-
тана модель составления прогноза, суть которой заключается в подсчете диагностических коэффициентов с дальней-
шим вычислением их суммы. После рейтингового ранжирования и оценки информативности клинических признаков 
и факторов риска выявлены наиболее значимые из них. В статье приведены значения диагностических коэффициентов, 
воспользовавшись которыми врач может самостоятельно составить прогноз течения ЛТИ у ребенка.

Summary: The article deals with the possibility of predicting the course of latent tuberculosis infection (LTBI) in children, 
namely, the determination of the risk of respiratory tuberculosis in children with LTBI. The authors have developed a model for 
making a forecast, the essence of which is to calculate the diagnostic coefficients with the further calculation of their sum. After 
the rating ranking and assessment of the informativeness of clinical signs and risk factors, the most significant of them were 
identified. The article presents the values of diagnostic coefficients, using which a doctor can independently make a prediction 
of the course of LTBI in a child.

Близько 70 мільйонів дітей у світі мають ла-
тентну туберкульозну інфекцію (ЛТІ), у зв’язку з 
чим у них є підвищений ризик розвитку туберку-
льозу (ТБ) в майбутньому [1]. Точних даних щодо 
поширення ЛТІ в Україні не існує, але прийнято 
вважати, що близько 90,0% українців інфіковані 
мікобактеріями туберкульозу (МБТ). 

Протягом 2020 року в Україні і загалом у сві-
ті. мало місце погіршення в роботі системи ран-
нього виявлення, профілактики і лікування ТБ. 
Фахівці ВООЗ небезпідставно вважають, що це 
було пов’язано з негативним впливом пандемії 
COVID-19 на охорону здоров’я, в цілому, і проти-
туберкульозні заходи, зокрема [2]. 

На відміну від різноманітних неспецифічних 
інфекційних агентів, МБТ здатні до повільного роз-
множення і реверсії з наступною реактивацією у не-

визначені, віддалені строки. Після інфікування МБТ 
людина може мати безсимптомний перебіг недуги 
протягом тривалого часу. Відомо, що ТБ розвиваєть-
ся в середньому у 10,0% інфікованих [3]. У розви-
ткові ТБ різних органів беруть участь несприятливі 
чинники, кожен з яких, взятий окремо, як правило, не 
викликає розвиток ТБ. До розвитку локальної фор-
ми ТБ призводить поєднання комплексу чинників.

У країнах із високим тягарем ТБ, до яких відне-
сена й Україна, інфікування мікобактеріями тубер-
кульозу (МБТ) населення відбувається ще в дитин-
стві з подальшим можливим розвитком органного 
ТБ протягом життя [4]. Діти є найбільш уразли-
вими щодо ТБ інфекції, оскільки їх імунна систе-
ма ще не є досконалою, вони легко інфікуються  
мікобактеріями ТБ при контакті з хворим, і недуга  
у дітей часто має ускладнений перебіг [5].
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Використання сучасних специфічних тестів не 
убезпечує від неточної діагностики і не дає від-
повідь на запитання щодо ймовірності й термінів 
формування ТБ органів дихання у пацієнта з ЛТІ. 
З огляду на це, зазвичай аналізують певні показ-
ники обстежень, послуговуючись даними гемато-
логічного аналізу, рентгенологічних обстежень, 
генетичного, імунологічного та біохімічного до-
сліджень із наступною їх математичною обробкою, 
щоб прогнозувати перебіг недуги, з метою запобі-
гання появі тих чи інших небажаних явищ [6; 7; 8].

Прогнозування як спосіб моделювання тих чи 
інших процесів, широко застосовується в епідемі-
ології. Наприклад, дані моделювання показали, що 
14,1% випадків ЛТІ у дітей молодше 14 років ви-
кликані мультирезистентними штамами, що значно 
вище, ніж у дорослих (2,8%) [9].

Для прогнозування тенденцій перебігу недуги 
в багатьох галузях медицини використовуються 
різні підходи, зокрема виявлення предикторів або 
найбільш вагомих чинників ускладнень. У фтизі-
опедіатрії розроблені способи для прогнозування 
перебігу вже діагностованого локального ТБ, коли 
у хворої дитини, наявні вогнищеві або інфільтра-
тивні зміни в легенях, беруться до уваги клінічні 
показники, притаманні перебігові ТБ органів ди-
хання, проводиться оцінка відповідних клінічних 
ознак та клінічних параметрів, зміни яких є визна-
чальними для тенденції перебігу захворювання з 
небезпекою прогресування специфічного процесу. 
У випадку ЛТІ ми маємо справу з «прихованою» 
інфекцією, відсутністю органних змін, які мож-
на виявити рентгенологічно. А стан самої дитини 
з ЛТІ може мало чим відрізнятися від здорової або 
ж «маскуватися» під неспецифічні хронічні недуги.

Основним методом ранньої діагностики ТБ 
у дітей в Україні все ще залишається туберкулі-
нодіагностика – внутрішньошкірна проба Ман-
ту із двома туберкуліновими одиницями (2 ТО). 
В умовах масової вакцинації проти ТБ позитивний 
результат проби Манту може виступати як у ролі 
маркера вакцинації, так і в ролі маркера інфіку-
вання організму вірулентними штамами МБТ [10]. 
Суттєвими недоліками проби Манту є складнощі 
її трактовки та значна кількість хибно-позитивних 
реакцій – від 40,0 до 90,0% [11]. Це призводить до 
гіпердіагностики і невиправданого призначення 
протитуберкульозних препаратів, що завдає шкоди 
здоров’ю пацієнтів. 

Проведені нами кількома роками раніше дослі-
дження показали, що із 166 пацієнтів із позитив-
ним результатом проби Манту з 2 ТО ППД-Л, яким 
було проведено пробу зі специфічними білками 
(CFP-10, ESAT-6), позитивний результат виявився 
лише у 74 (44,6 ± 3,9)% дітей. Виходячи з цього, 
точність проби Манту становить приблизно 45,0%. 
Дослідження виконано за кошти держбюджету.

Існує можливість прогнозувати ризик розвитку 
ТБ за допомогою, наприклад, квантиферонового 
тесту або інших високоспецифічних тестів із вико-
ристанням рекомбінантних білків (CFP-10, ESAT-6),  
але такі дослідження мають високу вартість і дале-

ко не кожна родина в Україні може дозволити собі 
такі обстеження. Зокрема тому ВООЗ, усіляко під-
тримуючи проведення таких тестів в індивідуаль-
ному порядку, не рекомендує їх використання для 
масового скринінгу у країнах із низьким рівнем до-
ходів населення [3]. 

Методики, яка б дала змогу прогнозувати ризик 
захворювання на ТБ органів дихання у дітей із ЛТІ 
(або дітей, інфікованих МБТ), на сьогодні не існує. 
Тому основним завданням нашої розробки було 
створити таку структурну модель, яка б дала змогу 
практичним лікарям-фтизіопедіатрам аналізувати 
й інтерпретувати клініко-лабораторні показники, 
дані опитування та дані об’єктивного огляду, що 
характеризують перебіг ЛТІ у дитини, з метою 
прогнозування ризику захворювання на ТБ органів 
дихання у дітей із ЛТІ.

Для створення моделі кількісної оцінки наяв-
ності та впливу чинників, що сприяють розвитку 
локального ТБ у дітей, нами було здійснене рей-
тингове ранжирування провідних клінічних ознак, 
визначення їх діагностичної інформативності із 
подальшим обчисленням відповідних діагностич-
них коефіцієнтів. Для цього ми послуговувалися 
методом послідовного аналізу Вальда [12], згідно 
з яким, шляхом обчислення суми умовних величин, 
що характеризують інформативність окремих по-
казників, отримують конкретну інформацію для 
індивідуального прогнозу. 

Для розробки моделі та виявлення найваго-
міших діагностичних чинників було проаналі-
зовано 57 ознак. Усі ознаки розбивалися на діа-
гностичні діапазони. Інформативність обраного 
чинника розраховували за методикою Е. В. Гублера  
і А. А. Генкина [13]. Для відбору визначеного чин-
ника і його значень розраховували інформаційну 
міру Кульбака [14].

Загалом було проаналізовано 391 історію хво-
роби дітей, із яких 275 історій хвороби дітей з ЛТІ, 
та 116 історій хвороби дітей, хворих на вперше діа-
гностований ТБ.

Встановлено, що чинники, які мають значення 
ДК більше ніж 3,0, збільшують ризик виникнення 
ТБ органів дихання у дітей з ЛТІ. Результати наших 
досліджень підтвердили інформативність та досто-
вірну діагностичну значущість наведених вище 
проаналізованих чинників для прогнозування ри-
зику захворювання на ТБ органів дихання у дітей із 
ЛТІ. Усі несприятливі чинники можна розділити на 
3 групи, а саме: із високим рівнем ДК (більше 5,0); 
середнім – (4,0–5,0) та відносно низьким рівнем 
значущості ДК (3,0–4,0). До групи чинників із висо-
ким ДК відносяться: підвищення температури тіла 
переважно у вечірній час (5,2), пітливість уночі (5,3) 
та виявлення ЛТІ під час звернення за медичною 
допомогою до загальної лікарської мережі (7,6).

Для прогнозування ризику захворювання на 
ТБ органів дихання у дітей із ЛТІ лікарю необ-
хідно мати результати клініко-лабораторного 
обстеження (анамнез, клінічний огляд, загаль-
ний аналіз крові з формулою, біохімічні дослі-
дження, загальний аналіз сечі, оглядова рентге-



6

№ 30 / 2021 р.

нограма органів грудної порожнини (ОР ОГП), 
проаналізувати динаміку усіх наявних результа-
тів проби Манту і обчислити суму відповідних 
діагностичних коефіцієнтів, виходячи з ознак, 
притаманних пацієнтові на момент підрахунку,

Наводимо значення обчислених нами ДК, які 
відповідають певній клінічний ознаці або чиннику 
ризику, отримані після рейтингового ранжируван-
ня та визначення діагностичної інформативності 
цих ознак та чинників:

– підлітковий та ранній вік (ДК 3,8); 
– позитивний результат високоспецифічного 

тесту з рекомбінантними білками (CFP-10, ESAT-6) 
(ДК 4,2); 

– виявлення ЛТІ під час звернення за медичною 
допомогою (ДК 7,6); 

– виявлення ЛТІ під час обстеження у зв’язку із 
тубконтактом (ДК 4,1); 

– наявність скарг на порушення сну (ДК 4,1), 
зниження апетиту (ДК 4,6);

– пітливість вночі (ДК 5,3);
– незначне підвищення температури тіла у ве-

чірній час (ДК 5,2); 
– незадовільний загальний стан в цілому 

(ДК 3,1);
– наявність встановленого контакту з хворим на 

ТБ (ДК 3,5); 
– наявність периорбітального ціанозу (ДК 3,2);
– збільшення ШОЕ (ДК 3,8).
Наступним кроком є обчислення суми діагнос-

тичних коефіцієнтів, які притаманні пацієнтові на 
момент підрахунку. Значення суми діагностичних 
коефіцієнтів 13 і більше балів свідчить про високий 
ризик захворювання на ТБ органів дихання у дітей 
із ЛТІ, а якщо значення суми діагностичних коефі-
цієнтів < 13 балів, прогнозують відносно низький 
ризик розвитку ТБ органів дихання у дітей з ЛТІ.

Якщо сума діагностичних коефіцієнтів вка-
зує на високий ризик захворювання на ТБ органів 
дихання, дитині необхідно призначити додаткове 
обстеження, наприклад, комп’ютерну томограму, 
бронхоскопію і переконати батьків у необхідності 
проведення профілактичного лікування протиту-
беркульозними препаратами.

Ефективність даної моделі, вивчали шляхом 
спостереження за 228 дітьми з ЛТІ, для яких були 
обраховані суми діагностичних коефіцієнтів із ме-
тою прогнозування у них ризику розвитку ТБ орга-
нів дихання. У 153 (67,1%) пацієнтів сума ДК була 
менша 13, тобто у них був низький ризик розви-
тку активного ТБ. У 75 (32,9%) пацієнтів сума ДК 
становила 13 і більше балів, що свідчить про ви-

сокий ризик захворювання на ТБ органів дихання. 
Всі діти перебували в домашніх умовах, а не в ста-
ціонарі або санаторії. Переконливих даних щодо 
якісного проведення хіміопрофілактики не було 
надано. Протягом трьох років після початкового 
обстеження й виключення локального ТБ діти пері-
одично (1 раз на рік) проходили обстеження. За цей 
період із групи пацієнтів із низьким ризиком ви-
никнення ТБ органів дихання, сума ДК у яких була 
менша 13, захворіла на ТБ одна дитина. Протягом 
трьох років ТБ було виявлено у 18 із 75 осіб, у яких 
сума ДК становила 13 і більше балів.

Таким чином, застосовуючи дану модель, 
можна прогнозувати низький та високий ризик за-
хворювання на ТБ органів дихання у дітей із ЛТІ. 
Так, за результатом обчислення суми ДК, у 153 із 
228 пацієнтів ризик розвитку ТБ органів дихан-
ня був низький, прогноз підтвердився на 99,6%, 
оскільки в одного з цих пацієнтів було виявлено 
ТБ. У 75 осіб сума ДК перевищувала або дорів-
нювала 13, тобто їх ризик захворіти на ТБ орга-
нів дихання було оцінено як високий. Протягом 
трьох років у 18 із означених 75 осіб було вияв-
лено ТБ, тобто в означеному проміжку часу про-
гноз для цієї групи осіб підтвердився у 18 (24,0%) 
обстежених дітей. У решти 57 осіб, якщо сума їх 
діагностичних коефіцієнтів не знижуватиметься 
в динаміці, існує ризик захворювання на ТБ ор-
ганів дихання в майбутньому і їх слід обов’язково 
обстежувати кожні 6 міс.

Застосування наведеної моделі прогнозування 
дозволяє підвищити точність прогнозування ризику 
захворювання на ТБ органів дихання у дітей із ЛТІ 
на 29,4%, порівняно з пробою Манту та визначити 
контингенти, що потребують додаткового обсте-
ження, профілактичного лікування та динамічного 
спостереженням у дитячого фтизіатра з метою за-
побігання прогресуванню ЛТІ в активну форму ТБ.

Висновки. Діти з латентною туберкульозною ін-
фекцією становлять численну групу ризику для ре-
активації туберкульозного процесу в майбутньому.

Використання сучасних специфічних тестів не 
убезпечує від неточної діагностики і не дає від-
повідь на запитання щодо ймовірності й термінів 
формування ТБ органів дихання у пацієнта з ЛТІ.

Запропонована модель прогнозування ризику 
захворювання на туберкульоз органів дихання у 
дітей із ЛТІ допомагає визначити контингенти, що 
потребують додаткового обстеження, профілактич-
ного лікування та динамічного спостереженням 
у дитячого фтизіатра з метою запобігання прогре-
суванню ЛТІ в активну форму туберкульозу.
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ЕНДОТЕЛІАЛЬНА ДИСФУНКЦІЯ ТА АРТЕРІАЛЬНА ЖОРСТКІСТЬ –  
КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ У ХВОРИХ НА АРТЕРІАЛЬНУ 

ГІПЕРТЕНЗІЮ З ОЖИРІННЯМ ТА ПОДАГРОЮ

Анотація: Метою дослідження було вивчення особливостей ендотеліальної дисфункції та артеріальної жорсткості 
у хворих на артеріальну гіпертензію (АГ) в поєднанні з ожирінням та подагрою. Обстежено 50 хворих на АГ ІІ ступеня, 
у 32 з яких діагностована супутня подагра та ожиріння, а у 18 – ізольована АГ. Всі хворі поділені в дві групи: І група 
(група порівняння) – 18 хворих на АГ ІІ ступеня; ІІ група (основна група) – 32 хворих на АГ ІІ ступеня з подагрою та 
ожирінням. Аналізували динаміку індекса жорсткості аорти(ІЖА), товщину інтимо-медійного комплекса (ТІМК, мм) та зна-
чення ендотелій-залежної вазодилатації (ЕЗВД) та CAVI-маркера (cardio-ankle vascular index). В основній групі хворих, 
спостерігались достовірно вищі показники ІЖА, ТІМК, ЕТ-1, ШППХ та CAVI-маркера, ніж у хворих без супутньої подагри 
та ожиріння. Несприятливий вплив, за обчисленням відношення шансів (OR 95% CI) щодо перебігу досліджуваної па-
тології, мають всі показники, які прямо (ЕТ-1, ЕЗВД), так і опосередковано через підвищення ШППХ, CAVI-маркера, або 
посилення ригідності (ІЖА, ТІМК) погіршуючи функцію судинної стінки. Клініко-патогенетичні та функціональні аспекти 
ендотеліальної дисфункції та артеріальної жорсткості недостатньо вивчені у хворих з АГ, подагрою та ожирінням. Зміни 
артеріальної ригідності та ендотеліальної дисфункції можуть мати не тільки прогностичне значення, але і враховуватись 
при виборі терапевтичних підходів до лікуванні даної групи хворих.

Аннотация: Целью исследования было изучение особенностей эндотелиальной дисфункции и артериальной 
жесткости у больных артериальной гипертензией (АГ) в сочетании с ожирением и подагрой. Обследовано 50 больных 
АГ II степени, у 32 из которых диагностирована сопутствующая подагра и ожирение, а в 18-изолированная АГ. Все 
больные разделены в две группы: I группа (группа сравнения) – 18 больных АГ II степени; II группа (основная группа) – 
32 больных АГ II степени с подагрой и ожирением. Анализировали динамику индекса жесткости аорты (ИЖА), толщину 
интима-медийного комплекса (ТИМКА, мм) и значение эндотелий-зависимой вазодилатации (ЭЗВД) и CAVI-маркера). 
В основной группе больных, наблюдались достоверно более высокие показатели ИЖА, ТИМКА, ЕТ-1, ШППХ и CAVI-
маркера, чем у больных без сопутствующей подагры и ожирения. Неблагоприятное воздействие, по вычислениям от-
ношение шансов (OR 95% CI) о ходе исследуемой патологии, имеют все показатели, которые прямо (ЭТ-1, ЭЗВД), 
так и опосредованно через повышение ШППХ, CAVI-маркера, или усиление ригидности ухудшая функцию сосудистой 
стенки. Клинико-патогенетические и функциональные аспекты эндотелиальной дисфункции и артериальной жесткости 
недостаточно изучены у больных с АГ, подагрой и ожирением. Изменения артериальной ригидности и эндотелиальной 
дисфункции могут иметь не только прогностическое значение, но и учитываться при выборе терапевтических подходов 
к лечению данной группы больных.

Summary: Study of peculiarities of endothelial dysfunction and arterial stiffness in patients with arterial hypertension in 
combination with gout and obesity. The study involved 50 patients, of which 32 with essential hypertension second degree with 
gout and obesity and 18 with essential hypertension second degree without gout and obesity. The average age of the patients 
was 60,2 ± 1,2 years. The study also included 15 healthy persons for control rules parameters. All patients were randomized 
into two groups: group I – 18 patients with hypertension second degree, the second group – 32 patients with hypertension sec-
ond degree, gout and obesity. Analyzed the dynamics of aortic stiffness index – ASI (by reference PBP/SV (mm Hg./Ml.), The 
thickness of intima-media complex (TIMC mm) and the value of endothelium-dependent vasodilation (EDVD) and CAVI-marker  
(cardio-ankle vascular index). Definition of CAVI marker conducted by reopletyzmography (velocity of the pulse wave deter-
mined on the highway "shoulder-tibia"). CAVI – established by formula of K.Shirai. TIMC determined by means of Doppler 
common carotid artery ("Logiq 500" Kranzbuhler, Germany). The magnitude of endothelium (EDVD) vasodilation (Test of reac-
tive hyperemia D. Celemajer et al., 1999) established by determining the rate of brachial artery diameter (Δ%) during reactive 
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Вступ. Зниження пружно-еластичних влас-
тивостей артерій та підвищення їх ригідності є 
однією з доклінічних ознак ураження органів-мі-
шеней [3]. Потовщення стінок артерій, внаслідок 
гіпертрофії та гіперплазії гладком’язових клітин 
медії, збудження сполучнотканинного матриксу 
бідного на еластин, значно погіршує жорсткість 
артерій, що призводить до зниження їх здатності 
змінювати свій діаметр у відповідь на коливання 
артеріального тиску [3; 5]. Встановлено, що ри-
гідність стінки аорти корелює із швидкістю по-
ширення пульсової хвилі (ШППХ). Цей показник 
вважається золотим стандартом вимірювання ри-
гідності судин і незалежним предиктором серце-
во-судинної смертності у хворих на АГ . Спільний 
симпозіум Асоціації кардіологів України та Міжна-
родного товариства здоров’я судин дійшов висно-
вку, що кращим показником оцінки функції арте-
рій є CAVI- маркер (cardio-ankle vascular index), в 
основі якого й лежить вимірювання ШППХ [7]. На 
сьогодні CAVI вважається надійним та незалежним 
маркером функції судин, зокрема її жорсткості (ри-
гідності) [7]. Вирішальну роль у зростанні частоти 
кардіоваскулярної патології відіграють такі нега-
тивні «надбання» як – малорухомий спосіб життя, 
хронічний стрес та збільшення калорійності хар-
чових продуктів, надмірна маса тіла та ожиріння 
[2; 4]. Доведено, що поширеність АГ у хворих з 
подагрою значно вища, ніж у загальній популя-
ції . До того ж, більшість таких хворих мають не 
менше двох факторів кардіо-васкулярного ризику, 
що є прогностично більш несприятливим, ніж їх 
відсутність або наявність одного з них [1; 2; 3]. Іс-
нує кілька механізмів, що лежать в основі зв’язку 
між гіперурикемією та підвищенням артеріально-
го тиску. Молекула сечової кислоти не є інертною 
– вона індукує запальний процес, стимулює виді-
лення низки медіаторів запалення, у тому числі і 
тих, що мають вазоконстрикторні властивості. 
Запальний процес і ішемізація ниркової тканини 
сприяють активації ренін-ангіотензинової систе-
ми, що призводить до дестабілізації артеріального 
тиску. Є достатня доказова база того, що сечова 
кислота безпосередньо і опосередковано призво-
дить до розвитку гіперурикемії [2; 8; 11]. Остання 
стимулює проліферацію гладком’язових клітин, 
вазоконстрикцію, пошкодження цілісності ендо-
телію судин, розвиток ендотеліальної дисфунк-
ції та підвищенню жорсткості артерій, і за таких 
умов призводить до прогресування гіпертензії 
[6; 10]. Вивчення АГ у хворих на ожиріння та по-
дагру є актуальним питанням загальної лікарської 
практики. Коморбідність часто є причиною ін-
валідизації та зменшення тривалості життя [2].

Обґрунтування дослідження. Наявність 
ожиріння та подагри суттєво погіршують пере-
біг артеріальної гіпертензії та сприяють ендотелі-
альній дисфункції та прогресуванню артеріальної 
жорсткості. Розвиток такої коморбідної патології 
супроводжується більш вираженим порушенням 
функції ендотелію, внаслідок чого погіршується 
перебіг захворювання в цілому. Тому вивчення ен-
дотеліальної функції та артеріальної жорсткості за 
наявності даної комор бідної патології залишається 
актуальним питанням.

Мета дослідження – вивчення особливостей 
ендотеліальної дисфункції та артеріальної жор-
сткості артерій у хворих на АГ в поєднанні з ожи-
рінням та подагрою.

Матеріали та методи дослідження. Обстеже-
но 50 хворих, у 32 з яких діагностована АГ ІІ сту-
пеня у поєднанні з ожирінням та подагрою, а у 
18 – лише АГ ІІ ступеня. Середній вік обстежених 
становив 60,2 ± 1,2 року. В дослідження було вклю-
чено також 15 здорових осіб для контролю норми 
показників. Всі хворі були рандомізовані в дві гру-
пи: І група (група порівняння) – 18 хворих на АГ 
ІІ ступеня; ІІ група (основна група) – 32 хворих на 
АГ ІІ ступеня з подагрою та ожирінням. Антро-
пометричне дослідження включало визначення 
індексу маси тіла (ІМТ), вимірювання окружнос-
ті талії (ОТ) і стегон (ОС), співвідношення ОТ до 
ОС (ОТ/ОС). Ожиріння І ступеня діагностовано 
у 25 хворих, ІІ ступеня – у 10 хворих. Індекс жор-
сткості аорти – ІЖА (за відношенням ПАТ/УО (мм. 
рт. ст./мл.)), товщину інтимо-медійного комплекса 
(ТІМК, мм) та значення ендотелій-залежної вазо-
дилатації (ЕЗВД) та CAVI-маркера (cardio-ankle 
vascular index) аналізували до та після лікування 
Визначення CAVI маркера проводилось методом 
реоплетизмографії (швидкість поширення пульсо-
вої хвилі визначалась на магістралі «плече-гоміл-
ка»), та обчислювалюсь за формулою K.Shirai [7]. 
CAVI = 2p x ln (Ps / Pd) x PWV2/ΔP, де p – густина 
крові; ΔP – пульсовий артеріальний тиск, mm.Hg; 
Ps – систолічний артеріальний тиск, mm.Hg; Pd – 
діастолічний артеріальний тиск, mm.Hg; PWV2 – 
швидкість поширення пульсової хвилі, м/с; 
ln – натуральний логарифм (log); PWV=L/Т, де 
L – віддаль на відрізку плече-гомілка (см), а t – 
різниця між початком кровонаповнення плечової і 
гомілкової артерій. Кровонаповнення на плечі і го-
мілці реєстрували методом комп’ютерної реографії 
в поєднанні з синхронною реєстрацією ЕКГ. Індекс 
жорсткості аорти розраховували методом Ю.М. Сі-
ренка, А.Д. Радченко [6]. ТІМК визначали шляхом 
проведення доплерографії загальної сонної артерії. 
Величину ендотелійзалежної (ЕЗВД) вазодилатації 

hyperemia). Also investigated the level of endothelin-1 (ET-1). After analyzing the results of endothelial dysfunction and arterial 
stiffness in general, it should be noted that in the main group of patients we have observed significantly higher levels ASI, TIMC, 
ET-1, PWV and CAVI-marker than in patients without concomitant gout and obesity. Adverse influence on indicators of odds ratio 
(OR 95% CI) on the course of study of the pathology are all indicators that directly (ET-1, EDVD) or indirectly through increased 
PWV, CAVI-marker, or enhancing rigidity (ASI, TIMC) worsen function of the vascular wall. Clinical, pathological and functional 
aspects of endothelial dysfunction and arterial stiffness are insufficiently studied in patients with hypertension, gout and obesity. 
Changes in arterial stiffness and endothelial dysfunction may have, not only prognostic significance, but also have some impact 
on therapeutic approaches in the treatment of this group of patients.
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(тест з реактивною гіперемією D. Celemajer) вста-
новлювали шляхом визначення приросту діаметра 
плечової артерії (Δ%) в період реактивної гіпере-
мії). Рівень ендотеліну-1 (ЕТ-1) визначали імуно-
ферментним методом на аналізаторі Stat Fax 303, 
за допомогою набору реагентів ELISA. 

Результати дослідження. Результати проведе-
них досліджень показали, що у хворих основної та 
групи порівняння усі показник пружно-еластич-
них властивостей артерій суттєво відрізнялись від 
нормальних значень (табл. 1). Так, у порівнянні із 
показниками здорових, у І групі ІЖА збільшувався 
на 47,5% (р<0,001), у ІІ групі – на 62,2% (р<0,001), 
ТІМК зростала на 13,9% (р<0,001) у хворих ІІ-ої та 
на 20,2% (р<0,001) – І-ої груп. Рівень ЕТ-1 у обсте-
жених І групи був вищим від показника здорових 

на 174% (р<0,001), а ІІ – на 200,0% (р<0,001). ЕЗВД 
знижена у порівнянні з її ступенем у здорових на 
62,5% (р<0,001) у хворих І, та на 64,7% (р<0,001) – 
ІІ групи. Показник ШППХ в І групі збільшувався 
на 63% , ІІ – на 125% у порівнянні з показником у 
здорових (р<0,001). Рівень CAVI – маркера у групі 
порівняння перевищував норму на 50,9% (р<0,001), 
а в основній групі – на 78,4% (р<0,001).

При порівнянні показників ендотеліальної дис-
функції та жорсткості артерій у хворих групи по-
рівняння та основної групи, виявили наступні ре-
зультати. ІЖА у хворих основної групи виявився 
більшим, у порівнянні з хворими групи порівняння 
на 10,0% (р<0,001). ЕТ-1 більший на 9,7% (р<0,001). 
ТІМК у основній групі була більшою у порівнянні 
з контрольною на 5,5% (р<0,01), Не спостерігалось 

Таблиця 1
Особливості змін показників ендотеліальної дисфункції та артеріальної жорсткості судин  

у обстежених групах хворих абс. (∆%), M±m

Показник Норма
n=15

І група 
(група порівняння)

(n=18)

ІІ група 
(основна група)

(n=32)

ІЖА, мм. рт. ст./мл ∆%; p
∆1%;p1

0,61±0,02
0,90±0,03

+47,5, <0.001

0,99±0,01
+62,2, <0.001
+10,0, <0.001

ТІМК, мм, 
∆%; р

∆1%; p1

0,79±0,01
0,90±0,01

+13,9, <0.001

0,95±0,04
+20,2 , <0.01
+5,5, <0.01

ЕТ-1,пг/мл 
∆%; p

∆1%; p1

6,23±0,14 17,08±1,31
 +174,15,<0.001

18,75±0,89
+200,0, <0.001
+9,7, <0.001

ЕЗВД, 
∆%; p

∆1%; p1

13,89±0,8
5,1±0,75

-62,5,<0.001

4,9±0,79
-64,7, <0.001
-3.9, >0.05

ШППХ, м/с
∆%; p

∆1%; p1

9,4 ± 1,3
15,4±2,2

+63,8,<0.001

21,15±0,91
+125, <0.01
+37,3, <0.01

CAVI
∆%; p

∆1%; p1

6,63+0,68
10,01+0,25

+50,9,<0.001

11,83+0,25
+78,4,<0.01
+18,18,<0.01

Примітки: ∆% – різниця показника в порівнянні з величинами норми; р – достовірність різниці даних у порівнян-
ні з величинами норми; ∆1% – різниця показника в порівнянні з групою порівняння; p1 – достовірність різниці даних 
у порівнянні з величинами групи порівняння. 

Рис. 1. Показник CAVI-маркера  
у обстежених хворих

Рис. 2. Динаміка ШППХ (м/с)  
у обстежених хворих
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3,1        (1,12-9,65)   >0.05 

3,6       (1,2-11,3)     <0,001 
 
 
4,43        (1,65-13,4)   >0,05 
5,75        (1,75-18,0)  <0,001 
 
 
6,17       (1,94-16,25)   <0,05 
7,62       (2,30-25,24)  <0,01 
 
 
7,89       (2,49-15,76)   <0,05 

8,45       (2,02-19,8)    <0,01 

 
3,21       (1,15-11,05)   <0,05 

3,59        (1,21-13,28)  <0,05 

 
6,35       (1,98-18,25)   <0,01 

7,00        (2,30-24,03)  <0,05 

Рис. 3. Динаміка відношення шансів за показниками ендотеліальної дисфункції  
та жорсткості артерій

Примітка: І група – група порівняння, ІІ група – група основна.

значних змін з боку показника ЕЗВД, так в осно-
вній групі вона менша на 3,9% (р>0,05), що не є до-
стовірним значенням. ШППХ у основній збільши-
лась на 34,3% в порівнянні з контрольною групою 
(р<0,01) . У хворих основної групи CAVI маркер 
вищий на 18,18% (р<0,01), у порівнянні з контроль-
ною групою хворих. Аналізуючи результати показ-
ників ендотеліальної дисфункції та жорсткості ар-
терій в цілому, слід відмітити, що у основній групі 
хворих, спостерігались достовірно вищі показники 
ІЖА, ТІМК, ЕТ-1, ШППХ та CAVI-маркера, ніж  
у хворих без супутньої подагри та ожиріння. 

З рис. 1 видно, що рівень CAVI у хворих групи 
порівняння більший на 50,9% (p<0,001), а у осно-
вній групі на 78,4% (p<0,01) в порівнянні з показ-
никами норми. При цьому CAVI маркер збільшу-
вався у основній групі хворих на 18,8% (p<0,01) 
в порівнянні з хворими групи порівняння.

Як видно з рис. 2, тривалість ШППХ у хво-
рих групи порівняння перевищує норму на 62,5% 
проти 66,16% (p<0,001), а в основній – на 66,16%. 
Тривалість ШППХ у хворих на АГ у поєднанні 
з подагрою на фоні ожиріння основної групи біль-
ша в порівнянні з групою порівняння на 37,3% 
(p<0,001). На рис.3 представлена динаміка показ-
ників ендотеліальної дисфункції та жорсткості ар-
терій за значенням відношення шансів OR 95%CI. 
Несприятливий вплив за показниками відношення 
шансів (OR 95% CI) щодо перебігу досліджуваної 
мультиморбіної патології, мають всі показники, 
які прямо (ЕТ-1, ЕЗВД) або опосередковано через 
підвищення ШППХ, CAVI-маркера, або посилення 

ригідності (ІЖА, ТІМК) погіршують функцію су-
динної стінки.

Обговорення результатів. Поєднання артері-
альної гіпертензії, ожиріння та подагри характе-
ризується ендотеліальною дисфункцією з підви-
щеним вмістом ендотеліну – 1 на 9,7% (р<0,001), 
змінами пружно-еластичних властивостей судин 
з підвищенням ШППХ на 34,3%, CAVI індексу та 
індексу жорсткості аорти на 10,0% (р<0,001), ТІМК 
на 5,5% (р<0,01)у порівнянні з хворим на АГ без 
ожиріння та подагри. Алгоритм обстеження хворих 
на АГ з ожирінням та подагрою повинен включати 
комплексне визначення показників, що характери-
зують ендотеліальну дисфункцію (ендотелійзалеж-
на вазодилатація, ендотелін-1) та пружно-еластич-
ні властивості судин (товщина інтимо-медійного 
комплексу, серцево-гомілковий судинний індекс, 
швидкість поширення пульсової хвилі, індекс жор-
сткості аорти) з метою раннього виявлення жор-
сткості судин.

Висновки
1. Наявність ожиріння та подагри суттєво погір-

шують перебіг артеріальної гіпертензії та вплива-
ють на жорсткість артеріальної стінки і сприяють 
ендотеліальній дисфункції.

2. За показниками відношення шансів OR 
95% CI найбільш несприятливий прогноз щодо 
перебігу АГ з ожирінням та подагрою мають такі 
показники, як ШППХ [OR = 7,62; СІ (2,30-25,24) 
р <0,01], CAVI маркер [ОR = 8,45 СІ (2,02-19,8) 
р <0,01]та рівень ЕТ-1 [ОR = 7,00 СІ (2,30-24,03) 
р <0,05].
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3. За показниками відношення шансів прогнос-
тична значимість показників не одинакова. При на-
явності в складі коморбідного стану (АГ, ожирін-
ня та подагри) досліджувані показники за своєю 
значущістю розподілялись так: CAVI >ШППХ > 
ЕТ-1 >ІЖА >ЕЗВД >ТІМК. 

4. В повсякденній практиці лікарів першого етапу 
надання медичної допомоги хворим з кардіовасуляр-
ною патологією в поєднанні з подагрою та ожирін-
ням, необхідно використовувати дослідження CAVI- 
маркера, ШППХ, ЕТ-1 та ІЖА. Допоміжними крите-
ріями кардіосваскулярного ризику є ЕЗВД та ТІМК. 
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КОРЕКЦІЯ ПОВЕДІНКОВИХ ПОРУШЕНЬ У ЩУРІВ  
ПІСЛЯ ЧЕРЕПНО-МОЗКОВОЇ ТРАВМИ ЧИННИКАМИ, ЯКІ ОТРИМАНІ 

ІЗ ЕМБРІОНАЛЬНИХ КЛІТИН ГОЛОВНОГО МОЗКУ

Анотація: Стаття присвячена дослідженню когнітивних порушень у щурів на моделі експериментальної (легкої) че-
репно-мозкової травми та можливості їх корекції кондиційними середовищами культури ембріональних клітин головного 
мозку щурів 16-18 доби гестації. Встановлено, що легка ЧМТ протікає з порушеннями різних ланок поведінкових реакцій, 
які проявляються на 5-у та 10-у добу після травми. Введення експериментальним тваринам з легкою ЧМТ кондиційних 
середовищ культур ембріональних клітин головного мозку корегує порушення поведінкових реакцій після ЧМТ. 

Аннотация: Статья посвящена исследованию когнитивных нарушений у крыс на модели экспериментальной (лег-
кой) черепно-мозговой травмы и возможности их коррекции кондиционными средами культуры эмбриональных клеток 
головного мозга крыс 16-18 суток гестации. Установлено, что легкая ЧМТ протекает с нарушениями разных звеньев 
поведенческих реакций, которые проявляются на 5-е и 10-е сутки после травмы. Введение экспериментальным живот-
ным с легкой ЧМТ кондиционных сред культур эмбриональных клеток головного мозга коррегирует нарушения поведен-
ческих реакций после ЧМТ.

 Summary: The article is devoted to the study of rats’ cognitive disorders on the model of experimental (mild) traumatic brain 
injury and the possibility of its correction by conditioned culture media of rats’ embryonic brain cells 16-18 days of gestation. 
It was found that mild traumatic brain injury occurs with violations of various behavioral reactions, which manifest themselves 
on the 5th and 10th day after injury. The injection for experimental animals with mild traumatic brain injury conditioned media 
cultures of embryonic brain cells corrects the violation of behavioral responses after traumatic brain injury.

Травматичне ушкодження головного мозку – 
черепно-мозкова травма (ЧМТ) незалежно від 
тяжкості призводить до значних неврологічних 
та когнітивних порушень, які сприяють втраті 
працездатності та інвалідності [1; 2]. Після ЧМТ 
можуть спостерігатися когнітивні порушення 
як в гострому, так і віддаленому періодах. ЧМТ 
призводить до стійких психоневрологічних змін 
особистості та до втрати працездатності, супро-
воджується порушенням пам’яті, уповільненням 
процесів обробки інформації, зниженням концен-
трації уваги, що потребує корекції та пошуку но-
вих методів лікування для попередження та про-
філактики цих порушень [3; 4; 5].

Серед великої кількості різних методів і препа-
ратів для лікування наслідків ЧМТ та відновлення 
функцій клітин головного мозку перспективним 
є використання клітинної терапії різними типами 
стовбурових клітин [6] та їх гуморальних чинників, 
які направлені як на можливу заміну пошкоджених 
нейронів, так і на стимуляцію процесів регенера-

ції та репарації, а також на гальмування запальних, 
імунопатологічних реакцій в головному мозку піс-
ля травми [7; 8].

Враховуючи існування різних гіпотез та пояс-
нень механізму стовбурових клітин при ЧМТ, ве-
лика увага в останні роки приділяється вивченню 
властивостей гуморальних чинників цих клітин, 
які можуть активувати репаративні процеси в моз-
ку та стимулювати ендогенні стовбурові клітини 
і гальмувати запальні реакції в головному мозку 
[9; 10]. Природа та умови отримання біологічно 
активних гуморальних факторів, які синтезуються 
стовбуровими клітинами, вивчена ще недостатньо. 
Відмічається, що там можуть бути фактори росту 
різних клітин, в тому числі і нервових клітин. Пока-
зано, що стовбурові клітини здатні синтезувати та 
виділяти в навколишнє середовище так звані екзо-
соми (везикули), які містять різні активні молекули 
типа мікроРНК, нуклеотиди, гормони та пептиди, 
які сприяють регенеративним процесам в мозку та 
попередженню когнітивних порушень після ЧМТ.
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Метою даної роботи було дослідження когні-
тивних порушень у щурів на 5-у та 10-у добу після 
ЧМТ та вивчення можливості їх корекції кондицій-
ними середовищами культури ембріональних клі-
тин щурів 16-18 доби гестації.

Матеріали і методи. Дослідження проведе-
ні на 52 білих безпородних щурах-самицях віком 
1,5–2,5 міс. і вагою 150-250 г, яких було розподі-
лено на 4 групи: група № 1 – контроль (інтактні 
щури) (n=12), група № 2 – щури з ЧМТ (n=19), 
група № 3 – щури з введенням кондиційного серед-
овища з неприлипаючих клітин (КСНК) після ЧМТ 
(n=10); група № 4 – щури з введенням кондицій-
ного середовища з прилипаючих клітин (КСПК) 
після ЧМТ (n=11).

Експериментальні тварини розводки віварію 
ДУ «Інститут нейрохірургії ім. акад. А.П. Ромода-
нова НАМН України» утримувались в стандартних 
умовах віварію із забезпеченням вільного доступу 
до води та їжі.

Всі процедури з дослідними щурами викону-
вали у відповідності з міжнародними правилами і 
нормами European Communities Council Directives 
of 24 November1986, 86/609/EEC та згідно прин-
ципів «Європейської Конвенції про захист хребет-
них тварин, що використовуються для дослідних 
та інших наукових цілей» (Страсбург, 1986) [11] і 
Закону України № 3447-IV«Про захист тварин від 
жорстокого поводження» від 21.02.2006 [12]. 

Моделювання ЧМТ у експериментальних 
щурів

Черепно-мозкова травма моделювалась шляхом 
падіння вантажу (вагою 100 г) з висоти 120 см на 
голову щурів, які були наркотизовані внутрішньо-
черевно 0,5 мл суміші кетаміну 70,0 мг/кг та седа-
зину 15 мг/кг і знаходились в стані наркотичного 
сну, який тримався до 30 хв. [13]. Після моделю-
вання ЧМТ тварин утримували із забезпеченням 
вільного доступу до води та їжі в стандартних 
умовах акредитованого віварію. ЧМТ у щурів мо-
делювалась у вигляді струсу мозку чи забою мозку 
легкого ступеня тяжкості.

Отримання фракцій кондиційних середовищ 
ембріональних клітин головного мозку

Ембріональний головний мозок в стерильних 
умовах виділяли з плодів наркотизованих ефіром 
самиць у визначений термін вагітності (Е16-18, 
n=20), промивали у середовищі DMEM («Sigma»), 
звільняли від судин та оболонок, переносили у сві-
же поживне середовище і механічно дисоціювали 
багатократним піпетуванням. Після підрахунку 
кількості клітин з 3% оцотовою кислотою клітини 
висівали на чашки Петрі в кількості 4х106 клітин 
в мл в поживному середовищі DMEM. Культури 
утримували в СО2-інкубаторі (Nuve, Туреччина) 
в стандартних умовах (95 % вологості, 37°С). Піс-
ля 24-год. інкубування культури фетальних клітин 
розділяли на прилипаючі та неприлипаючі до плас-
тику чашки Петрі клітини і в подальшому культи-
вували 48 годин в поживному середовищі DMEM 
без ембріональної телячої сироватки. Прижиттєве 
спостереження за культурами ембріональних клі-

тин головного мозку проводили за допомогою ін-
вертованого мікроскопа NIKON TS-100 (Японія) 
з мікрофотореєстрацією характеру росту. Після 
культивування клітин отримували кондиційне се-
редовище (КС) з прилипаючих клітин (КСПК) та 
кондиційне середовище з неприлипаючих клітин 
(КСНК), відділяючи кондиційне середовище від 
клітин шляхом центрифугування. В отриманих 
КСПК та КСНК визначали вміст білку спектро-
фотометричним методом при довжині хвилі 260 
та 280 нм, де було встановлено, що КСПК містить 
0,28 мг/мл, а КСНК – 0,26 мг/мл білку. 

Отримані кондиційні середовища, а саме 
КСПК та КСНК, були використані для лікування 
експериментальної ЧМТ щурів. КС вводили по 
1,0 мл  внутрішньом’язово тваринам на 2-у, 3-у, 
4-у добу після нанесення травми.

Дослідження поведінкових реакцій у тварин
Поведінка експериментальних тварин тради-

ційно вивчається за тестом «відкрите поле» [14] 
та реєструються такі її характеристики, як рухова 
(локомоторна) активність, дослідницькі реакції і 
реакції страху та уникнення незнайомого оточен-
ня, здатність адаптуватися та навчатися стратегії 
поведінки, найбільш адекватної для досліджува-
ної ситуації. Тест «відкрите поле» дає уявлення 
про основні характеристики психоемоційної та 
орієнтовно-дослідницької поведінки тварин. Один 
з важливих типів поведінки, який забезпечує тва-
рин інформацією про навколишнє середовище, є 
орієнтовно-дослідницька, яка включає рухову (ло-
комоторну) активність щурів – горизонтальну ло-
комоторну активність (перетин центральних і пе-
риферійних квадратів) і вертикальну локомоторну 
активність (вертикальні стійки-вставання на задні 
лапки для дослідження навколишнього середовища 
у вищій площині) та пізнавальну (дослідницьку) 
активність («заглядання у нірки», здатність твари-
ни досліджувати «відкрите поле»). Для визначення 
ступеню емоційної напруги (емоційна активність) 
у «відкритому полі» вивчають грумінгові реакції 
(активна поведінка тварин, яка направлена на очи-
щення поверхні тіла, тобто вмивання, вилизування 
шерсті) та дефекацію, яка відображує вегетативну 
реакцію тварини на стрес, за кількістю фекальних 
болюсів. Дослідження поведінкових реакцій щурів 
проводили протягом 5 хвилин за тестом «відкрите 
поле» [15; 16] на 5-у і 10-у добу після ЧМТ. 

Статистичний аналіз отриманих даних
Проводили статистичну обробку даних за допо-

могою комп’ютерних програм Microsoft Excel 2010 
і Statistica–6.1. Статистичну значущість відміннос-
тей оцінювали з використанням непарного непара-
метричного U-критерію Манна-Уітні. Різницю між 
досліджуваними показниками вважали статистич-
но значущою при p<0,05. 

Результати та обговорення. При тестуванні 
у «відкритому полі» щурів на 5-у добу після ЧМТ 
у порівнянні з контрольною групою (табл. 1) вияви-
ли статистично значуще зниження показників го-
ризонтальної локомоторної активності (зменшення 
кількості перетинів центральних та периферійних 
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квадратів) і вертикальної локомоторної активнос-
ті (зменшення кількості вертикальних стійок та 
їх тривалості), підвищення емоційної активності 
(збільшення середньої тривалості епізодів грумін-
гу). Також спостерігали тенденцію до зниження 
показників дослідницької активності.

У щурів на 10-у добу після ЧМТ у порівнянні з 
контрольними тваринами (Табл.1) при тестуванні у 
«відкритому полі» відмічено подальше статистич-
но значуще зниження горизонтальної локомотор-
ної локомоторної активності (зменшення кількості 
перетинів центральних квадратів) і вертикальної 
локомоторної активності (зменшення кількості 
вертикальних стійок і їх тривалості) та подальше 
підвищення емоційної активності (статистично 
значуще збільшення середньої тривалості окремих 
епізодів грумінгу). В той же час мало місце віднов-
лення зниженої дослідницької активності до рівня 
контрольних, здорових тварин. Отримані дані свід-
чать про збереження виниклих поведінкових пору-
шень на 10-у добу після ЧМТ.

При порівнянні групи щурів на 10-у добу піс-
ля ЧМТ з групою щурів на 5-у добу після ЧМТ 
(Табл.1) виявили, що на 10-у добу ще більше ста-
тистично значуще знижується горизонтальна 
локомоторна активність (зменшується кількість 
перетинів центральних квадратів), а також спосте-
рігається незначне зниження вертикальної локомо-
торної активності та підвищення емоційної актив-
ності (збільшення кількості і тривалості грумінгів 
та кількості фекальних болюсів) на тлі відновлення 
дослідницької активності. 

Використання різних кондиційних середовищ 
культури ембріональних нервових стовбурових 
клітин мозку щурів 16-18 доби гестації для корекції 
когнітивних порушень у щурів після ЧМТ вияви-

ло, що у щурів на 5-у добу після ЧМТ та введення 
КСНК у порівнянні з групою тварин лише з ЧМТ 
не відмічали статистично значущих відмінностей 
між показниками, хоча спостерігали тенденцію 
до незначного відновлення горизонтальної і вер-
тикальної локомоторної активності та до знижен-
ня дослідницької та емоційної активності. Отже, 
КСНК впливає, в основному, на рухову активність, 
підвищуючи її. У щурів на 10-у добу після ЧМТ та 
введення КСНК у порівнянні з відповідною гру-
пою тварин з ЧМТ, які не отримували лікування 
(Табл.2), відмічені відмінності між показниками 
поведінкових реакцій щурів, а саме: спостерігали 
тенденцію до незначного підвищення горизонталь-
ної локомоторної активності (збільшення кількості 
перетинів центральних квадратів), зниження вер-
тикальної локомоторної, емоційної та дослідниць-
кої активності. 

При тестуванні у «відкритому полі» у щурів 
на 10-у добу після ЧМТ та введення КСПК у по-
рівнянні з групою тварин після ЧМТ (Табл.2) спо-
стерігали тенденцію до відновлення горизонталь-
ної локомоторної активності (збільшення кількості 
перетинів центральних та периферійних квадратів) 
і вертикальної локомоторної активності на тлі зни-
ження підвищеної емоційної активності (статис-
тично значуще зменшення кількості грумінгів) та 
зниження дослідницької активності. 

Порівняння двох експериментальних груп: 
у щурів з введенням КСНК та КСПК після ЧМТ на 
5-у та 10-у добу після ЧМТ статистично значущих 
відмінностей показників поведінкових реакцій не 
виявило. В той час як введення КСНК на 5-у добу 
викликало незначне відновлення знижених показ-
ників горизонтальної та вертикальної активності 
у щурів після ЧМТ, тоді як введення КСПК ви-

Таблиця 1
Порівняння показників поведінкових реакцій щурів на 5-у і 10-у добу після ЧМТ (M±m)

Активність Показники
Контроль (інтак-

тні),
n=12

ЧМТ
5-а доба, 

n=19

ЧМТ
10-а доба, 

n=6

Горизонтальна активність 
Центральні квадрати
Периферійні квадрати

n 8,92±1,43 3,89±0,67
р1=0,001

1,67±0,21
р2=0,0004
р3=0,021

n 56±7,08 31,16±6,01
р1=0,028 28,33±12,33

Вертикальна активність
n 17,17±1,69 9,05±2,44

р1=0,006
6,17±2,47
р2=0,005

Т 39,31±3,67 20,87±5,59
р1=0,006

15,58±6,45
р2=0,01

Емоційна активність
Грумінг
Болюси

n 5,67±0,89 4,26±0,51 5,17±0,65
Т 29,53±4,66 49,23±9,77 92,46±30,58

t 5,53±0,77 11,02±1,78
р1=0,028

16,16±4,58
р2=0,041

n 1,42±0,5 1,89±0,4 4±1,91
Дослідницька активність n 0,83±0,27  0,37±0,16 0,83±0,4

Позначення: n – кількість епізодів за 5 хв.; Т – тривалість епізодів за 5 хв.; t – середня тривалість одного 
епізоду за 5 хв.; р1 – статистична значущість між групами (Контроль – ЧМТ – 5-а доба); р2 – статистична зна-
чущість між групами (Контроль – ЧМТ – 10-а доба); р3 – статистична значущість між групами  
(ЧМТ – 5-а доба – ЧМТ – 10-а доба).
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кликало подальше гальмування горизонтальної та 
вертикальної локомоторної активності на фоні під-
вищеної емоційної активності.

Таким чином, наші дослідження показали, 
що ЧМТ у експериментальних щурів на 5-у добу 
призводить до зниження рівня горизонтальної 
і вертикальної локомоторної та дослідницької 
активності, тобто орієнтовно-дослідницької по-
ведінки на фоні підвищеного їх емоційного ста-
ну, що є свідченням підвищеного рівня стресу і 
тривожності. На 10-у добу після ЧМТ у щурів 
спостерігається подальше зниження орієнтовно-
дослідницької поведінки при збережені підвище-
ного їх емоційного стану. 

Отримані результати свідчать про тривалі пору-
шення когнітивних функцій після ЧМТ у тварин як 
у рухових, дослідницьких та емоційних функціях 
головного мозку, що співпадає з даними інших ав-
торів [3; 17; 18].

Введення кондиційних середовищ культури 
ембріональних нервових клітин, які містять різ-
ні трофічні чинники, щурам на 2-у, 3-ю, 4-у добу 
після ЧМТ призводить до активації горизонталь-
ної і вертикальної локомоторної активності, нор-
малізує їх підвищений емоційний стан та гальмує 
дослідницьку активність. Вплив кондиційних се-
редовищ більше проявляється на 10-у добу після 
ЧМТ, особливо після використання КСПК для ко-
рекції порушень.

Подальше дослідження впливу на ЧМТ тро-
фічних чинників, які виділяються стовбуровими 
та ембріональними клітинами дозволить виявити 
умови отриманих високоактивних чинників та ви-
значити покази до їх використання з метою корек-

ції як усіх поведінкових реакцій, так і вибіркового 
відновлення порушених функцій, особливо локо-
моторної (рухової) здатності.

Певну цікавість представляють і трофічні чин-
ники, що увійшли до складу КСПК, які здатні по-
глиблювати зміни емоційної та дослідницької ак-
тивності після когнітивних порушень у щурів після 
ЧМТ, що не виключає можливості наявності там не 
активуючих, а навпаки гальмівних факторів, які 
впливають на відновлення когнітивних порушень 
після ЧМТ. 

Висновки.
1. У щурів черепно-мозкова травма на 5-у добу 

призводить до гальмування орієнтовно-дослід-
ницької поведінки на фоні підвищеного емоційного 
стану тварин. На 10-у добу після черепно-мозкової 
травми відбувається подальше зниження показни-
ків орієнтовно-дослідницької поведінки щурів на 
фоні підвищеного їх емоційного стану. 

2. Порушення поведінкових реакцій після ЧМТ 
у щурів в значній мірі корегуються гуморальними 
чинниками, які продукуються в поживне серед-
овище (кондиційне середовище) при 48-годинно-
му культивуванні ембріональних клітин головного 
мозку щурів.

4. Кондиційне середовище, яке отримане із при-
липаючих клітин головного мозку (КСПК) прояв-
ляє свої корегуючі властивості на 10-у добу після 
ЧМТ, а кондиційне середовище із неприлипаючих 
клітин (КСНК) виявляє свою дію на 5-у добу.

5. Локомоторна (рухова) активність щурів на 
5-у та 10-у добу після ЧМТ швидше і в більшому 
об’ємі відновлювалась, ніж емоційно-стресова 
складова когнітивних порушень після ЧМТ.

Таблиця 2
Порівняння показників поведінкових реакцій щурів на 10-у добу після ЧМТ і введення  

КСНК та КСПК (M±m) 

Активність Показники
Контроль
(інтактні),

n=12
ЧМТ, 
n=6

ЧМТ + КСНК,
n=4

ЧМТ + КСПК,
n=5 

Горизонтальна активність 
Центральні квадрати
Периферійні квадрати

n
n

8,92±1,43
56±7,08

1,67±0,21
28,33±12,33

2,75±0,75
13±7,67

5,2±2,03
48±11,94

Вертикальна активність
n 7,17±1,69 6,17±2,47 4,5±3,23 10,6±3,47
Т 39,31±3,67 15,58±6,45 11,3±7,81 26,91±10,0

Емоційна активність
Грумінг
Болюси

n 5,67±0,89 5,17±0,65 2,5±0,96 2±0,63
р=0,017

Т 29,53±4,66  92,46±30,58 56,53±19,34 17,9±9,27
n 1,42±0,5 4±1,91 3±1,58 3,2±0,58

Дослідницька активність
n 0,83±0,27 0,83±0,4 0,25±0,25 0,2±0,2
Т 1,56±0,47 1,57±0,88 0,61±0,61 0,27±0,27

Позначення: n – кількість епізодів за 5 хв.; Т – тривалість епізодів за 5 хв.; р – статистична значущість між 
групами (ЧМТ – ЧМТ+КСПК).
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ОСОБЛИВОСТІ ЛІКУВАННЯ ХРОНІЧНОГО ПІЄЛОНЕФРИТУ У ДІТЕЙ  
З СУПУТНЬОЮ ПАТОЛОГІЄЮ ГАСТРОДУОДЕНАЛЬНОЇ ЗОНИ

Анотація: Представлені результати клініко-лабораторних досліджень особливостей перебігу хронічного пієлонеф-
риту з супутньою патологією гастродуоденальної зони у дітей на фоні ендотоксикозу. Встановлено наявність синдрому 
ендогенної інтоксикації, імунодефіцитний стан, підвищення активності процесів ліпопероксидації, Удосконалено комп-
лекс лікування дітей із поєднаним ураженням органів сечовиділення і травної системи шляхом застосування ентеросор-
бента «Силлард П».

Аннотация: Представлены результаты клинико-лабораторных исследований особенностей течения хронического 
пиелонефрита с супутствующей патологией гастродуоденальной зоны у детей на фоне эндотоксикоза. Для ускорения 
и полноты коррекции синдрома эндогенной интоксикации, иммунологических нарушений, процессов липопероксидации, 
в комплексное лечение детей больных хроническим пиелонефритом с сочетанной патологией гастродуоденальной зоны 
рекомендовано включать энтеросорбент «Силлард П».

Summary: Іubstantiation to application of complex treatment of chronical pyelonephritis with attendant pathology gastroduo-
denal zone in children. The work presents the results of clinico-laboratory observations as for peculiarities of chronic pyeloneph-
ritis and gastroduodenal zone pathology in children accompanied by endotoxicosis. The investigation revealed the endogenic 
intoxication syndrome, immunodeficiensy, increasing lipoperoxidation intensity, disbalanced antioxidant system. Complex treat-
ment of children with accompanied pathology of urinary organs and digestive system was improved by using of enterosorbent 
“Syllard P» which enabled to shorten the patients’ stay at the inpatients department, to improve the course of main pathology.

Вступ. Серед мікробно-запальних захворювань 
пієлонефрит є одним із найчастіших у дитячому 
віці [1; 2]. В структурі захворювань органів сечо-
вої системи пієлонефрит займає перше місце, скла-
даючи до 70% усієї нефрологічної патології [3]. 
Посилення проявів хронічного запалення в сечо-
видільній системі супроводжується патологічним 
реагуванням з боку органів травлення у дітей [4; 5], 
що пояснюється анатомо-фізіологічними і функці-
ональними зв’язками двох систем.

Розкриття патогенетичних механізмів форму-
вання поєднаної патології органів сечовидільної 
та травної систем у дітей, виявлення суті причин-
но-наслідкових змін у цих органах та факторів, які 
ускладнюють перебіг хронічного гастродуоденіту 
на тлі хронічного пієлонефриту визначають пер-
спективність нових підходів до лікування цих за-
хворювань, профілактики їх рецидивів, прогнозу-
вання можливих ускладнень.

Метою роботи було вивчення ефективності 
удосконаленого комплексу лікування поєднаного 
ураження органів сечовиділення та травної систе-
ми з використанням ентеросорбента «Силлард П» 
з метою ліквідації ендотоксемії.

Матеріали та методи. Основу роботи стано-
вили клінічні спостереження за 106 дітьми у віці 
5–14 років, хворими на хронічний пієлонефрит 
(ХПН). У ході роботи, для підтвердження наявності 
синдрому ендогенної інтоксикації (ЕІ) у досліджу-
ваного контингенту, проаналізовано діагностичну 
цінність різних лабораторних маркерів ЕІ. Визна-
чали рівень молекул середньої маси (МСМ) у крові 
та в сечі, показник лейкоцитарного і еритроцитар-
ного індексів інтоксикації (ЛІІ та ЕІІ) у хворих та 
здорових дітей. При цьому пацієнти з ХПН були 
розділені на 2 групи: І – склали діти з ізольованою 

нирковою патологією, ІІ – з поєднаним ураженням 
органів сечовиділення і травної системи. 

Результати. При дослідженні у 47,16 ± 4,84% 
хворих виявлено первинний ХПН, у 52,84 ± 4,85% – 
вторинний. В фазі загострення – 34,91 ± 4,62%, 
неповної і повної клініко-лабораторної ремісії – 
65,09 ± 4,62% випадків. 

Клінічна картина ХПН характеризувалася по-
ліморфізмом суб’єктивних та об’єктивних ознак 
хвороби і проявлялася комбінацією 5-ти провід-
них синдромів: ендогенної інтоксикації (79,24 ± 
3,93%), больовим (83,01 ± 3,64%), диспепсичним 
(48,11 ± 4,85%), сечовим (73,58 ± 4,28%) та дизу-
ричним (31,00 ± 4,49%). Для детальної характерис-
тики ЕІ більш ретельно проаналізовано особли-
вості інтоксикаційного синдрому. Він проявлявся 
у вигляді загальної слабкості, нездужання, швид-
кої втомлюваності, болю голови, дратівливості. 
При об’єктивному обстеженні виявляли блідість 
шкірних покривів і слизових оболонок, сухість 
шкіри, «тіні» або «синці» під очима, періоральну 
блідість, «судинні зірочки», звивистість внутріш-
кірних судин верхньої ділянки спини. 

З метою діагностики функціонального стану 
верхнього відділу травного каналу у хворих з ХПН, 
у яких було виявлено суб’єктивні і об’єктивні озна-
ки ураження гастродуоденальної зони проведено 
ендоскопічне обстеження. У 57 пацієнтів було вияв-
лено як ізольоване так і поєднане ураження слизової 
оболонки шлунка і ДПК. Частіше діагностувався 
хронічний гастродуоденіт – у 59,64 ± 6,49% випад-
ків, гастрит у 31,57 ± 6,15%, езофагіт у 7,01 ± 3,38%. 
В одному випадку (1,75 ± 1,73%) виявлено виразку 
ДПК. Аналіз проведених досліджень дає змогу за-
ключити про існування синдрому ЕІ при поєднаній 
патології нирок та гастродуоденальної зони [6].
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При вивченні вмісту МСМ виявили його до-
стовірне підвищення у сироватці крові та сечі 
у 94,7% обстежуваних дітей обох груп (р<0,001). 
Причому в крові рівень МСМ збільшувався в одна-
ковій мірі в обох групах (в середньому в 1,27 рази 
для МСМ1 і в 1,32 рази для МСМ2). Для більш 
детальної характеристики синдрому ЕІ визначали 
ЕІІ. В обох групах рівень ЕІІ був достовірно ви-
щим, ніж у контрольній групі (р<0,001), до того ж 
дещо переважав при поєднаній патології і складав 
37,03 ± 0,36% проти 35,40 ± 0,56% у дітей з ХПН. 
Рівень ЛІІ у пацієнтів І групи становив 1,20 ± 0,11, 
що було достовірно вищим від контролю (р<0,05). 
У дітей ІІ групи цей індекс склав 1,07 ± 0,11 (р>0,2). 

Зі сторони імунного статусу виявлено існуван-
ня дефіцитного стану по клітинній ланці в обох 
групах із пригніченням функціональної активнос-
ті Т-лімфоцитів та ростом недиференційованих 
О-клітин, зниженням кількості імунорегуляторних 
субпопуляцій. Зі сторони гуморального імуніте-
ту констатовано тенденцію до підвищення вмісту 
відносної кількості ЕАС-РУК у обох досліджува-
них групах (р>0,1). В імуноглобуліновому спектрі 
встановлено достовірне збільшення, в порівнянні 
із здоровими дітьми, імуноглобулінів М і А. 

Дослідженням вмісту показників ПОЛ-АОСЗ у 
хворих дітей виявлено підвищення рівня МДА як 
кінцевого продукту ПОЛ в обох групах з більшою 
вираженістю у хворих з ХПН, що вказує на актива-
цію процесів ліпопероксидації. При аналізі різних 
фаз активності основних патологій виявлено істот-
ні зміни у кількості МДА при загостренні процесів, 
хоч його рівень залишався достовірно вищим від 
норми і у фазі ремісії (р<0,001).

З метою корекції виявленого синдрому ЕІ, до 
комплексного лікування дітей із поєднаним ура-
женням органів сечовиділення і травної системи 
було включено вживання кремнійорганічного ен-
теросорбента – «Силлард П». Вивчалася динаміка 
основних показників ЕІ, ПОЛ, АОСЗ та імунно-
го статусу у 61 пацієнта в клінічних умовах в за-
лежності від виду застосованої терапії. Всі діти 
були розподілені на 3 групи. До першої – увійшло 
23 дитини хворих на ХПН, що отримували за-
гальноприйнятий комплекс лікувальних заходів, 
до другої – 18 дітей з поєднанням ХПН і хвороб 
ГДЗ та застосуванням традиційного лікування та-
кого стану. Третю групу склало 20 дітей, які, крім 
комплексної терапії другої групи, отримували 
«Силлард П» з розрахунку 100 мг/кг маси на добу 
в 3-4 прийоми протягом 5 діб – при загострен-
ні однієї з поєднаних патологій, 200 мг/кг маси 
3-4 рази на день протягом 5-7 діб – при загострен-
ні обох патологічних процесів. 

За результатами досліджень встановлено, що 
включення ентеросорбції в комплексне лікування 
хворих третьої групи сприяло швидшому покра-
щенню самопочуття, нормалізації апетиту, змен-
шенню загальноінтоксикаційних проявів, диспеп-

сичних розладів. Визначення динаміки показників 
ендотоксикозу в усіх досліджуваних групах показа-
ло їх зниження, в порівнянні з показниками до лі-
кування, незалежно від виду терапії. Проте, більш 
вагомі зміни спосерігалися на тлі ентеросорбції. 
Так, вміст МСМ обох фракцій у сироватці крові 
у хворих з поєднаною патологією знижувався під 
впливом ентеросорбції достовірно швидше, у по-
рівнянні із традиційним лікуванням (р<0,1;<0,2). 
Рівень МСМ1 і МСМ2 у сечі під впливом проведе-
ного лікування у всіх групах зростав, що вказувало 
на задовільне виведення з організму нирками ток-
сичних продуктів порушеного гомеостазу. Показ-
ник ЕІІ зменшувався у всіх групах з максимальною 
вираженістю в третій групі. У всіх групах виявлено 
зниження ЛІІ нижче контрольних значень під впли-
вом обох терапевтичних режимів з більшою вира-
женістю після ентеросорбції (р<0,05).

При розгляді впливу різних методів лікування 
на динаміку процесів ліпопероксидації встанов-
лено достовірне зниження рівня МДА в сироватці 
крові в усіх групах хворих, порівняно з вихідни-
ми даними. Щодо стану АОСЗ після різних ме-
тодів терапії, у групі з використанням сорбенту 
було виявлено найістотніше зниження вмісту SН-
груп, що становило 58,39 ± 0,7 нмоль/л, (р<0,05), 
максимальне зростання активності СОД – 62,95 ± 
1,56 ум. од./1 мл. ер., (р<0,001), яке було статис-
тично достовірним у порівнянні з результатами 
після традиційного лікування поєднаної патології. 
Включення «Силарду П» у комплекс лікування 
сприяло поліпшенню функціонального стану клі-
тинної ланки імунітету, що проявилося достовір-
ним збільшенням кількості загальних і активних 
Т-лімфоцитів та їх субпопуляцій, нормалізацією 
імунорегуляторного індексу, зменшенням нульових 
клітин, у порівнянні з традиційним лікуванням.

Обговорення. Застосування ентеросорбції, зо-
крема «Силларду П», який має детоксикаційну, не-
специфічну імунокоригуючу та мембраностабілі-
зуючу дію, зменшує метаболічне навантаження на 
органи детоксикації, що може попередити розвиток 
гастродуоденальної патології, а вразі її існування – 
покращити перебіг як ниркового, так і шлунково-
кишкового захворювання. 

Висновки. Таким чином, включення до комп-
лексної терапії поєднаної патології ентеросорбента 
«Силлард П» у фазі загострення сприяє скорішо-
му зменшенню загальноінтоксикаційних проявів, 
нормалізації лейкоцитарного індексу інтоксикації 
та більш стійкому зниженню інших маркерів ендо-
генної інтоксикації, відновленню функціональної 
активності та зменшенню дефіциту по Т-клітинній 
ланці імунітету, нормалізації гуморальної гілки 
імунітету. Відбувається зниження активності про-
цесів перекисного окислення ліпідів, стабілізація 
системи антиоксидантного захисту та скорочення 
терміну стаціонарного лікування, порівняно із тра-
диційним лікуванням.
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нейшего успешного развития. Всё это позволяет характеризовать Н. И. Пирогова как учёного, заглядывавшего далеко 
вперёд, расчищавшего и освещавшего пути для прогресса медицинской науки и практики. Традиции Пирогова хранятся 
и развиваются врачами всех специальностей, которые творчески разрабатывают огромное научное наследие великого 
учёного нашедшее широкое применение в практической медицине.

Анотація: Стаття висвітлює аспекти науково-дослідницької роботи М. І. Пирогова в області анатомії, що слугувало 
науковою основою клінічних досліджень, передусім в хірургії. Вони стали науковою базою її подальшого успішного розви-
тку. Все це дозволяє характеризувати М. І. Пирогова як вченого, який дивився далеко вперед, розчищаючи і висвітлюючи 
шляхи задля прогресу медичної науки та практики. Традиції Пирогова зберігаються й розвиваються лікарями усіх спе-
ціальностей, які творчо розробляють чималу наукову спадщину видатного вченого, що віднайшла широке застосування 
у практичній медицині.

Summary: The article highlights aspects of the research work of N. I. Pirogov in the field of anatomy, which was the scientific 
basis of clinical research, especially in surgery. They became the scientific basis for its further successful development. All this 
allows us to characterize N. I. Pirogov as a scientist who looked far ahead, clearing and illuminating the paths for the progress 
of medical science and practice. Pirogov’s traditions are preserved and developed by doctors of all specialties, who creatively 
develop the huge scientific heritage of the great scientist, which has found wide application in practical medicine.

Своими выдающимися трудами по анато-
мии и блестящей хирургической деятельностью 
Н. И. Пирогов утвердил начатое прогрессивное 
направление в хирургии. «В медицине я как врач 
и наставник с первого же моего вступления на 
учебно-практическое поприще поставил в основа-
ние анатомию и физиологию, в то время когда это 
направление было ещё ново, не всеми признано и 
даже многими знаменитыми авторитетами вовсе и 
даже для хирургии отвергаемо».

И действительно, не смотря на то, что со вре-
мени, когда жил и творил Н. И. Пирогов, прошло 
достаточно времени, его труды продолжают быть 
близкими современным специалистам. Многие 
научные идеи и принципы Пирогова не потеряли 
своего значения до сих пор. Н. И. Пирогов, буду-
чи прекрасным хирургом и экспериментатором все 
свои  научные выводы и заключения базировал на 
точном знании анатомии исследуемого объекта. 
Посетив в 1833 году выдающихся немецких про-
фессоров-хирургов − Руста, Грефе, Диффенбаха, 
Пирогов был поражён их невежеством в знании 
анатомии. В своём «Дневнике» Пирогов писал, что 
он застал «...в Берлине практическую медицину 
почти совершенно изолированной от главных ре-
альных её слов: анатомии и физиологии. Было так, 
что анатомия и физиология − сами по себе, а ме-
дицина − сама по себе. И сама хирургия не имела 
ничего общего с анатомией».

Экспериментальное и анатомо-физиологиче-
ское направления проводились Н. И. Пироговым 
как в преподавательской работе, так и в научно-ис-
следовательском пути с самого начала.

В период расцвета своей научной деятельно-
сти он высказывает положение, что все медицин-
ские системы являются следствием господствую-
щих физиологических понятий своего времени. 
Сравнивая внутреннюю медицину и хирургию, 
он отмечает, что тогда, когда терапия увлекалась 
физиологическими бреднями натурфилософии, 
хирурги сумели выбрать от физиологии и других 
наук то, что действительно полезно. Когда после 
открытия В. Гарвея терапия «бредила различного 
рода застоями и местными заблуждениями кро-
ви, хирургия, воспользовавшись этим открытием, 
изобрела турникет и лигатуру». С недавнего вре-
мени хирургия вообще «...приняла себе в спод-
вижницы терапию и физиологию».

Вопрос о методах научно-исследователь-
ской работы имеет исключительное значение для 
успешного, правильного и достоверного решения 
задач, выдвигаемых практикой. Конечно, вопрос 
о методах тесно связан с вопросом о материале и 
содержании исследования. Гёте писал: «Содержа-
ние без метода ведёт к фантазёрству, метод без со-
держания − к пустому умствованию».

Начинающему научному работнику, по убежде-
нию Н. И. Пирогова, руководитель должен прежде 
всего показать на каком-либо примере «метод и 
механизм», которые обеспечивают получение на-
учных выводов.

Научная деятельность Н. И. Пирогова весьма 
многогранна не только по разнообразию тем, со-
держанию его медицинских сочинений, но прежде 
всего по разнообразию методов. Поэтому нельзя 
считать его представителем какой-либо одной спе-
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циальности из числа тех, которые существовали 
более или менее изолированно от других в то вре-
мя. Это объясняется тем, что сам Н. И. Пирогов не 
считал возможным отделять одну научную дисци-
плину от другой. По его мнению, науки внедряются 
и проникают друг в друга, а не разграничиваются 
одна от другой.

Анализируя его творчество, необходимо конста-
тировать тот факт, что Н. И. Пирогов пользовался не 
одним или двумя методами, а многими: анатомиче-
ским, гистологическим, экспериментально-физио-
логическим, патологоанатомическим, статистиче-
ским, клиническим.

Первый метод, характерный для научного твор-
чества Н. И. Пирогова − морфологический метод. 
Николай Иванович никогда не был преподавателем 
или профессором кафедры анатомии, никогда не 
занимался анатомией для анатомии. И всё же он 
был крупнейшим анатомом своей эпохи, основопо-
ложником топографической, прикладной и хирур-
гической анатомии, создателем не превзойдённых 
до сих пор, исключительных по богатству содер-
жания и отличных по оформлению атласов. Чрез-
вычайно важна его последовательность в осущест-
влении принципа о значении теории для практики, 
анатомии для хирургии. Начиная с первого своего 
крупного труда − докторской диссертации (1832) 
− и до последнего атласа топографической анато-
мии распилов (1851−1859) на протяжении более 
четверти века Н. И. Пирогов неустанно разрабаты-
вал проблемы морфологии для клиники. В связи с 
этим в пояснительном тексте к указанному атласу 
имеются практические замечания в особых гла-
вах: Corollaria physiologico-pathologica и Corollaria 
physiologico-chirurgica. 

В области анатомии Н. И. Пирогов широко раз-
работал свои оригинальные способы, а именно: 
1) метод замороженных распилов трупов в трёх вза-
имно перпендикулярных направлениях с точными 
зарисовками пластинчатых препаратов и 2) метод 
ваяльной (скульптурной) анатомии. Этими метода-
ми он начал заниматься за десять лет до издания пер-
вого выпуска «Anatome topographica», рисунки ко-
торой основаны на применении этих двух методов.

Морфологический метод, как он ни кажется 
простым, на самом деле требует довольно сложных 
технических приёмов: замораживания трупа или 
его части в определённом положении (поскольку 
изменения положения сказываются на топографии 
органов); температурных условий ( не менее − 12º); 
специальной «мебельной» пилы; зарисовок через 
разделённое на квадраты стекло с последующим 
переносом на бумагу. С помощью распилов можно 
было изучать топографию органов, патологически 
не изменённых и отклонение в синтопии при на-
личии патологических процессов.

Н. И. Пирогов использовал метод распилов и для 
разработки вопроса о наиболее целесообразных до-
ступах к различным органам и рациональных опе-
ративных приёмах. Распилы замороженных трупов 
производились в трёх взаимно перпендикулярных 
плоскостях: горизонтальной, сагиттальной и фрон-

тальной. Иногда сечения производились на одном 
и том же трупе параллельно друг другу с тем, что-
бы путём сопоставления распилов можно было по-
лучить сравнительные данные о положении органа 
на разных уровнях. В некоторых случаях распилы 
производились и в косом направлении − по линии 
операционного разреза. Максимальная точность в 
зарисовке препарата достигалась тем, что зарисов-
ка производилась через разделённое на квадраты 
стекло, на которое накладывалась разделённая на 
такие же квадраты бумага. Из созданных таким 
способом рисунков Н. И. Пирогов составил атлас, 
особенностью которого было то, что все рисунки 
были сделаны с препаратов в натуральную величи-
ну и верно отвечают истинным топографическим 
взаимоотношениям. По рисункам можно опреде-
лить длину и диаметр различных каналов, глубину 
залегания сосудисто-нервных пучков. В результате 
использования большого количества объектов Пи-
рогов установил различия в строении и топографии 
органов у разных людей. Кроме того, подвергнув 
изучению большое количество распилов суставов, 
Пирогов точно установил их функцию.

Метод «ваяльной» или скульптурной анатомии 
заключался в том, что труп, замороженный в тече-
нии 3−4 дней при −15º, подвергали обработке, по-
добно той, которую делает скульптор по отноше-
нию к обрабатываемому материалу. Исследуемый 
орган обнажали от покрывающих его отвердевших 
частей, отделяли ледяную корку с помощью долота, 
молотка, пилы вместе с органами, которые не нуж-
ны были для демонстрации. Этот способ дал отлич-
ные результаты. Такие анатомические скульптуры 
были изображены в атласе «Ледяной анатомии».

Наконец, Н. И. Пирогов занимался тем, что на-
зывается хирургической анатомией, т.е. изучением 
органов, находящихся в патологических условиях. 
Таких специальных атласов у него нет, но в четы-
рёх частях атласа «Ледяной анатомии» есть изобра-
жения препаратов, которые представляют то, что 
для хирургов имеет особенно большое значение − 
синтопия органов, патологически изменённых или 
с различной степени наполнением.

Так, например, о желудке он писал: «Ни в одном 
анатомическом сочинении я не нашёл указаний на 
то, что тело желудка, если орган пуст, искривлено 
и изогнуто наподобие подковы между большой и 
малой кривизной вокруг поперечной оси, так что 
тело желудка состоит как бы из двух частей, соеди-
нённых друг с другом почти под прямым углом».

Это положение Н. И. Пирогова, цитированное 
в переводе с латыни из пояснительного текста 
к «Иллюстрированной топографической анатомии 
распилов», изложено также в статье «Анатомия 
разрезов»: «Почти все анатомы утверждают, что 
большая кривизна тощего желудка смотрит вниз, 
а малая − вверх и что по мере того, как желудок 
наполняется пищей или жидкостью, большая кри-
визна обращается кпереди до того, что некоторые 
полагали возможным прощупать чрез переднюю 
брюшную стенку биение венечной артерии, про-
ходящей по этой кривизне. Мои исследования как 



23

Південноукраїнський медичний науковий журнал

нельзя яснее показали ошибочность этого учения. 
Всегда я находил посредством скульптурной анато-
мии и посредством разрезов, что порожний и сжа-
тый желудок имеет вид подковы и тело его бывает 
так перегнуто, что нижняя кривизна всегда смо-
трит кпереди» [2].

Двумя изобретёнными морфологическими ме-
тодами вклад Н. И. Пирогова не исчерпывается. Он 
был, несомненно, новатором метода эксперимен-
тального исследования в анатомии. После того, как 
экспериментальные методики начали распростра-
няться в физиологии, Н. И. Пирогов стал пропа-
гандировать и развивать их в анатомии и хирургии, 
начиная с первых своих научных исканий в Дерпте, 
с первого большого самостоятельного труда, − док-
торской диссертации [1].

Кроме того, Н. И. Пирогов и его ученики широ-
ко применяли инъекционный метод для изучения 
кровеносных сосудов. Анатомия обязана Пирогову 
открытием законов взаимоотношения кровенос-
ных сосудов и их фасциальных влагалищ.

Первый закон состоит в том, что передняя стен-
ка сосудистого влагалища является в то же время 
задней стенкой прилегающего сюда фиброзного 
мышечного влагалища. Таким образом, не только 
на конечностях, но и в других отделах сосудистые 
влагалища, образованные плотной соединитель-
ной тканью («волокнистой», по терминологии 
Н. И. Пирогова), являются как бы удвоением глу-
боких мышечных фасциальных пластинок.

Если изучать взаимоотношения сосудистых 
стволов и фасций на поперечном распиле, то мож-
но убедиться в правильности и второго закона Пи-
рогова, которым определяется форма влагалища. 
Сосудистое влагалище имеет форму трёхгранной 
призмы. «Верхушка» призмы обращена кзади (кну-
три, вглубь), а «основание», или более широкая 
часть призматического сосудистого влагалища, как 
правило покрывается краем мышцы.

В третьем законе говорится об отношении со-
судистых влагалищ к глубоким тканям. А именно, 
верхушка призмы «находится в посредственном 
или непосредственном соединении с близлежащей 
костью» вследствие сращения влагалища с над-
костницей или из-за наличия фиброзного тяжа, 
подтягивающего влагалище к кости или к межмы-
шечной перегородке, спаянной с костью. Поэто-
му за основу каждой анатомической области надо 
принимать кость с фиброзными мешками мышц и 
с влагалищами артерий.

Описав законы образования артериальных 
влагалищ, Н. И. Пирогов делает тут же ряд прак-
тических выводов. Эти практические выводы 
показаны им на многочисленных примерах, на-
пример, при описании оперативного доступа  
к бедренной артерии, когда Н. И. Пирогов излага-
ет возможные доступы к ней на основании строго 
анатомических фактов.

Найденные закономерности связываются им 
с практическими запросами хирургов при сужде-
нии о происхождении кровотечений и остановки 
их при ранении сосудов:

«1. Все влагалища более фиброзного, нежели 
клетчатого строения, и находятся в связи с фасция-
ми; на конечностях они всегда бывают соединены с 
глубокой пластинкой фиброзных влагалищ мышц.

2. Можно поэтому рассматривать влагалища 
сосудов (по крайней мере на конечностях) или как 
удвоение глубокой (задней) пластинки фиброзного 
мешка мышц, или как особенный фиброзный ап-
парат, который сливается с этой пластинкой вслед-
ствие пересечения волокон во многих местах.

3. Фиброзное строение влагалищ сосудов осо-
бенно явственно там, где они находятся в связи 
с фасциями (как на конечностях); более клетчатые 
там, где покрыты серозными оболочками (как в по-
лостях).

4. Влагалища сосудов главных стволов на шее 
и на конечностях имеют призматическую форму; 
основание призмы обращено кпереди, верхушка 
кзади.

5. Каждое влагалище сосудов разделено клет-
чато-фиброзными перегородками ещё на несколько 
отделений, в которых содержатся обыкновенно ар-
терия, сопровождающая её вена и нерв».

Исходя из фактов, полученных в своих исследо-
ваниях, Н. И. Пирогов принимает за основу каждой 
области кость с фиброзными влагалищами и с вла-
галищами сосудов. После этого следуют описания 
влагалищ сонной и плечевой артерий, артерии, 
находящихся на границе средней и верхней трети 
предплечья, в нижней трети предплечья, бедрен-
ной и подколенной артерий, воронкообразного вла-
галища бедренной артерии в верхней трети бедра. 
Следует при этом отметить, что Н. И. Пирогов об-
ращает внимание только на особенности, имеющие 
значение для современной ему практики, а именно 
для перевязки артерии. Однако он не подчёркивает 
того, что влагалища − общие для всего сосудисто-
нервного комплекса конечностей.

В вопросе о синтопии и скелетотопии сосуди-
сто-нервных пучков Н. И. Пирогову принадлежит 
неоспоримый приоритет. Выдвинутые им положе-
ния до сих пор являются основой учения о распро-
странении гематом и гнойных процессов, основой 
оперативной техники на кровеносных сосудах и 
нервах и т.д.

Н. И. Пирогов открыл и подробно описал не-
которые закономерности артросиндесмологии; 
уточнил синтопию периферической нервной си-
стемы, скелетотопию головного и спинного мозга; 
определил характер смещения органов при изме-
нениях положения тела, дал описание анатомии 
брюшных грыж.

Анатомо-физиологические исследования по-
зволили сделать практические выводы для кли-
ники, объяснить патогенез ряда заболеваний и 
повреждений и предложить рациональные опера-
тивные доступы и приёмы.

Большой заслугой Н. И. Пирогова является раз-
витие им начатого ещё до него изучения индивиду-
альной изменчивости анатомических образований. 
Это учение своими корнями уходит в далёкое про-
шлое биологии и медицины.
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После выхода в свет атласа и текста «Топогра-
фической анатомии» (1859) Н. И. Пирогов опу-
бликовал в литературно-художественном журнале 
«Отечественные записки» очерк под заглавием 
«Анатомия разрезов». В нём он отмечает различия 
объёма и направления полостей носа и зева вме-
сте с каналами, прилежащими к ним. В частности, 
Н. И. Пирогов обращает внимание на различия но-
со-слёзного канала, имеющего иногда не косвен-
ное направление, а дугообразное с выпуклостью, 
обращённой кнаружи. Тут же он пишет о различи-
ях  в форме каналов, которыми открываются в но-
совую полость лобная и верхнечелюстная пазухи, 
о различиях клиновидной пазухи [2].

Н. И. Пирогов отметил немало индивидуаль-
ных отклонений от обычного положения сердца, 
что представляет особый интерес в связи с раз-
витием хирургии этого органа. Индивидуальные 
особенности положения сердца, по Пирогову, 
легко объясняются характером развития груд-
ной клетки, объёмами лёгких вообще и относи-
тельным развитием каждого из них  в частно-
сти, величиной и очертанием самого сердца и,  
наконец, положением диафрагмы как след-
ствием топографии органов брюшной полости.  
Н. И. Пирогов пишет не только о вариантах ор-
ганов, но и о различиях формы переднего средо-
стения, изучив различия угла наклонения таза 
и различия в степени поясничного лордоза, он 

связывает их с вариантами положения и формы 
V поясничного позвонка [4].

Эти примеры можно было бы умножить. Важно 
то, что в отличие от трудов Мейера, Лушки и дру-
гих Н. И. Пирогов постоянно обращал внимание 
на варианты, встречающиеся при исследовании, 
и изображал их  в атласах, понимая практическую 
ценность фактов индивидуальной изменчивости.

Многие открытия Н. И. Пирогова в области ана-
томии носят его имя: треугольник Пирогова, лим-
фоглоточное кольцо Пирогова-Вальдейера, белая 
линия Пирогова, апоневроз Пирогова, венозный 
угол Пирогова, плечевой канал Пирогова, подко-
ленный канал Пирогова, линия проекции Пирогова, 
ость Пирогова, точка Пирогова, жировое простран-
ство Пирогова-Богро, капсула Пирогова-Ретциуса, 
пространство Пирогова-Ретциуса, лимфатический 
узел Пирогова-Розенмюллера [3].

Если оценить заслуги его на фоне развития 
морфологии конца XVIII и первой половины 
XIX века, то веским и значительным представля-
ется всё то, что внёс в науку Н. И. Пирогов. Его 
произведения по широте задач, оригинальной ме-
тодике, принципиальным установкам, большим 
научным достижениям и практической ценно-
сти не имеют себе равных. Они важны не только 
в историческом отношении, но и могут быть ши-
роко использованы как в учебной, так и в научно-
исследовательской работе анатомами.
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СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОДЕРЖАННЯ ФАКТОРІВ ПРОТРОМБІНОВОГО  
КОМПЛЕКСУ З ПЛАЗМИ КРОВІ 

Анотація: Описано основні досягнення та власний досвід колективу авторів щодо розробки біотехнологій виділення 
та очищення факторів протромбінового комплексу з плазми крові. Запропоновані технології включають етапи вірусної 
інактивації, попереднього спиртового, кріо-, сольового та поліетиленгліколь фракціонування, афінної хроматографії з 
використанням макропористих кремнеземних сорбентів різної специфічності. Продемонстровані варіанти методів одер-
жання тромбіну, а також факторів зсідання крові VII, IX та X. Гнучкість описаних технік дозволяє використовувати їх 
для препаративного фракціонування плазми чи інших біологічних середовищ. Створені прототипи білкових факторів 
можуть стати основою для майбутніх терапевтичних препаратів.

Аннотация: Рассмотрены основные достижения и собственный опыт коллектива авторов относительно разработ-
ки биотехнологий выделения и очистки факторов протромбинового комплекса из плазмы крови. Предложенные тех-
нологии включают этапы вирусной инактивации, предварительного спиртового, крио-, солевого и полиэтиленгликоль 
фракционирования, аффинной хроматографии с использованием макропористых кремнеземных сорбентов различной 
пецифичности. Продемонстрированы варианты методов получения тромбина, а также факторов свертывания крови 
VII, IX и X. Гибкость описанных техник предполагает их использование для препаративного фракционирования плазмы 
или других биологических сред. Созданные прототипы белковых факторов могут стать основой для разработки тера-
певтических препаратов.

Summary: The main trends and own experience of the team of authors on the development of biotechnologies for the 
isolation and purification of prothrombin complex factors from blood plasma are described. The proposed technologies include 
stages of viral inactivation, pre-alcohol-, cryo-, salt- and polyethylene glycol fractionation, affinity chromatography using 
macroporous silica sorbents of different specificity. Variants of methods for obtaining thrombin, as well as coagulation factors 
VII, IX and X are demonstrated. The flexibility of the described techniques allows them to be used for preparative fractionation of 
plasma or other biological media. Created prototypes of protein factors can be the basis for future therapeutic drugs.

Промислове фракціонування донорської плазми 
крові бере свій початок із 40-х років минулого сто-
ліття і досягнуло значного прогресу в останні роки 
– від застосування сольового та етанольного фрак-
ціонування до використання сучасних біотехноло-
гічних підходів (хроматографічних методів, антиві-
русної обробки та ін.). За цей час створено значну 
кількість різноманітних методів одержання тера-
певтичних та діагностичних препаратів. Досягнуто 
сепарацію плазми крові на цілу низку біопродуктів. 

Актуальним завданням сучасної трансфузіоло-
гії є необхідність розробки біотехнологічних схем 
безвідходного одержання високоочищених вірус-
безпечних білкових препаратів. Серед них, зокрема 
надзвичайно важливими є препарати факторів зсі-
дання крові та фібринолізу, які з успіхом викорис-
товують для лікування різноманітних ускладнень. 
Розробка нових ефективних технологій одержання 
цих білків – одне з основних завдань, яке стоїть пе-
ред нашим колективом.

Для одержання очищених препаратів факто-
рів протромбінового комплексу (ПК) вихідною 
сировиною є плазма крові, продукти її перероб-
ки (кріосупернатант, фракції за Коном, Онклей, 
Кірхнер та ін.), а також екстракти чи культуральні 
рідини генно-інженерно сконструйованих проду-
центів. В процесі очищення факторів найчастіше 
використовують спиртове, сольове чи поліетилен-
гліколь-фракціонування, хроматографічні методи 
(іоно-обмінну, афінну, гель-проникну), методи ан-
тивірусної обробки.

Сучасні методі виділення та очищення білко-
вих молекул з метою отримання діагностичних чи 
терапевтичних препаратів в основному базуються 
на використанні хроматографічних методів: гель-
проникної, іоно-обмінної, гідрофобної, метало-
хелатної, афінної, імуноафінної хроматографій. 
Дана група методів легко адаптується для лабо-
раторного очищення білків, в якому не врахову-
ють економічних затрат на процес їх одержання. 
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Однак, великомасштабні промислові процеси 
одержання біопрепаратів потребують враховува-
ти різноманітні затратні фактори (собівартість): 
енергозатратність, вартість вихідної сировини та 
реактивів, надійність хроматографічних сорбен-
тів, можливість їх багаторазового використання 
завдяки ефективній регенерації.

Достатньо давно стало зрозумілим, що методи 
афінної хроматографії ефективні у промислових 
технологіях одержання біопрепаратів. Проте, за-
стосування сорбентів з природними біологічними 
лігандами (моноклональні антитіла, різноманітні 
білкові фактори), робить процес дороговартісним, 
оскільки такі сорбенти самі потребують екстенсив-
ного очищення (регенерації), є лабільними (недов-
говічними). У зв´язку з цим виникла необхідність 
замінити вартісні, хімічно та біологічно лабільні 
ліганди іншими, що імітують специфічність суб-
стратів, інгібіторів, кофакторів, антитіл. 

З іншої сторони, для підвищення ефективності 
хроматографічних процесів, необхідно викорис-
товувати дешеві, хімічно та біологічно стабільні 
матриці, прості у застосуванні у промислових тех-
нологіях.

Афінна хроматографія є унікальною в тех-
нологіях фракціонування, оскільки білок, який 
очищають, вибірково та оборотньо сорбується на 
специфічному ліганді. При цьому, коефіцієнт очи-
щення, при високому виході досліджуваного біл-
ка, часто становить декілька тисяч, на відміну від 
стандартних умов виділення. Високі коефіцієнти 
очищення, яких досягають при афінній хрома-
тографії, дозволяють значно зменшити кількість 
стадій процесу і, достатньо часто, звести їх до 
однієї. Крім того, незначний рівень специфічного 
зв´язування при застосуванні біоспецифічної хро-
матографії дозволяє виділяти необхідний білок із 
складних біологічних сумішей чи великих об´ємів 
біологічних рідин.

Із усіх факторів зсідання крові, які входять до 
складу ПК, при замісній терапії найчастіше засто-
совується фактор ІХ [1]. Зазвичай, препарат цього 
фактора представлений як концентрат факторів 
протромбінового комплексу: ІІ (FII), VІІ (FVII), 
ІХ (FIX), Х (FX). Клінічні застосування таких пре-
паратів можуть приводити до випадків венозного 
тромбоутворення і ДВС-синдрому. Така неперед-
бачувана реакція-відповідь може виникати вна-
слідок гіперкоагуляції, що підсилюється високим 
рівнем домішкових білків, які вводяться паралель-
но із застосуванням концентрату FІХ, або присут-
ності інших тромбогенних компонентів у їх скла-
ді, чи внаслідок спонтанної активації факторів ПК 
[2]. Як відповідь на лікування препаратами кон-
центратів, у випадку гемофілії В чи гемофілії А, 
часто виникає імуносупресія, що свідчить в обох 
випадках на небажане забруднення концентра-
тів білковими домішками – так звана інгібіторна 
форма гемофілії. У зв’язку з цим, виникає необ-
хідність вдосконалення методу розділення вітамін 
К-залежних факторів зсідання з метою зменшення 
чи повного уникнення таких проблем.

Вітамін К-залежні фактори зсідання крові 
представляють групу споріднених кислотних біл-
ків з досить подібними фізико-хімічними власти-
востями. Характерні для них кислотні властивості 
дозволяють їх згрупувати внаслідок структурної 
та хімічної подібності, а також провести їх розді-
лення на індивідуальні білки, застосовуючи один з 
загальноприйнятих методів – аніоно-обмінну хро-
матографію [3].

Відомо, що вміст FІХ у плазмі крові людини є до-
сить низьким і його концентрація складає приблизно 
0,1 мкМ, при цьому його питома активність стано-
вить 0,01 МО/мг загального білка [5]. Тому існуючі 
методи отримання FІХ на початковому етапі зво-
дяться до його концентрування. Частіше всього для 
цього застосовують іоно-обмінну хроматографію. 
Однак, такий спосіб є неселективним і в ході цього 
процесу концентруються інші білки, у тому числі 
компоненти протромбінового комплексу. Питома 
активність FІХ зростає до 10- 20 МО/мг білка [2].

Вперше виготовлення препаратів FІХ почали за-
стосовувати ще у другій половині 1950-x років [5]. 
Щоб отримати концентрат фактора, його спочатку 
виділяли з плазми сорбцією на сульфаті барію оса-
дженням та відмиванням від нецільових білків. На 
наступному етапі сульфат барію заміщали трьох-
заміщеним фосфатом кальцію, що є нетоксичною 
сіллю. У процесі виділення та концентрування FІХ 
методами адсорбції та осадження відбувалось кон-
центрування вітамін К-залежних глікопротеїнів – 
ПК, який широко використовувався як терапевтич-
ний препарат до 1960 р. при лікуванні гемофілії В. 

Використання аніоно-обмінної хроматографії 
дозволило розв’язати цю незручність. У ході про-
цесу методом кріопреципітації видаляють фракцію 
з високим вмістом FVІІІ, а FІХ, що присутній у 
вільній від кріопреципітату плазмі (кріосуперна-
танті), адсорбують на аніоно-обмінному носії з по-
дальшим очищенням. Хоча процес призводить і до 
адсорбції інших протеїнів, таких як FІІ, FVІІ чи FХ, 
очищений таким методом комплекс FІХ досі вико-
ристовують для лікування хворих гемофілією В [5]. 

Інший спосіб отримання концентрату обмеже-
ний тільки одним типом іоно-обмінної хроматогра-
фії [5; 6]. Звісно, цього недостатньо для отримання 
препарату довготривалого застосування, тому необ-
хідна додаткова стадія очищення. При двохстадій-
ній технології отримання концентрату FІХ другим 
етапом очистки, частіше всього, є хроматографія 
(афінна, гідрофобна та ін.), що базується на вико-
ристанні інших властивостей досліджуваного білка. 

Для уникнення виникнення побічних ефектів 
при лікуванні препаратами комплексу FІХ за раху-
нок видалення FІІ, FVІІ, FХ та інших домішкових 
білків із ПК, починаючи з 1990 року стали засто-
совувати нові технології [7]. Високоочищений пре-
парат FІХ був отриманий концентруванням про-
тромбінового комплексу у процесі аніонообмінної 
хроматографії з подальшою хроматографією на гелі 
з гепарином, чи хроматографією з моноклональни-
ми антитілами, що також дало можливість видалити 
фактори ІІ, VІІ чи Х та інші білки з комплексу FІХ. 
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Відомий спосіб [8], що об’єднує дві послідов-
ні хроматографії: з аніоно-обмінником, на якому 
отримують ПК, і афінну хроматографію на гепарин- 
сефарозі. Питома активність фактора у кінцевому 
препараті становить приблизно 130 МО/мг білка. 
Однак, і цих двох етапів недостатньо для отримання 
високоочищеного білкового препарату. 

Для одержання високоочищеного FIX в США 
запатентована наступна технологія [9]. Спосіб 
об’єднує різні методи для видалення домішкових 
білків: кріопреципітацію − FVIII та фібриноген; 
фазовий розподіл чи іоно-обмінну ДЕАЕ-хромато-
графію − Ig G та альбумін; преципітацію сульфа-
том амонію − протеїни С та S (50 % насичення), 
тромбіну (70-90% насичення); гідрофобну хрома-
тографію − FVII; хроматографію на гепарин-сефа-
розі − FХ. В результаті технології авторам вдалося 
отримати кінцевий препарат FІХ з питомою актив-
ністю більше ніж 100 МО/мг білка.

На цих прикладах видно, що визначаючим мо-
ментом є підбір комбінацій другого та третього 
етапів очищення FІХ. Найбільш близьким по тех-
нічному виконанню та досягнутому результату є 
спосіб виділення та очищення FІХ із плазми крові, 
який включає багатоступеневу, послідовно прове-
дену хроматографію на різних сорбентах: ДЕАЕ- 
або гепарин-сефароза; гідроксиапатитні смоли); 
метало-хелатна хроматографія. В результаті отри-
мують продукт з високою питомою активністю 
(240 МО/мг білка) [8]. 

Слід відмітити методи виділення FІХ катіоно-
обмінною хроматографією із застосуванням таких 
матеріалів: слабі катіоніти (карбоксиметил-, або 
карбокси-); сильні катіоніти (сульфо-, сульфоме-
тил-, сульфоетил-, сульфопропіл-, або фосфо-) 
[5; 10]. В якості носіїв використовують сефарозу, 
сефадекс, агарозу, сефацел, полістирол, поліакри-
лат, целюлозу, Toyopearl. У дослідженні катіоно-
обмінну хроматографію проводили при значеннях 
рН у межах 3,0–6,0. При цьому незв’язаний з сор-
бентом білковий розчин збирався для подальшого 
очищення. Під час отримання високоочищеного 
препарату FІХ, відповідно до описаної методики 
іонної хроматографії та афінної хророматографії, 
відбувається інактивація та видалення вірусів і 
отримують високоочищений та вірус-безпечний 
FІХ із специфічною активністю 150 МО/мг білка 
та відсутніми домішковими білками. 

Холодове фракціонування етанолом, що засто-
совується для отримання альбуміну чи глобуліну 
з плазми крові, на думку авторів роботи [5], не є 
зручним методом для виділення комплексу FІХ. 
З іншої сторони, цей метод наразі є доволі поши-
реним для виготовлення фібриногену, альбуміну, 
імуноглобуліну, тромбіну. В процесі їх виробни-
цтва залишається значна кількість непереробленої 
сировини – утильні фракції. До таких можна від-
нести осади І, ІІ+ІІІ та ІІІ фракціонування плазми 
крові. Використання цих фракцій для виготовлення 
препаратів, придатних для терапевтичного та діа-
гностичного застосування, має значне практичне 

значення. Застосування хроматографії на кремне-
земних сорбентах з лігандами-активними барв-
никами можна рекомендувати як універсальний 
метод (основний чи додатковий) для виділення та 
очищення білкових факторів, який легко може по-
єднуватися з методами фракціонування та антиві-
русної обробки.

Раніше нами було продемонстровано, що для 
очищення тромбіну з успіхом можна використо-
вувати хроматографію активованого тромбоплас-
тином концентрату протромбінового комплексу на 
сорбенті Силохром-Активний яскраво-голубий К 
чи Діасорб-Procion blue HB при рН 8,0 [11]. В за-
лежності від умов попередньої до елюції промивки 
хроматографічного сорбенту з сорбованими біл-
ками ПК, нам вдалося одержати препарат тром-
біну з питомою активністю від 1200 до 3500 од.  
NIH/мг білка. Додаткові етапи промивки сорбенту 
дозволили вибірково елюювати на проміжних ета-
пах інші протеїни: альбумін, FVII, FIX, FX. Було 
виявлено, що FIX, в основному, знімався вихідним 
буферним розчином, що містив 0,25 М ε-АКК. 

Проведені дослідження також показали, що 
FIX, на відміну від тромбіну (протромбіну), краще 
зв’язується з Діасорб-Procion blue HB при рН 7,4. 
Елюцію ж фактора з питомою активністю близько 
15 МО/мг білка здійснювали буферним розчином 
з 0,25 М ε-АКК [12].

Для одержання високоочищених препаратів 
FIX використовують різні хроматографічні мето-
ди. Гепарин-Сефарозу застосовують на одному 
із перших етапів очистки FIX, після чого прово-
дять аніоно-обмінну хроматографію. Відомо, що 
гепарин-зв’язуючий домен фактора локалізований 
на С-кінці білкової молекули серинової протеїнази. 
Застосування неорганічних матриць з гепарино-
вими лігандами для виділення факторів зсідання 
крові вивчене недостатньо. Для цього перед нами 
стояло завдання визначення можливості застосу-
вання гепарин-вмісних кремній-неорганічних ма-
кропористих сорбентів для виділення FIX.

Основні підходи до одержання концентрату коа-
гулюючих білків протромбінового комплексу (ПК) 
описані нами раніше [13]. Технологія включає ви-
користання в якості сировини етанольних фракцій 
плазми крові ІІ+ІІІ та ІІІ за Коном, попереднє ПЕГ-
фракціонування, антивірусну СД-обробку, сорбцію 
факторів на цитраті барію. Десорбцію факторів 
ПК здійснюють сульфатом амонію і після обезсо-
лення проводять афінне розділення коагулюючих 
протеїнів на окремі компоненти (фактори ІІ, VII,  
ІХ, Х) із застосуванням різноманітних макропорис-
тих кремнеземних сорбентів. 

Іншим способом одержання концентрату біл-
ків ПК є кріопреципітація плазми крові, внаслідок 
якої забирається осад, що містить фактор зсідання 
крові VIII в комплексі з фактором фон Віллєбранда. 
В розчині залишаються вітамін К-залежні протеї-
нази. Застосування цього способу модернізовано 
нами та передбачає ті ж процедури, що і в робо-
ті [13], починаючи з етапу ПЕГ-фракціонування.
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Одержання тромбіну. Включає попередню ак-
тивацію FII тромбопластин-кальцієвою сумішшю 
в присутності інших факторів ПК та хроматогра-
фію на n-Cl-бензил-, Procion blue HB- чи Активний 
яскраво-голубий K-Діасорбі при рН 8,0 [11].

Одержання FIX. Одержані в ході експери-
ментів результати продемонстрували, що всі до-
сліджувані сорбенти (EX, GH) зв´язували FIX. 
За перші 15 хв. зв´язувалося від 90 до 97% сумар-
ної активності. Гепаринові сорбенти, у порівнянні 
з Діасорбом-амінопропіловим, проявляли значно 
кращу зв´язуючу здатність (в 1,5-7,5 рази). Досто-
вірної різниці щодо сорбції FІХ між EH- та GH-
сорбентами не виявили.

Десорбцію FІХ з сорбентів досягали 50 мM 
Tris-НСl буферним розчином, рН 7,4 з 1М NaCl. 
Наступним промиванням сорбентів буферним роз-
чином в присутності 0,1 М СаСl2 вдалося додатко-
во елюювати FIX.

В результаті експерименту було показано, 
що гепарин-вмісні кремнеземні сорбенти можна 
з успіхом застосовувати для одержання очищених 
препаратів FІХ як основний, чи допоміжний метод 
при фракціонування плазми крові донорів.

Одержання FVII та X. При пошкодженні су-
динної стінки трансмембранний глікопротеїн за 
участі фосфоліпідної матриці (тканинний фактор, 
TF) утворює еквімолярний комплекс з FVII, транс-
формуючи його в активну форму FVIIа. Комплекс 
TF/FVIIа каталізує перехід FХ в його активну фор-
му (FХа), що ініціює коагуляцію по зовнішньому 
шляху [14]. 

Раніше, зовнішній шлях зсідання крові роз-
глядали тільки як вторинний, що запускався в ор-
ганізмі внаслідок пошкодження судинної стінки. 
Згідно сучасних уявлень, зовнішній шлях зсідан-
ня − основний в процесі тромбоутворення у су-
динному руслі [15]. 

На цій стадії відбувається часткова активація 
тромбоцитів, внаслідок якої запускається активація 
прокофакторів V та VIII у FVa та FVIIIa та утво-
рення пікомолярних кількостей FVIIa, FIXa, FXa, 
FXIa − здійснюється альтернативний (посилючий) 
механізм зсідання крові. Активується невелика 
кількість тромбіну, необхідного для активації клі-
тинного гемостазу (внутрішнього шляху) [15].

Оскільки активація FVII носить локальний ха-
рактер (близько до місця пошкодження), викорис-
тання концентрату фактора в терапії, за винятком 
окремих випадків, не викликає системної активації 
зсідання крові.

Ці властивості FVII передбачають його застосу-
вання як унікального лікувального препарату.

У хворих з недостачею FVII є ризик виникнення 
кровотеч та інших патологій. Введення очищеного 
FVII дозволяє спростити терапію відповідних па-
тологічних станів, а також уникнути чи зменшити 
ймовірність ускладнень під час та після оператив-
них втручань. FVII має важливе клінічне значен-
ня як маркер ризику виникнення тромбоемболій.  
Підвищений рівень цього ферменту − індикатор 
ризику виникнення ішемічної хвороби серця. 

FVII використовують при кровотечах і опера-
ціях хворих на гемофілію А або В з інгібіторами 
до факторів FVIIІ або FІХ, а також для лікування 
хворих з вродженим дефіцитом FVII. 

Застосування комерційного рекомбінантного 
препарату FVII на даний момент має суттєве обме-
ження − високу вартість. З практичної точки зору, 
згідно рекомендацій [16], FVII необхідно викорис-
товувати лише при неможливості зупинки кровоте-
чі шляхом переливання чи традиційної терапії.

Застосування методів афінної хроматографії 
у технологіях одержання лікувального препарату 
фактора VII (FVII) відіграло також значну роль. 

FVII (проконвертин) – серинова протеїназа 
трипсинового типу, яка серед  факторів зсідання 
крові людини має найкоротший період півжиття 
(приблизно 2-3 год.) і циркулює в крові в дуже ма-
лих концентраціях – 0,5 мкг/мл. 

Основними терапевтичними препаратами, що 
містять FVII і застосовуються в клініці, на сьогод-
ні, є свіжозаморожена плазма, а також очищені ко-
мерційні препарати: плазмові та рекомбінантні. 

Технології одержання FVII з плазми крові є 
доволі складними (багатостадійними). Вихідною 
сировиною для його отримання може також бути 
концентрат факторів протромбінового комплексу, 
який одержують шляхом попереднього фракціону-
вання плазми.  

В роботі [17] така процедура включає адсорб-
цію комплексу на цитраті барію, фракціонування 
сульфатом амонію, іоно-обмінну хроматографію на 
DEAE-сефадексі та препаративний ПААГ-електро-
форез.

В іншому методі [18] замість використання 
барію цитрату пропонується застосування барію 
сульфату, як адсорбенту FVII. В результаті засто-
сування цієї солі відбувається 4-кратне збільшення 
виходу FVII.

Автори роботи [19] досягли очистки FVII 
в330 раз, використовуючи в якості вихідної плаз-
мі ВРХ. Для цього вони застосовували адсорбцію 
сульфатом барію, іоно-обмінну хроматографію 
(DEAE-сефадекс), гель-фільтрацію (сефадекс 
G-100) та афінну хроматографію на бензамідин- 
Сефарозі. В результаті був отриманий FVII з висо-
кою питомою активністю.

G.Broze [20] досягнув 100 000-кратного очи-
щення фактора зі свіжозамороженої плазми до го-
могенного виду з 30% виходом зсідаючої активнос-
ті. Молекулярна маса одержаного білка становила 
48 кД при ДСН-електрофорезі.

Прикладом очищення FVII ВРХ модифікова-
ним методом, який полягав у застосуванні сорбції 
на барії цитраті, хроматографії на DEAE-Сефарозі, 
2-кратної хроматографії на бензамідин-Сефарозі 
та афінної хроматографії на Аффі-гель зв’язаній 
стафілокоагулазі з St. aureus, є робота [21]. Серед 
інших методів очищення FVII відомі наступні: за-
стосування імуноафінних сорбентів [22], гідрофоб-
ної хроматографії [23].

Одержання рекомбінантних препаратів FVII 
стало суттєвим кроком у сучасних біофармацев-
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тичних технологіях (наприклад, NovoSeven фірми 
Novo Nordisk A/S). Проте, на даний момент, такі 
препарати є ще доволі вартісними. 

Так чи інакше, ефективність виділення та очи-
щення FVII, як плазмового, так і рекомбінантного, 
залежить від вибору методу афінної хроматографії, 
яка застосовується у технології.

До дешевих, достатньо стабільних лігандів для 
біоспецифічної хроматографії можна віднести ак-
тивні тріазинові барвники. Величезна кількість на-
уково-дослідних робіт присвячена їх застосуванню 
для виділення та очищення різноманітних біологіч-
но активних сполук, в тому числі і ферментів [24]. 

Нами для виділення білкових препаратів се-
ринових протеїназ з плазми крові, в тому числі і 
FVII, використовуються методи афінної хромато-
графії на макропористих кремнеземних матрицях 
з використанням різноманітних лігандів. Зокрема, 
при виділенні тромбіну афінною хроматографією 
на Procion blue HB-Діасорбі шляхом м’якої елюції 
вдалося десорбувати суміш FIX та FX, розділення 

яких на окремі фракції вдалося досягнути іоно- 
обмінною хроматографією на ДЕАЕ-сефарозі чи 
гідрофобною – на феніл-Діасорбі.

Висновки. Створені технології виділення 
та очищення факторів протромбінового комплексу 
з осаду ІІ+ІІІ фракції плазми крові за Коном та крі-
осупернатанту, що включають етапи біоспецифіч-
ної хроматографії на макропористих кремнеземних 
сорбентах та вірусної інактивації.

Використання даних технологій дає можли-
вість в один етап отримувати високоочищені тера-
певтичні кількості вірусінактивованих препаратів 
практично з утильної сировини станцій переливан-
ня крові чи інших біотехнологічних виробництв. 

Застосування хроматографії на кремнеземних 
сорбентах з лігандами-активними барвниками 
можна рекомендувати як універсальний метод 
(основний чи додатковий) для виділення та очи-
щення білкових факторів, який легко може поєд-
нуватися з методами фракціонування та антиві-
русної обробки.
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ПОРУШЕННЯ ЦИТОТОКСИЧНОЇ АКТИВНОСТІ СПЛЕНОЦИТІВ  
У ЩУРІВ ПРИ ЧМТ

Анотація: Стаття присвячена дослідженню порушень імунної системи щура в нормі та за умов експериментальної 
черепно мозкової травми. В роботі наведені нові дані щодо особливостей розвитку імунної відповіді, а саме цитотоксич-
ної активності спленоцитів щура в нормі, а також зміни цитотоксичної активності спленоцитів на 1-шу та 5-ту добу після 
черепно мозкової травми. Чітко показано зміни в розвитку імунної відповіді після черепно мозкової травми.

Аннотация: Стаття присвящена изучению нарушений иммунной системы крысы в норме и за условий эксперимен-
тальной черепно мозговой травмы. В работе приведены новые данные относительно особенностей развития иммунного 
ответа, а именно цитотоксической активности спленоцытов крыс в норме, а также изменения цитотоксической активно-
сти спленоцитов на 1-ые и 5-ые сутки после черепно мозговой травмы. Четко показанонарушения в развитии иммунного 
ответа после черепно мозговой травмы.

Summary: This article is dedicated to the study of disorders of the rats immune system in health and under conditions 
of experimental traumatic brain injury. The paper presents new data on the characteristics of the development of the immune 
response, and on the cytotoxic activity of rat splenocytes in normal conditions, and also a change in the cytotoxic axtivity of 
the cytotoxic activity of splenocytes on the 1st and 5th days after traumatic brain injury. Disturbances in the development of the 
immune response after traumatic brain injury are clearly shown.

Очевидно, що знання наслідків ЧМТ на тканин-
ному рівні є необхідною умовою пошуку ефектив-
них і надійних засобів лікування і попередження 
нейродегенеративних змін. Механізми розвитку 
імунних реакцій про- і протизапальної спрямова-
ності при ЧМТ, не зважаючи на численні дослі-
дження імунної реакції при нейротравмі, вивчені 
не достатньо.

Запальна реакція та механізми цитотоксич-
ності. Експериментальні дослідження свідчать, 
що механічний вплив при ЧМТ призводить до по-
рушення нейронних та гліальних мереж, а також 
біохімічної сигналізації [1]. Поширеним наслідком 
ЧМТ є дифузне аксональне пошкодження, яке по-
лягає в розтягненні аксонів і вивільненні хімічних 
речовин, які запускають запальні процеси та інші 
вторинні пошкодження, що в свою чергу викликає 
каскад уражень на тканинному, клітинному рівні, та 
індукує імунні, біохімічні та молекулярні реакції. 

При ЧМТ, мікроглія активується і реагує на па-
тологічні стани, виступаючи індуктором нейроза-
палення, виділяючи цитокіни та хемокіни, притя-
гуючи в місце запалення імунні клітини з крові, а 
також може виконувати атигенпрезентуючі функції 
для Т-лімфоцитів і таким чином приймати участь в 
розвитку специфічної імунної відповіді на антиге-
ни пошкоджених нервових клітин [2]. Для мікроглії 
характерний запуск запальних процесів, що призво-
дять до дисфункції нейронів і їх загибелі. Запальни-
ми речовинами мікроглії є інтерлейкін – 1β, фактор 
некрозу пухлин α, інтерлейкін – 6, індуцибельна 
синтетаза оксиду азоту та інтерлейкін – 12 р40. 
Неоднозначність мікрогліальної активності пояс-
нюється наявністю двох молекулярних фенотипів 
у цих клітин – М1 та М2. Фенотип М1 зумовлює 
ураження тканини та нейродегенерацію та заги-
бель нейронів, а фенотип М2 сприяє нейрогенезу, 
ангіогенезу, олігодендрогенезу та ремієлінізації.

Нейтрофіли – перші імунні клітини перифе-
ричної крові, які прямують в мозок у відповідь на 
травму [3]. Вони з’являються в субарахноїдально-
му та судинному просторі навколо місця травми. 
Через 24 години після травми їх виявляють в по-
шкодженій паренхімі головного мозку. Моноцити, 
експресуючі ССR2 , є основною популяцією імун-
них клітин, які проникають в пошкоджену тканину 
через 3-5 днів після травми, проте Т-клітини, на-
туральні кілери та дендритні клітини теж можуть 
виявлятись в місці травми [4].

В імунній системі при ЧМТ розвиваються різ-
носпрямовані порушення, які відображаються на 
абсолютній та відносній кількості Т-, В- і NK- лім-
фоцитів, що призводить як до інфекційних усклад-
нень, так і до ауто сенсибілізації [5]. 

Наявність запальних клітин навколо осередку 
травми може посилювати пошкодження клітин. 
Поліморфноядерні клітини, завдяки активності 
їхніх токсичних ензимів, таких як мієлопероксида-
за, стають причиною деградації клітинних мемб-
ран [6]. Запальні цитокіни, зокрема TNFα, IL-1, і 
IL-6, інтенсивно активуються та експресуються 
вже за 1 годину після ЧМТ [7]. Ці цитокіни можуть 
індукувати запальну реакцію, а також діяти як хе-
моатрактанти для лейкоцитів. Молекули клітинної 
адгезії, такі як ICAM і ELAM, та тканинні метало-
лопротеїнази також експресуються в ранні терміни 
після травми та полегшують проходження лейко-
цитів крізь ГЕБ [8].

Запальна реакція у ЦНС може мати різноманіт-
ні впливи на наслідки пошкодження в залежності 
від виразності запальної реакції та часу, що минув 
від моменту травми. Імуномодуляторний цито-
кін IL-10, що знижує активність імунної системи, 
може сприяти нейропротекції після ЧМТ [9].

В той же час не дивлячись на численні дослі-
дження імунних та запальних реакцій після ЧМТ 
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ще не достатньо вивчені імунні клітини, які здатні 
викликати апоптоз, некроз нервових клітин, а саме 
мало вивчена цитотоксична їх активність в експе-
рименті на щурах при ЧМТ.

Метою роботи було вивчення прямої та анти-
тіло залежної активності спленоцитів, делокалізо-
вані різні типи цитотоксичних клітин ( нейтрофіли, 
моноцити, лімфоцити та інші).

Матеріали та методи. В роботі використа-
ні експериментальні тварини, статевозрілі щури 
(n = 36), розведені у віварії ДУ «ІНХ НАМН». Усі 
роботи з експериментальними тваринами проводи-
ли з дотриманням законодавчих та вимог Закону 
України №3447 IV «Про захист тварин від жорсто-
кого поводження», «Європейської конвенції про за-
хист хребетних тварин, які використовуються для 
дослідних та інших наукових цілей» (Страсбург, 
1986), з урахуванням принципів біоетики та норм 
біологічної безпеки. Тварин утримували у стан-
дартних умовах акредитованого віварію, знеболен-
ня та автаназію проводили під ефірним наркозом. 
Проведення дослідження затверджене комісією 
з етики та біоетики Інституту нейрохірургії імені 
акад. А.П. Ромоданова НАМН України (протокол 
№ 26 від 11 травня 2018 р.).

Моделювання ЧМТ у щурів. Черепно-мозкова 
травма у щурів наносилась згідно рекомендацій 
Романова Г.А., та інших (2015) [10] по моделюван-
ню ЧМТ у тварин шляхом падіння вантажу (вагою 
100 г) з висоти 120 см на голову щурів, що були за 
наркотизовані внутрішньо-черевно 0,5 мл суміші 
кетаміну 70,0 мг/кг та седазину 15 мг/кг [11]. Через 
20-30 хв тварини виходили із наркозу та починали 
рухатись і їх повертали до своєї клітки та умов де 
вони знаходились до початку досліду.

Визначення цитотоксичної активності клі-
тин селезінки. Цитотоксичні клітини являються 
ефекторними імунними клітинами, які діляться 
на такі субпопуляції як кілерні клітини. НК, цито-
токсичні лімфоцити та макрофаги, цитотоксичні 
нейтрофіли та індуковані лектинами кілерні клі-
тини та інші типи [12]. В якості клітин мішеній, 
використвують різні клітини (тимоцити, сплено-
цити, макрофаги, еритроцити, пухлині клітини). 
Найчастіше при визначенні цитотоксичності для 
виявлення інтенсивності цитолізу використову-
ється радіактивні ізотопи або гемоглобін еритро-
цитів. В нашій роботі в дослідних і контрольних 
зразках визначалася цитотоксична активність 
клітин щодо еритроцитів барана за спектрофото-
метричним методом [12]. При визначенні прямої 
цитотоксичності (ПЦ) клітин використовували 
500,0 мкл 0,1% суміші еритроцитів барана та 
500,0 мкл спленоцитів щурів в кількості 2X106 

клітин в 1,0 мл приготовлених на 199 середовищі. 
Співвідношення клітин-ефекторів та клітин – мі-
шеней в пробі складала 2:1. Культивування суміші 
клітин відбувалося протягом 18 годин. Відсоток 
зруйнованих клітин-мішеней (еритроцитів бара-
на) вимірювали за кількістю гемоглобіну, який 
вийшов в супернатант із еритроцитів, на спектро-
фотометрі Сф-24 при довжині хвилі 402 нм. 

Відсоток лізису вимірювався за формулою:
ЦА ум.од = Д – Сп / МЛ –Сп., 

де Д – кількість гемоглобіну в супернатантах 
дослідних проб; Сп – кількість гемоглобіну в су-
пернатантах спонтанно зруйнованих еритроцитів; 
МЛ – загальна кількість гемоглобіну в 2 X 106 ери-
троцитів при 100% лізисі, який викликався Н2О.

 Антитіло-залежна клітинна цитотоксичність 
(АЗКЦ) розглядається, як один із різновидів клі-
тинної цитотоксичності, детально описана Millek 
(1987) [12], де ефекторні клітини діють неспеци-
фічно, зв’язуючись з комплеком антиген-антитіло 
на поверхні клітин мишеній. Специфічність цито-
токсичної реакції визначається антигенною направ-
леністю антитіл. В роботі використовували в якості 
комплексу антиген-антитіло еритроцити барана та 
гемолітичну сироватку проти еритроцитів в суба-
глютинуючому титрі згідно інструкції виробника  
(НПО «Биомед» Пермь, Россия). 500,0 мкл суміші 
0,1% еритроцитів та гемолітичної сироватки інку-
бували з 500,0 мкл спленоцитів в кількісті 2х106 
клітин в приготовлених на 199 середовищі.

Культивування суміші ефекторів та мішенів 
відбувалося протягом 18 годин. Відсоток зруйно-
ваних клітин-мішеней (еритроцитів) вимірювали 
на Сф 24 при 402 нм. за кількістю зруйнованого 
гемоглобіну, який вийшов з еритроцитів. Відсоток 
лізису вимірювався за формулою:

ЦА ум.од = Д – Сп / МЛ – Сп,
де Д – кількість гемоглобіну в супернатантах 

дослідних проб; Сп – кількість гемоглобіну в су-
пернатантах спонтанно зруйнованих еритроцитів; 
МЛ – максимальний лізис – загальна кількість 
гемоглобіну в 106 еритроцитів при 100% лізисі, 
який викликався Н2О.

Через 24 годи та 5 діб після травми тваринам 
проводили автаназію ефіром та забирали селезін-
ку, з якої готувуали суспензію клітин загально-
прийнятим методом на 199 середовищі, кількість 
клітин селезінки після одноразового відмивання та 
фільтрації через капроновий фільтр підраховували 
з 3% оцтовою кислотою в камері Горяєва. В реакці-
ях цитотоксичності використовували по 2х106 клі-
тин селезінки в 1 мл 199 середовища.

Статистичну обробку отриманих даних про-
водили за допомогою комп’ютерних програм 
Microsoft Excel 2010 і Statistica–6.1. Статистичну 
значущість відмінностей оцінювали з викорис-
танням непарного непараметричного U-критерію 
Манна-Уітні. Різницю між досліджуваними показ-
никами вважали статистично значущою при p<0,05. 

Результати та їх обговорення. Дослідження 
показників ПЦ та АЗЦ спленоцитів у інтактних 
тварин при 24 годинній постановці реакції пока-
зало, що АЗЦ у 2-2,5 рази вища від прямої цито-
токсичності, що пояснюється важливою роллю Fc-
рецептора на цитотосични клітинах, який сприяє 
активності кіллерних клітин. При легкій ЧМТ у 
щурів виникає уже через 24 години стимуляція ПУ 
у 2,5 рази (р < 0,05) та АЗУ у 1,5 рази (р < 0,05), 
що свідчить про швидку активізацію кілерної ак-
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тивності, яка обумовлена ранньою прозапальною 
реакцією як головного мозку, так і в усьому орга-
нізмі, що мобілізує системні імунні реакції до учас-
ті в патогенезі ЧМТ. 

Звертає увагу те, що ПЦ збільшилось у 2,5 рази, 
а АЗЦ, всього у 1,5 рази, що вказує на кілерні клі-
тини, які викликають пряму цитотоксичність зна-
чно швидше активується, а це дозволяє думати, 
що це різні популяції клітин, які неоднаково реа-
гують на прозапальну реакцію, що виникає після 
ЧМТ. Показники як ПЦ, так і АЗЦ на 5 добу після 
ЧМТ продовжують відповідно зростати в порів-
нянні з показниками цитотоксичності, яка спосте-
рігається на першу добу після травми, що свідчить 
про збереження запальної реакції в цей час, хоча 
по даним літератури після 3 доби спостерігається, 
як зниження синтезу прозапальних цитокінів, так і 
гальмування імунних реакцій [13; 14; 15]. 

Отримані результати вказують, що навіть піс-
ля порівняно легкої ЧМТ у щурів спостерігається 
підвищення цитотоксичної активності спленоци-
тів, починаючи з першої доби після ЧМТ, яка по-
ступово зростає до 5 доби (термін спостереження). 
Цитотоксична здатність спленоцитів може бути 
пов’язана з різними субпопуляціями клітин, які є в 
селезінці, а саме з лімфоцитами, моноцитами, ден-
дритними клітинами та нейтрофілами [15; 17] які 
здатні прямим контактом чи опосередковано, через 
антитіла, діяти на клітини мішені та викликати їх 
загибель шляхом лізису чи некрозу, або апоптозу. 
Активовані цитотоксичні клітини селезінки мо-
жуть мігрувати в зони ушкодження і обумовлювати 
вторинні імунологічні реакції в головному мозку, 
які проявляються некрозом, нейродегенералізацією 
нервових клітин на 3-10 добу після ЧМТ [15; 18].

Проведеними дослідженнями встановлено, що 
як пряма, так і антитіло залежна цитотоксична ак-
тивність спленоцитів, яка може бути обумовлена 
лімфоцитами, макрофагами та іншими імунними 
клітинами [12] збільшується в перші часи після 
ЧМТ і зберігається до 5 доби, що свідчить про 
можливе залучення системних імунних реакцій, 
а саме клітин селезінки до патологічних місцевих 

процесів в головному мозку, які виникають після 
ЧМТ [15].

В патогенезі ЧМТ виділяють 2 фази розви-
тку, а саме травматичне ушкодження головного 
мозку в момент травми травмуючим чинником, 
фаза вторинних реакцій, які обумовлені розви-
тком набряку, гіпоксією, порушенням кровообігу 
та активацією мікрогліальних та гліальних клітин, 
продукцією прозапальних цитокінів, які мають як 
локальну, так і системну дію і запускають актива-
цію клітин імунних органів, в тому числі і селе-
зінки. Умовно до третьої фази ЧМТ відносять роз-
виток регенеративних, репаративних та відновних 
реакцій в головному мозку після ЧМТ, які про-
являються проліферацією гліальних клітин та ен-
дотеліально судинних клітин, утворенням рубців 
та нових судин у зоні травматичного ушкодження 
[14; 16]. Дві останні фази патогенезу ЧМТ про-
тікають одночасно і можна думати, що активація 
цитотоксичних клітин разом із мікроглією сприяє 
розвитку нейородегенеративних, апоптичних про-
цесів в головному мозку [14; 18; 19]. В той же час 
прямих свідчень про участь активованих цитоток-
сичних клітин в процесах регенерації та проліфе-
рації різних клітин поки що немає, але виключати 
таку можливість не можна, враховуючи дані про 
двояку роль як окремих клітин особливо нейтро-
філів та лімфоцитів, так і всієї імунної системи 
в різних патологічних процесах тому числі і при 
травмі та онкології [20].

Висновки.
1. При ЧМТ у щурів відмічається підвищення 

прямої та антитіло залежної цитотоксичності клі-
тин селезінки, яка реєструється  з першої доби піс-
ля травми і поступовим зростанням до 5 доби. Пря-
ма клітинна цитотоксичність спленоцитів більше, 
ніж антитіло залежна зростає  після ЧМТ, що вка-
зує на наявність різних субпопуляцій цитотоксич-
них клітин в селезінці.

2. Активація цитотоксичних реакцій, які обу-
мовлені клітинами селезінки, розвиваються уже з 
першої доби після ЧМТ, що свідчить про швидкий 
розвиток системних запальних реакцій після ЧМТ.

Рис. 1. Показники прямої та антитіло залежної цитотоксичності спленоцитів 
щурів з ЧМТ та дії трофічних чинників НСК. (ум. од, M+m)
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3. Активація цитотоксичних імунних клітин в 
селезінці після ЧМТ вказує на їх участь в імуно-
патогенезі ЧМТ і цитотоксичних імунних клітин, 
а саме лімфоцитів,моноцитів, нейтрофілів, які мо-

жуть прямо чи опосередковано за допомогою цито-
токсичних молекул, приймати участь у другій фазі 
патогенезу та індукувати подальше пошкодження 
нервових клітин.
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ВЛИЯНИЕ ВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19  
НА ПАЦИЕНТОВ С САХАРНЫМ ДИАБЕТОМ. СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  

ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ ТЕРАПИИ И ПРОФИЛАКТИКИ

Аннотация: В статье изложена статистика, которая показывает резкое увеличение летальных исходов среди па-
циентов с сахарным диабетом (2 типа), с позитивным ПЦР-тестом на COVID-19. На сегодняшний день, по данным 
ВОЗ, смертность от коронавирусной инфекции у этих пациентов составляет 27,0%, от общей статистики. Материалы, 
предоставленные в этой работе, покажут новые методы диагностики, а также поддерживающую терапию для пациентов 
с сахарным диабетом типа 2.

Анотація: У статті дана статистика, яка показує різке збільшення  летальних випадків серед пацієнтів з цукро-
вим діабетом (2 типу), з позитивним ПЛР-тестом на COVID-19. На сьогоднішний день, по даним ВООЗ, смертність від 
коронавірусної інфекції серед таких пациієнтів складає 27,0%, від загальної статистики. Матеріали, які наведенні в даній 
работі, покажуть нові методи діагностики та підтримуючу терапію для пацієнтів з цукровим діабетом 2 типу.

Summary: The article presents statistics that show a sharp increase in deaths among patients with diabetes mellitus (type 
2), with a positive PCR test for COVID-19. To date, according to WHO, mortality from coronavirus infection in these patients is 
27.0%, of the general statistics. The materials provided in this work will show new diagnostic methods as well as supportive care 
for patients with type 2 diabetes mellitus.

Наиболее уязвимыми категориями людей, под-
верженных данному заболеванию, являются паци-
енты с тяжелыми хроническими заболеваниями, 
такими как болезни сердца и сосудов (ишемическая 
болезнь сердца (ИБС), сердечная недостаточность, 
артериальная гипертензия, цереброваскулярные 
заболевания), хроническая обструктивная болезнь 
легких (ХОБЛ), хроническая болезнь почек и, ко-
нечно же, сахарный диабет (СД). 

Если верить существующей статистике, у паци-
ентов с сахарным диабетом (СД) в 10,3 раза чаще 
встречается инфицирование COVID-19. Более того, 
СД как сопутствующее заболевание встречается в 
26,2-29,9 % подтвержденных случаев COVID-19. 
Наиболее часто СД преобладает в группе пациен-
тов тяжелого течения и встречается среди госпита-
лизированных пациентов. Течение COVID-19 у па-
циентов с СД осложняется повышением гликемии 
в 90% случаев [1].

Если сравнивать данные о распространенности 
COVID-19 в Китае и США (5,3% и 10,9% соответ-
ственно) с общей распространенностью СД в этих 
странах (10,9% и 13,3% соответственно), то стано-
вится очевидно, что число инфицированных боль-
ных СД не превышает общую распространенность 
диабета в этих странах [2].

Однако если человек с СД уже инфицирован 
новым коронавирусом SARS COV-2, то болезнь у 
него течет гораздо тяжелее, чем у пациентов, не 
имеющих СД, и частота смертельных исходов у па-
циентов с СД значимо выше и составляет пример-
но 20-30%. Из этого уже можно сделать вывод, что 
пациенты имеющие хронические заболевания по 
статистике, тяжесть протекания ифекции на фоне 
COVID-19, будет выше [3].

Вирус SARS COV-2 для того, чтобы внедриться 
в клетки-мишени человека (прежде всего в альвео-
лярные клетки легких), должен вступить в контакт 
со своим рецептором. Установлено, что таким ре-
цептором для нового коронавируса является анги-
отензин превращающий фермент типа 2 (АПФ2). 
Именно поэтому «входными воротами» для вируса 
являются верхние дыхательные пути, после чего 
вирус легко проникает в легкие и поражает альвео-
лы, вызывая быстрое развитие пневмонии и дыха-
тельной недостаточности [4].

В зависимости от симптомов на фоне распро-
странения вируса COVID-19, можно разделить 
протекание инфекци по степени тяжести:

После внедрения вируса в организм челове-
ка происходят его распознавание иммунокомпе-
тентными клетками и индукция так называемого 
«цитокинового шторма» с выбросом большого 
количества провоспалительных цитокинов (TNF, 
IL-1β, IL-6, IL-8, IL-17 и др.) и хемокинов (MCP1, 
IP10, MIP1α). Иными словами, при СД выброс 
цитокинов в ответ на вирусную инфекцию проис-
ходит гораздо интенсивнее, чем при нормальном 
углеводном обмене. Исследования показали, что 
реализация иммунного ответа и активность вос-
палительных реакций напрямую зависят от обеспе-
ченности этих процессов энергией и количеством 
поглощенной глюкозы иммунными клетками.  
Повышенная экспрессия IL-6 и IL-8 у пациентов 
с вирусной инфекцией показала прямую зависи-
мость от высокого уровня гликемии. Глюкоза яв-
ляется как бы источником энергии, «топливом» 
для бурных иммунологических реакций. Следова-
тельно, пациенты с СД с неудовлетворительным 
контролем гликемии подвержены более высокой 
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активности «цитокинового шторма» и риску небла-
гоприятного исхода вирусной инфекции [6; 7].

Пациенты с СД 2 типа: При нетяжелом тече-
нии заболевания (температура <38,5°С, отсутствие 
одышки, достаточная сатурация крови кислородом 
SpO2 >93%) и ГПН <13 ммоль/л, отсутствии кетону-
рии. Больные СД2 продолжают текущую терапию 
(любые классы препаратов). Метформин остается 
базовым препаратом при его переносимости. Опу-
бликовано несколько масштабных исследований, 
свидетельствующих о том, что лечение метфор-
мином больных с хроническими респираторными 
заболеваниями и даже с обструктивной болезнью 
легких в течение нескольких лет приводило к зна-
чимому снижению риска смертности по сравнению 
с больными, не получавшими этот препарат [8; 9].

При среднетяжелом и тяжелом течении заболе-
вания (лихорадка, одышка, пневмония, снижение 
сатурации крови кислородом SpO2 <93%) и ГПН 
<13 ммоль/л, отсутствии кетонурии. Доктора реко-
мендуют отмену метформина, препаратов сульфо-
нилмочевины (с высоким риском гипогликемии), 
агонистов рецепторов глюкагоноподобного пепти-
да 1 (ГПП-1) и глифлозинов. При среднетяжелом 

течении условно можно продолжить терапию ин-
гибиторами дипептидилпептидазы 4 (ДПП4), пре-
паратами сульфонилмочевины с низким риском 
гипогликемии (гликлазид МВ). При отмене выше-
указанных препаратов к терапии добавляется ин-
сулин в дозах, позволяющих удерживать целевые 
значения гликемии [10].

Сравнение позитивного и негативного влияния 
препаратов, которые использую в терапии СД2 при 
осложнениях COVID-19:

Метформин. В условиях гипертермии, деги-
дратации и гипоксии, вызванной поражением аль-
веол, применение метформина повышает риски 
развития лактат-ацидоза, что требует его отмены. 
Важно помнить, что метформин противопоказан 
при снижении скорости клубочковой фильтрации 
(СКФ) <30 мл/мин/1,73м2, при развитии острой по-
чечной недостаточности, при септическом шоке и 
других состояниях, сопровождающихся выражен-
ной гипоксией. Однако имеются данные, получен-
ные от большой  группы пациентов с СД2 (n=7404), 
находившихся в отделениях интенсивной терапии 
(в том числе с тяжелой пневмонией), что примене-
ние этого препарата за 90 дней до развития крити-

 
Рис. 1.  Классификация COVID-19 по степени тяжести [5]

Таблица 1
Целевые показатели гликемического контроля

Течение COVID-19 Кратность контроля Гликемия натощак
ммоль/л

Постпрандиальная 
гликемия ммоль/л

Легкое Каждые 6 часов 4,4-6,1 6,1-7,8
Средней тяжести Каждые 4 часа 6,1-7,8 7,8-10
Тяжелое Каждые 2-4 часа 7,8-10 10-11

Критическое Каждый 2 часа при гликемии 
больше 13 каждый час 9,8-11 Больше 12,5
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чески тяжелого состояния снижало летальность на 
17–20% по сравнению с больными, не получавши-
ми метформин [11].

Препараты сульфонилмочевины (ПСМ). При 
гипертермии дозы этих препаратов следует увели-
чивать до максимальных. Однако нужно помнить, 
что применение ПСМ сопряжено с высоким ри-
ском развития гипогликемических состояний (осо-
бенно прием глибенкламида). Гипогликемии явля-
ются одним из наиболее опасных факторов риска 
развития тяжелых сердечно-сосудистых исходов. 
Поэтому у всех лиц с высоким риском гипоглике-
мии (пожилые, больные с нарушенной функцией 
почек, сердечно-сосудистыми заболеваниями) при-
менение ПСМ не рекомендуется, за исключением 
препаратов с низким риском гипогликемии (напри-
мер, гликлазид МВ) [12].

Агонисты рецепторов ГПП-1. Частыми побоч-
ными эффектами этих препаратов являются тош-
нота, рвота, потеря аппетита. Эти симптомы могут 
усугубить имеющуюся дегидратацию у больных 
с тяжелой формой COVID-19. Кроме того, эти же 
симптомы могут «замаскировать» развивающийся 
кетоацидоз, что приведет к позднему назначению 
инсулина и тяжелой декомпенсации заболевания. 
Поэтому при появлении диспепсических симпто-
мов агонисты рецепторов ГПП-1 следует отменить. 
При хорошей переносимости препаратов они мо-
гут быть продолжены [12; 13].

Ингибиторы натрийглюкозного транспорте-
ра 2 (НГЛТ2) (глифлозины). В условиях гипертер-
мии и дегидратации эти препараты могут спрово-
цировать развитие эугликемического кетоацидоза, 
поэтому их рекомендовано отменять. Однако аме-
риканские ученые предположили, что, возможно, 
эта группа препаратов может оказать защитный эф-
фект у больных COVID-19, замедлить прогресси-
рование заболевания и снизить частоту летальных 
исходов. Американский Институт сердца Святого 
Луки и компания «Астра Зенека» инициировали 
беспрецедентно смелое рандомизированное двой-

ное слепое плацебо-контролируемое клиническое 
исследование 3-й фазы (DARE-19) по применению 
ингибитора НГЛТ2 дапаглифлозина в качестве 
препарата для предупреждения тяжелых исходов 
COVID-19 не только у больных СД2, но и у паци-
ентов с ИБС, сердечной недостаточностью или па-
тологией почек даже при отсутствие СД2 [14].

Ингибиторы ДПП4. Препараты в целом име-
ют хорошую переносимость. Предположительно 
их прием можно продолжить при среднетяжелом 
течении заболевания. Исключение составляет 
препарат саксаглиптин, который в исследовании 
SAVOR-TIMI 53 приводил к более частой госпита-
лизации больных в связи с сердечной недостаточ-
ностью. Также необходимо помнить, что в редких 
случаях препараты могут вызвать симптомы остро-
го панкреатита. В этом случае они немедленно от-
меняются [15].

Тиазолидиндионы (глитазоны). Не рекоменду-
ются вследствие опасности задержки жидкости, 
развития отечного синдрома и прогрессирования 
сердечной недостаточности [16].

Вывод. На данный момент в Украине под-
тверждено СД2 у 1,6 млн пациентов. Если взять 
статистику, приведенную МОЗ, каждый тре-
тий пациент с подтверждённым ПЦР-тестом на 
COVID-19, на фоне осложнений имеет очень боль-
шие шансы летального исхода. Взяв во внимание 
эту статистику, можно с уверенностью сказать, что 
на сегодняшний день в Украине, 600 тысяч боль-
ных с СД2 находятся в очень высокой группе риска.  
При этом из имеющихся препаратов, как указано 
было выше, при комбинированной терапии, не-
которые препараты назначать не рекомендовано, 
и эти препараты даже могут усугубить состояние 
пациента. Необходимо, в дальнейшем проводить 
исследования, для нахождения новых методов ле-
чения СД2 и СД1, а также лечение пациентов с ос-
ложнениями не только коронавирусной инфекции 
COVID-19, а и других тяжело протекающих инфек-
ционных и хронических заболеваний. 

ЛИТЕРАТУРА:
1. Zhonghua Liu, Xing Bing, Xue Za Zhi. Epidemiology Working Group for Ncip Epidemic Response. The epidemiological 

characteristics of an outbreak of 2019 novel coronavirus diseases (COVID-19) in China. 2020;41(2):145−151.
2. International Diabetes Federation. IDF Diabetes Atlas, 9th dn. Brussels, Belgium; 2019.
3. Singh A.K., Gupta R., Ghosh A., Misra A. Diabetes in COVID-19: Prevalence, pathophysiology, prognosis and 

practical considerations // Diabetes Metab Syndr. 2020;14(4):303-310.
4. Huang I., Lim M.A., Pranata R. Diabetes mellitus is associated with increased mortality and severity of disease in 

COVID-19 pneumonia - a systematic review, meta-analysis, and meta-regression // Diabetes Metab Syndr. 2020;14(4): 
395-403.

5. Шестакова М.В., Мокрышева Н.Г., Дедов И.И. Сахарный диабет в условиях вирусной пандемии COVID-19: 
особенности течения и лечения // Сахарный диабет. 2020;23(2):132-139.

6. Lin L., Lu L., Cao W., Li T. Hypothesis for potential pathogenesis of SARS-CoV-2 infection – a review of immune 
changes in patients with viral pneumonia // Emerg Microbes Infect. 2020;9(1):727−732.

7. Guo W, Li M., Dong Y., et al. Diabetes is a risk factor for the progression and prognosis of COVID-19 // Diabetes 
Metab Res Rev. 2020; e3319.

8. Mendy A., Gopal R., Alcorn J.F., Forno E. Reduced mortality from lower respiratory tract disease in adult diabetic 
patients treated with metformin // Respirology. 2019;24(7):646−651.

9. Mokrysheva N.G., Galstyan G.R., Kirzhakov M.A., et al. Rekomendatsii dlya vrachey po lecheniyu endokrinnykh 
zabolevaniy v usloviyakh pandemii COVID-19 // Pandemiya COVID-19 i endokrinopatii. Moscow: FGBU «NMITS 
endokrinologii»; 2020.

10.  Bornstein S.R., Rubino F., Khunti K., et al. Practical recommendations for the management of diabetes in patients 
with COVID-19 // Lancet Diabetes Endocrinol. 2020. pii: S2213-8587(20)30152-2.

11.  Christiansen C., Johansen M., Christensen S., et al. Preadmission metformin use and mortality among intensive 
care patients with diabetes: a cohort study // Crit Care. 2013;17(5):R192

12. Dapagliflozin in Respiratory Failure in Patients With COVID-19 (DARE-19). cited 17 April 2020.

file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/medfoundation.od.ua%20j%20%e2%84%96%2030/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/h 
file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/medfoundation.od.ua%20j%20%e2%84%96%2030/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/h 
file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/medfoundation.od.ua%20j%20%e2%84%96%2030/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/h 
file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/medfoundation.od.ua%20j%20%e2%84%96%2030/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/h 
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFVFR4n-g48A6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/medfoundation.od.ua%20j%20%e2%84%96%2030/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/h 
file:///D:/%d0%93%d0%b5%d0%bb%d1%8c%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/Work/verstat/medfoundation.od.ua%20j%20%e2%84%96%2030/%d0%bd%d0%b0%20%d0%b2%d0%b5%d1%80%d1%81%d1%82%d0%ba%d1%83/h 


37

Південноукраїнський медичний науковий журнал

13.  Wiviott S.D., Raz I., Bonaca M.P., et al. Dapagliflozin and Cardiovascular Outcomes in Type 2 Diabetes // 
N Engl J Med. 2019;380(4):347−357.

14.  Kosiborod M.N., Esterline R., Furtado R.H.M., Oscarsson J., et. аl.  Dapagliflozin in patients with cardiometabolic 
risk factors hospitalised with COVID-19 (DARE-19): a randomised, double-blind, placebo-controlled, phase 3 trial // Lancet 
Diabetes Endocrinol. 2021 Sep;9(9):586-594. doi: 10.1016/S2213-8587(21)00180-7. Epub 2021 Jul 21.

15.  Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи 
больным сахарным диабетом / Под ред. И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова. 9-й вып. // Сахарный диа-
бет. 2019. Т. 22. № S1-1. C. 1-144. 

16.  McMurray J.J, Solomon S.D, Inzucchi S.E., et al. DAPA-HF trial committees and investigators. dapagliflozin in 
patients with heart failure and reduced ejection fraction // N Engl J Med. 2019.

https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFVFR4n-g48A6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFVFR4n-g48A6h9Ei4L3BUgWwNG0it.
https://clinicaltrials.gov/ct2/bye/rQoPWwoRrXS9-i-wudNgpQDxudhWudNzlXNiZip9Ei7ym67VZRFVFR4n-g48A6h9Ei4L3BUgWwNG0it.


38

№ 30 / 2021 р.

Марчук О. Ф.
кандидат медичних наук,

асистент кафедри ортопедії та травматології
Буковинського державного медичного університету

Антонюк О. П.
кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри анатомії людини імені М. Г. Туркевича
Буковинського державного медичного університету

Марчук Ю. Ф.
кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри клінічної імунології, алергології та ендокринології
Буковинського державного медичного університету

Андрійчук Д. Р.
кандидат медичних наук, доцент,

доцент кафедри педіатрії та медичної генетики
Буковинського державного медичного університету

Марчук В. Ф.
кандидат медичних наук,

лікар-онкогінеколог
 Буковинського клінічного онкологічного центру

ОСОБЛИВОСТІ ГІСТОЛОГІЧНОЇ БУДОВИ МАТКОВИХ ТРУБ  
У ПЕРИНАТАЛЬНОМУ ПЕРІОДІ ОНТОГЕНЕЗУ ЛЮДИНИ

Анотація: На початку передплодового періоду просвіт маткової труби вистелений одношаровим циліндричним епі-
телієм з ядрами овальної форми, які розміщуються переважно в середній ділянці клітин. Формування колового та поздо-
вжнього м’язових шарів маткової труби визначається на рівні лійки, перешийка та її маткової частини. У плодовому пе-
ріоді одношаровий циліндричний епітелій відокремлений від власної пластинки базальною мембраною. Стінка маткової 
труби представлена слизовою оболонкою з власною пластинкою, м’язовою та серозною оболонками, проте без чітких 
меж між ними.

У плодовому періоді положення та форма маткових труб зумовлені тісними корелятивними взаємовідношеннями з 
прилеглими органами та структурами: яєчниками, судинами, нервами, сечоводами, тонкою і товстою кишками. Динаміка 
змін морфометричних параметрів ампули маткових труб (довжина, товщина) зростає з віком плода в порівнянні з лій-
кою, перешийком та матковою частиною труби. Вздовж маткової труби формується від 3 до 6 звужень, одне з них зна-
ходиться між ампулою та перешийком, також визначається звуження у місці сполучення перешийка труби з дном матки. 
Впродовж останніх місяців перинатального розвитку змінюється топографія маткових труб: їх положення переходить з 
висхідного через горизонтальне до низхідного.

Аннотация: В начале передплодового периода просвет маточной трубы выстлан однослойным цилиндрическим 
эпителием с ядрами овальной формы, которые размещаются преимущественно в среднем участке клеток. Формиро-
вания кругового и продольного мышечных слоев маточной трубы определяется на уровне воронки, перешейка и ее 
маточной части. В плодовом периоде однослойный цилиндрический эпителий отделен от собственной пластинки ба-
зальной мембраной. Стенка маточной трубы представлена   слизистой оболочкой с собственной пластинкой, мышечной 
и серозной оболочками, но без четких границ между ними.

В плодовом периоде положения и форма маточных труб обусловлены тесными коррелятивных взаимоотношениями 
с прилегающими органами и структурами: яичниками, сосудами, нервами, мочеточниками, тонкой и толстой кишками. 
Динамика изменений морфометрических параметров ампулы маточных труб (длина, толщина) увеличивается с воз-
растом плода по сравнению с воронкой, перешейком и маточной частью трубы. Вдоль маточной трубы формируется  
от 3 до 6 сужений, одно из них находится между ампулой и перешейком, также определяется сужение в месте сопря-
жения перешейка трубы с дном матки. В течение последних месяцев перинатального развития меняется топография 
маточных труб: их положение переходит из восходящего через горизонтальное к нисходящему.

Summary: At the beginning of the prenatal period, the lumen of the fallopian tube is lined with a single layer of cylindrical 
epithelium with oval nuclei, which are located mainly in the middle section of cells. The formation of the circular and longitudinal 
muscular layers of the fallopian tube is determined at the level of the funnel, isthmus and its uterine part. In the fetal period, the 
single-layer cylindrical epithelium is separated from its own plate by a basement membrane. The wall of the fallopian tube is 
represented by a mucous membrane with its own plate, muscular and serous membranes, but without clear boundaries between 
them.

In the fetal period, the position and shape of the fallopian tubes are due to close correlations with adjacent organs and 
structures: ovaries, blood vessels, nerves, ureters, small and large intestines. The dynamics of changes in the morphometric 
parameters of the ampoule of the fallopian tubes (length, thickness) increases with the age of the fetus in comparison with the 
funnel, isthmus and uterine tube. Along the fallopian tube is formed from 3 to 6 narrowings, one of them is between the ampoule 
and the isthmus, also determines the narrowing at the junction of the isthmus of the tube with the bottom of the uterus. During 
the last months of perinatal development, the topography of the fallopian tubes changes: their position changes from ascending 
through horizontal to descending.
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Зв’язок публікації з плановими науковими 
та науково-дослідними роботами.  Наукове до-
слідження є фрагментом міжкафедральної науково-
дослідної роботи кафедри анатомії людини імені 
М.Г. Туркевича Буковинського державного медич-
ного університету “Закономірності статево-вікової 
будови та топографоанатомічних перетворень ор-
ганів і структур організму на пре- та постнатально-
му етапах онтогенезу. Особливості перинатальної 
анатомії та ембріотопографії”. Номер державної 
реєстрації 0120U101571 (2020-2024 рр.).

Резюме. На початку передплодового періоду 
просвіт маткової труби вистелений одношаровим 
циліндричним епітелієм з ядрами овальної форми, 
які розміщуються переважно в середній ділянці 
клітин. У плодовому періоді одношаровий цилін-
дричний епітелій відокремлений від власної плас-
тинки базальною мембраною; положення та форма 
маткових труб зумовлені тісними корелятивними 
взаємовідношеннями з прилеглими органами та 
структурами: яєчниками, судинами, нервами, сечо-
водами, тонкою і товстою кишками.

Мета дослідження. З’ясувати  зміни гістотопо-
графії маткових труб у динаміці, особливості будо-
ви їх у плодовому періоді онтогенезу людини. 

Матеріал і методи. Для дослідження  вико-
ристано  37 плодів, які вивчені методами макро- і 
мікропрепарування, морфометрії, рентгенографії, 
комп’ютерної томографії, магніто-резонансної то-
мографії, виконано статистичний аналіз.

Результати. На початку перед плодового пері-
оду просвіт маткової труби вистелений одноша-
ровим циліндричним епітелієм з ядрами овальної 
форми, які розміщуються пере важно в середній ді-
лянці клітин. Спостерігається формування колово-
го та поздовжнього м’язових шарів маткової труби 
на рівні лійки, перешийка та її маткової частини. 
У плодовому періоді одношаровий циліндричний 
епітелій відокремлений від власної пластинки ба-
зальною мембраною. Стінка маткової труби пред-
ставлена слизовою оболонкою з власною пластин-
кою, м’язовою та серозною оболонками, проте без 
чітких меж між ними.

Висновок.  Наприкінці зародкового періо-
ду стінка маткової труби представлена слизовою 
оболонкою з власною пластинкою, м’язовою та 
серозною оболонками. У плодовому періоді одно-
шаровий циліндричний епітелій відокремлений від 
власної пластинки базальною мембраною; поло-
ження та форма маткових труб зумовлені тісними 
корелятивними взаємовідношеннями з прилеглими 
органами та структурами: яєчниками, судинами, 
нервами, сечоводами, тонкою і товстою кишками.

Вступ. Важко збагнути індивідуальні особли-
вості структурної організації маткових труб, топо-
графоанатомічні взаємовідношення на дефінітивно-
му рівні розвитку, якщо не врахувати їх формування 
і становлення впродовж пренатального розвитку 
[1; 2]. На різних стадіях пренатального розвитку 
необхідно пояснити причини змін форми та про-
сторово-часових взаємовідношень маткових труб 
з прилеглими структурами та органами таза [3; 4; 5]. 

В останні роки клінічна медицина все більше 
прагне чітко враховувати анатомо-фізіологічні 
особливості віку, застосовувати відповідні методи 
діагностики і лікування [6; 7]. Визначення мор-
фологічних закономірностей онтогенезу людини 
має не тільки актуальне теоретичне, але й важли-
ве практичне значення, тому що знання розвитку 
тканин, органів і організму в цілому допомагає 
з’ясуванню патогенезу ряду захворювань, є ба-
зою для удосконалення та розробки нових раці-
ональних методів їх профілактики, діагностики 
та лікування [8; 9;  10]. Фрагментарні та несисте-
матизовані наукові дослідженння щодо типової та 
варіантної анатомії маткових труб в ембріогенезі 
людини зумовлюють актуальність даного дослі-
дження та потребу його вирішення.

Мета дослідження. З’ясувати зміни гістотопо-
графії маткових труб у динаміці, особливості будо-
ви їх у плодовому періоді онтогенезу людини. 

Матеріал і методи. Дослідження виконані з до-
триманням Конвенції Ради Європи про права лю-
дини та біомедицину (від 04.04.1997 р.), Гельсін-
ської декларації Всесвітньої медичної асоціації про 
етичні принципи проведення наукових медичних 
досліджень за участю людини  (1964-2008 рр.), на-
казу МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р.

Для дослідження  використано трупів 37 плодів, 
які вивчались методами макромікропрепарування, 
виготовлення гістологічних та топографо-анато-
мічних зрізів у трьох взаємноперпендикулярних 
площинах,  морфометрії,  

Результати дослідження та їх обговорення. 
Дослідження проведено наприкінці передплодово-
го та в плодовому періодах. У передплодів 79,0 мм 
ТКД (3 місяці) просвіт маткової труби вистелений 
одношаровим циліндричним епітелієм, ядра якого 
овальної форми розміщуються переважно в серед-
ній ділянці клітин. Товщина слизової оболонки по 
всій довжині трубі майже однакова і становить 40-
50 мкм. Власна пластинка слизової оболонки не 
виражена, м’язова оболонка представлена товстим 
шаром мезенхіми товщиною 200-210 мкм, в яко-
му прослідковуються циркулярно та поздовжньо 
спрямовані волокна, що свідчить про формування 
колового та поздовжнього м’язових шарів маткової 
труби. Ззовні труби виявляється мезотелій, який 
без чітких меж переходить в плоскі клітини суміж-
них органів та структур. Просвіт маткової труби в 
ділянці перешийка щілино-подібний, а в ампуляр-
ній – неправильної циліндричної форми (рис. 1).

М’язова оболонка лійки представлена двома 
шарами гладеньких міоцитів: внутрішній коло-
вий та зовнішній – поздовжній. Товщина шарів 
м’язової оболонки неоднакова на різних ділянках. 
Товщина поздовжнього м’язового шару становить 
10,0 ± 1,0 мкм, а товщина циркулярного м’язового 
шару – 8,0 ± 1,0 мкм. Окрім циркулярних та по-
здовжньо розміщених волокон між шарами вияв-
ляються косо направлені тяжі міоцитів. Між мі-
оцитами в про шарках пухкої сполучної тканини 
визначаються артеріоли, оточені цирку лярно роз-
міщеними гладенькими міоцитами та аденційни-
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ми клітинами, а також венули з тонкою стінкою, 
оточені колагеновими волокнами та пооди нокими 
адвентиційними клітинами. Більшість судин на 
одиницю площі сконцентровані в зовнішньому 
шарі м’язової оболонки. Основа серозної оболонки 
представлена пухкою сполучною тканиною, в якій 
знаходяться тонкі колагенові хвилеподібні волокна 
зібрані в пучки. Між волокнами розміщені дрібні 
клітини – фібробласти та адвентиційні клітини. Се-
розна оболонка ззовні вкрита мезотелієм – плоски-
ми клітинами.

У плодів 186,0-270,0 мм ТКД (6-7 місяців) епі-
телій циліндричний. Війки не візуалізуються. Ядра 
клітин розміщені не на одному рівні. В частині клі-
тин вони лежать в центрі, а в інших ближче до ба-
зального поясу (секреторні клітини). Епітелій чітко 
відокремлений від нижче розміщеної власної плас-
тини. На цій стадії розвитку сформована базальна 
мембрана. Строму кожної фімбрії утворює пухка 
сполучна тканина власної пластинки. В ній про-
слідковуються тонкі колагенові волокна та дрібні 
клітини з темними базофільними ядрами. Товщина 
слизової оболонки труби становить 38,0 ± 6,0 мкм, 
а її просвіт досягає 482,0 ± 6,0 мкм.

М’язова оболонка лійки представлена двома 
шарами гладеньких міоцитів: внутрішній коло-
вий та зовнішній – поздовжній. Товщина шарів 
м’язової оболонки неоднакова на різних ділянках. 
Товщина поздовжнього м’язового шару становить 
10,0 ± 1,0 мкм, а товщина циркулярного м’язового 
шару – 8,0 ± 1,0 мкм. Окрім циркулярних та по-
здовжньо розміщених волокон між шарами вияв-
ляються косо направлені тяжі міоцитів. Між мі-
оцитами в прошарках пухкої сполучної тканини 
визначаються артеріоли, оточені циркулярно роз-
міщеними гладенькими міоцитами та аденційними 
клітинами, а також венули з тонкою стінкою, оточе-
ні колагеновими волокнами та поодинокими адвен-
тиційними клітинами. Більшість судин на одиницю 
площі сконцентровані в зовнішньому шарі м’язової 

оболонки (рис. 2).
Просвіт ампулярної частини яйцеводу (1,5 ± 

0,05 мм) майже повністю закритий чисельними ви-
сокими, значно розгалуженими складками слизової 
оболонки – фімбріями. Епітелій слизової оболон-
ки ампулярної частини циліндричний, ядра пере-
важно овальної форми розміщені в центральній 
ділянці клітин. Серед епітеліальних клітин виявля-
ються секреторні клітини з більш великими ядра-
ми, розміщені базально. В стромі кожної фімбрії, 
утвореної пухкою сполучною тканиною, прослід-
ковуються тонкі колагенові волокна, а також дрібні 
клітини з темними базофільними ядрами. У власні 
пластинці слизової оболонки розміщені артеріоли, 
венули та лімфатичні капіляри. Товщина слизової 
оболонки між складками становить 96,0 ± 5,0 мкм.

М’язова оболонка ампули маткової труби, як і 
лійки, представлена двома шарами гладеньких мі-
оцитів – внутрішнім коловим та зовнішнім поздо-
вжнім. Товщина шарів м’язової оболонки не одна-
кова по всій довжині ампули: поздовжній м’язовий 
шар досягає 122,0 ± 10,0 мкм, а циркулярний 
м’язовий шар – 246,0 ± 10,0 мкм. Окрім колових 
та поздовжньо розміщених волокон між шарами 
прослідковуються тонкі пучки косо спрямованих 
міоцитів. В прошарках пухкої сполучної тканини 
знаходяться артеріоли, венули та лімфатичні капі-
ляри. Судини гемомікроциркуляторного русла зна-
чно менше у порівнянні з кількістю судин у лійці.

Просвіт перешийка (624,0 ± 20,0 мкм) звужений 
у вигляді щілини, яка має не рівні контури. Слизо-
ва оболонка утворює від 2 до 4 невисоких виростів 
гребінців. Слизова оболонка вистелена циліндрич-
ним епітелієм з овальними ядрами, розміщеними 
переважно в центральній частині. Епітелій відмеж-
ований від власної пластинки сформованою ба-
зальною мембраною. У сполучній тканині власної 
пластинки окрім тонких колагенових волокон ві-
зуалізується достатньо велика кількість клітин, які 
представляють стовбурові та малодиференційовані 

Рис. 1. Фронтальний зріз передплода  
79,0 мм ТКД. Забарвлення гема токсиліном  

і еозином. Мікропрепарат. Об. 40, ок. 7:  
1 – маткова труба; 2 – яєчник; 3 – брижа  

маткової труби; 4  – брижа яєчника;  
5 – пупкова  артерія

Рис. 2. Поперечний зріз маткової труби  
на рівні лійки у плода 270,0 мм ТКД. 

Забарвлення гематоксиліном і еозином. 
Мікропрепарат. Об. 40, ок. 7: 1 – торочки 

маткової труби; 2 – строма торочки;  
3 – циркулярний м’язовий шар;  4 – поздовжній  

м’язовий шар; 5 – серозна оболонка
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фібробласти. У власній пластинці слизової оболон-
ки визначаються артеріоли, венули та лімфатичні 
капіляри. Товщина слизової оболонки між складка-
ми досягає 148,0 ± 5,0 мкм.

М’язова оболонка перешийка значно перева-
жає за товщиною слизову. Коловий шар м’язової 
оболонки становить 398,0 ± 20,0 мкм. Поздовжній 
м’язовий шар тонкий, його товщина дорівнює 
156,0 ± 5,0 мкм. В м’язовій оболонці прослідкову-
ються судини гемомікроциркуляторного русла. 

Просвіт маткової частини труби (358,0 ± 
10,0 мкм) значно звужений. Слизова оболонка – 
утворює поодинокі невисокі складки – гребінці. 
Поверхня деяких гребінців частково вкрита одно-
шаровим циліндричним епітелієм, в якому про-
слідковуються овальної форми ядра, забарвлені 
базофільно. На апікальній поверхні клітин війки 
відсутні. Серед циліндричних клітин виявляються 
поодиноко розміщені клітини з великим темним 
ядром круглої форми (секреторні клітини). Епі-
телій чітко відмежований від підлягаючої власної 
пластинки сформованою базальною мембраною.

Власна пластинка слизової оболонки – це від-
носно широкий прошарок внутрішньоорганної 
сполучної тканини, яка розміщена між епітелієм та 
м’язовою оболонкою. Вона представлена великою 
кількістю дрібних веретеноподібних сплющених 
клітин з темними видовженими ядрами (стовбурові 
клітини), серед них знаходяться клітини з великим 
округлої форми ядром, в якому візуалізується від 1 
до 3 ядерець (малодиференційовані фібробласти). 
Розміщення клітин у сполучній тканині локальне. 
Максимальна їх скупченість спостерігається під 
базальною мембраною. Ближче до м’язової обо-
лонки щільність розміщення клітин зменшується і 
між ними з’являються тоненькі колагенові хвиле-
подібні волокна. Товщина слизової оболонки мат-
кової частини досягає 112,0 ± 6,0 мкм.

М’язова оболонка утворена гладенькими міоци-
тами веретеноподібної форми з видовженими базо-
фільно забарвленими ядрами. Міоцити формують 
внутрішній циркулярний та зовнішній поздовжні 
шари. Між внутрішнім та зовнішнім шарами немає 
чіткої межі. Поздовжньо орієнтовані міоцити гру-
пами лежать у внутрішньому циркулярному шарі, 
а поміж міоцитами зовнішнього шару бачимо косо 
та циркулярно направлені групи гладеньких міоци-
тів. Між тяжами міоцитів м’язової оболонки роз-
міщена сполучна тканина, в якій прослідковуються 
тонкі хвилясті колагенові волокна та дифузно роз-
міщені дрібні клітини з круглими темними ядрами.

По всій площі м’язової оболонки розміщені 
лімфатичні капіляри у вигляді коротких та видо-
вжених трубочок. Деякі з них лежать окремо, інші 
анастомозують між собою, а в окремих ділянках 
спостерігається синусоподібні розширення. Лімфа-
тичні капіляри вистелені тонкою ендотеліальною 
вистилкою. В деяких лімфатичних судинах всере-
дині візуалізуються клапани. Лімфатичні капіляри 
супроводжуються пучками колагенових волокон, 
фібробластами та міоцитами. У м’язовій оболон-
ці також розміщуються дрібні артерії, стінка яких 

представлена трьома моноцелюлярними шарами: 
ендотеліоцитами, які вистилають судину зсереди-
ни, міоцитами та адвентиційними клітинами. Біля 
артерій розміщуються венули, вистелені суцільним 
шаром ендотелію, з округлим достатньо великим 
ядром. Міоцити навколо не прослідковуються, а ві-
зуалізуються поодинокі адвентиційні клітини.

Ззовні від м’язової оболонки розміщується се-
розна оболонка. Вона представлена сполучною тка-
ниною, в якій розшаровані тонкі пучки колагенових 
волокон, між якими дифузно розміщені фіброблас-
ти. Між пучками волокон розміщуються судини ге-
момікроциркуляторного русла. 3зовні серозна обо-
лонка вкрита мезотелієм – плоскими клітинами. 

У плодів 271,0-378,0 мм ТКД (8-10 місяців) 
гістотопографічними дослідженнями встановле-
но: лійка має великий, добре виражений просвіт 
(988,0 ± 10,0 мкм), заповнений значно розгалуже-
ними гребінцями (складками слизової оболонки). 
Гребінці різні за розмірами: від дрібних до дуже ви-
соких та вузьких. Зустрічаються складки наскільки 
вузькі, що власна пластинка, яка формує строму 
гребінців прослідковується у вигляді тонкої смуж-
ки. Епітелій слизової оболонки, як і у 6-7-місячних 
плодів, циліндричний, ядра овальної форми, розмі-
щені в різних ділянках клітин. У поодиноких ци-
ліндричних клітин візуалізуються війки. Епітелій 
відокремлений від власної пластинки базальною 
мембраною. Строма торочок представлена пух-
кою сполучною тканиною, в якій знаходяться тонкі 
колагенові волокна, а також дрібні клітини з базо-
фільними ядрами. Товщина слизової оболонки лій-
ки досягає 62,0 ± 3,0 мкм.

М’язова оболонка в ділянці лійки тонка. Пред-
ставлена гладенькими міоцитами, які формує 
внутрішній циркулярний шар та тонкий шар по-
здовжньо розміщених гладеньких міоцитів, які зна-
ходяться ззовні. Між гладенькими міоцитами ви-
являються прошарки сполучної тканини з тонкими 
колагеновими волокнами та дрібними клітинами. 
Ззовні м’язова оболонка вкрита серозною оболон-
кою. Товщина м’язової оболонки лійки становить 
38,0 ± 2,0 мкм.

Просвіт ампули маткової труби (1,8 ± 0,05 мм) 
широкий і майже повністю закритий розгалужени-
ми гребінцями, різними за довжиною і шириною. 
Епітелій слизової оболонки циліндричний. Ядра 
овальної форми розміщені в центральній ділянці 
клітин. Серед циліндричних клітин зустрічаються 
секреторні клітини та війчасті клітини. Ядра секре-
торних клітин більші, ніж у інших клітин, розміще-
ні рівномірно по всій довжині ампули. Власна плас-
тинка слизової оболонки представлена великою 
кількістю дифузно розміщених фібробластів та фі-
броцитів з ядрами овальної та круглої форми. У влас-
ній пластинці зростає кількість артеріол, венул та 
лімфатичних капілярів. Товщина слизової оболон-
ки ампули маткової труби становить 110 ± 10,0 мкм.

М’язова оболонка ампули сформована двома 
шарами гладеньких міоцитів. Причому відзначаєть-
ся переважання внутрішнього циркулярного шару 
(346,0 ± 20,0 мкм) над зовнішнім поздовжнім (148,0 ± 
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5,0 мкм). Слід зауважити, що між зазначеними ша-
рами зустрічаються пучки гладеньких міоцитів ко-
сого спрямування. Дещо збільшується кількість 
судин гемомікроциркуляторного русла в порів-
нянні з попередніми стадіями розвитку (рис. 3). 

Просвіт перешийка маткової труби (872,0 ± 
20,0 мкм) значно менших розмірів, ніж у лійці 
та ампулярній частині труби. Слизова оболонка                  
(товщина 164,0 ± 10,0 мкм) утворює від 3 до 6 
невисоких, частіше широких та нерозгалужених 
гребінців. Епітелій – циліндричний з щільно розмі-
щеними базофільно забарвленими ядрами, які зна-
ходяться на різних рівнях. Апікальна поверхня клі-
тин не містить війок. У сполучній тканині власної 
пластинки тонкі колагенові волокна зібрані в пучки. 

М’язова оболонка перешийка переважає за 
товщиною всі інші шари маткової труби (товщи-
на 638,0 ± 20,0 мкм). М’язова оболонка переший-
ка сформована внутрішнім коловим та зовнішнім 
поздовжнім шарами (товщина 478,0 ± 20,0 мкм та 
164,0 ± 10,0 мкм відповідно). Обидва шари пред-
ставлені гладенькими міоцитами. У м’язовій обо-
лонці між шарами відсутний прошарок сполучної 
тканини. Більшість судин гемомікроциркуляторно-
го русла визначаються між слизової та м’язовою 
оболонками труби. Ззовні м’язова оболонка труби 
вкрита серозною оболонкою, яка ідентична за бу-
довою аналогічної оболонки лійки та ампули.  

 Просвіт маткової частини труби (572,0 ± 
10,0 мкм) добре виражений. Кількість складок (гре-
бінців) слизової оболонки збільшилась до 8-10. Ви-
сота гребінців неоднакова: від низьких та вузьких 
до високих та широких у основі і розгалужених на 
верхівці. Товщина слизової оболонки між складка-
ми досягає 126,0 ± 8,0 мкм Складки слизової обо-
лонки вкриті високим циліндричним епітелієм. 
Ядра клітин світлі, округлої або овальної форми з 
наявністю хроматину у вигляді дифузно розміще-
них зерен (хроматинові зерна). Ядра в основному 
розміщуються на двох рівнях: ближче до апікаль-

ного полюсу та в середній частині клітин, рідше – 
в ділянці базальної частини клітин. На апікальній 
частині клітин війки відсутні

Під епітелієм розміщується власна пластинка 
слизової оболонки, яка формує строму (скелет) 
ворсин. Епітелій на більшій частині чітко відмеж-
ований від власної пластинки. Але у деяких ділян-
ках гребінців відсутня чітка межа між епітелієм та 
компонентами сполучної тканини.

Сполучна тканина представлена великою кіль-
кістю дифузно розміщених клітин (фібробластів та 
фіброцитів) з круглою та овальною формою ядер. 
Ядра світлі, в них прослідковується дифузно розмі-
щений хроматин у вигляді дрібних краплин. Про-
стір між клітинами заповнений тонкими хвилясти-
ми волокнами сполучної тканини. 

У плодів 375,0 мм ТКД м’язова оболонка, тов-
щиною 598,0 ± 10,0 мкм, сформована міоцитами 
веретеноподібної форми, в центрі яких розмі-
щується видовжене базофільно забарвлене ядро.  
Міоцити формують внутрішній циркулярний та зо-
внішній поздовжній шари. Товщина їх становить 
460,0 ± 20,0 мкм та 142,0 ± 8,0 мкм відповідно. 
Між шарами чіткої межі немає, оскільки між ними 
візуалізуються косо направлені міоцити. Товщина 
зовнішнього поздовжнього шару неоднакова: в од-
ній частині труби цей шар дуже тонкий (88,0 ± 
2,0 мкм), а в іншій досить товстий (138,0 ± 2,0 мкм) 
(рис.4)  Між міоцитами у вигляді тонких пучків 
розміщуються волокнисті структури сполучної 
тканини – колагенові волокна. 

Основа серозної оболонки представлена неве-
ликою кількістю клітини сполучної тканини (фі-
броцитарного ряду) та тонкими волокнами, які зі-
брані у невеликі пучки, мають хвилеподібний хід 
та розміщуються у різних напрямках. Клітини та 
волокна містяться в аморфній речовині, яка у вигля-
ді достатньо широких світлих прошарків прослід-

Рис. 4. Зріз маткової труби на рівні маткової 
частини у плода 375,0 мм ТКД. Забарвлення 
гематоксиліном і еозином. Мікропрепарат.  

Об. 40, ок. 7: 1 – просвіт маткової труби;  
2 – слизова оболонка; 3 – власна пластинка 

слизової оболонки; 4 – циркулярний м’язовий 
шар; 5 – поздовжній м’язовий шар;  

6 – серозна оболонка

Рис. 3. Слизова оболонка ампули маткової 
труби у плода 350,0 мм ТКД.  Забарвлення 
гематоксиліном і еозином. Мікропрепарат.  

Об. 40, ок. 7: 1 – слизова оболонка;  
2 – складка слизової оболонки; 3 – власна 

пластинка слизової оболонки
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ковується між компонентами сполучної тканини.
Перспективи подальших досліджень. Вивчи-

ти кровопостачання маткових труб, матки, яєчни-
ків, сечоводів  у перинатальном періоді онтогенезу 
людини.

Висновки. На початку передплодового пері-
оду просвіт маткової труби вистелений одноша-
ровим циліндричним епітелієм з ядрами овальної 
форми, які розміщуються переважно в середній 
ділянці клітин. У плодовому періоді одношаро-
вий циліндричний епітелій відокремлений від 
власної пластинки базальною мембраною. Стінка 

маткової труби представлена слизовою оболон-
кою з власною пластинкою, м’язовою та сероз-
ною оболонками, проте без чітких меж між ними. 
Товщина стінки маткової труби зростає в напрям-
ку від лійки до маткової частини труби. М’язова 
оболонка маткових труб сформована коловим та 
поздовжнім шарами гладеньких міоцитів; товщи-
на колового м’язового шару переважає товщину 
поздовжнього в 2,5-2,8 рази. Слизова оболонка 
маткової труби найтовстіша в ділянці перешийка, 
а найтонша в її ампулярній частині. 
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КЛІНІЧНИЙ ВИПАДОК РЕНТГЕНОЛОГІЧНОЇ ДІАГНОСТИКИ  
АЛЬДОСТЕРОМИ У ХВОРОГО ІЗ ПОЛІКІСТОЗОМ НИРОК

Анотація: У статті наведено клінічний випадок рентгенологічної діагностики альдостероми у пацієнта із полікістозом 
нирок. При практично безсимптомному перебігу аденоми правого наднирника у даного хворого випадкове виявлення 
обʼємного утворення правого наднирника при проведенні комп’ютерної томографії (КТ) дозволило своєчасно надати 
кваліфіковану допомогу і в кінцевому підсумку врятувати життя пацієнтові, який до сьогоднішнього дня продовжує повно-
цінно жити і працювати.

Аннотация: В статье приведен клинический случай рентгенологической диагностики альдостеромы у пациента 
с поликистозом почек. При практически бессимптомной аденоме надпочечника у данного больного, случайное обнару-
жение объемного образования правого надпочечника при проведении компьютерной томографии (КТ) позволило своев-
ременно оказать квалифицированную помощь и в конечном итоге спасти жизнь пациенту, который до сегодняшнего дня 
продолжает полноценно жить и работать.

Summary: The article presents a clinical case of radiological diagnosis of aldosteroma in a patient with polycystic kidney 
disease. In the case of almost asymptomatic course of right adrenal adenoma in this patient, accidental detection of volumetric 
formation of the right adrenal gland during computed tomography (CT) allowed to provide timely qualified care and ultimately 
save the life of a patient who continues to work and continue to live fully.

Вступ. Первинний гіперальдостеронізм (ПГА) – 
є однією із найбільш розповсюджених причин 
розвитку вторинної артеріальної гіпертензії, що 
пов’язана із гормональними відхиленнями. Згід-
но різних даних у 8-30% пацієнтів із підвище-
ним артеріальним тиском діагностують ПГА [1].  
В основі розвитку ПГА є підвищена секреція аль-
достерону, що є цілком автономною і не залежить 
від стану ренін-ангіотензин-альдостеронової систе-
ми, адренокортікотропного гормону та позаклітин-
ної концентрації іонів калію [2].

Найчастішою формою ПГА є альдостерома – 
альдостеронпродукуюча аденома наднирника (син-
дром Конна). Так, понад 90% всіх випадків ПГА 
пов’язані із ідеопатичною гіперплазією наднир-
ників або з альдостеронпродукуючою аденомою 
[3; 4]. В основі її розвитку лежить моноклональна 
гиперплазія. У цьому випадку виділення альдосте-
рону пов’язане із циркадними коливаннями рівнів 
адренокортикотропного гормону в плазмі і не зале-
жить від рівнів ангіотензину ІІ. Початком розвитку 
ПГА є наявність одного або декількох вогнищ авто-
номної секреції альдостерону при ураженні одно-
го чи обох наднирників. При фізіологічних умовах 
стан гіпокаліемії пригнічує секрецію альдостеро-
ну, проте наявність альдостероми обумовлює не-
контрольовану продукцію альдостерону, на інтен-
сивність якої не впливають ні рівень каліємії, ні 
реніну, ні ангіотензину ІІ. Відносно низький рівень 

ангіотензину ІІ провокує недостатню реабсорбцію 
натрію у проксимальних канальцях. У результаті 
надлишковий потік сечі і натрію доставляється у 
дистальний відділ нефрону, чутливий до альдос-
терону, де здійснюється компенсаторно підвище-
на реабсорбція натрію, а в свою чергу, і води [5]. 
Це стає ключовим чинником підвищення артері-
ального тиску і в подальшому розвитку артеріаль-
ної гіпертензії. Існує поняття «фізіологічного гіпе-
ральдостеронізму», що виникає як захисна реакція 
організму у відповідь на гостру гіповолемію (ви-
снаження внутрішньосудинного об’єму). За таких 
умов розвивається ренін-залежний гіперальдосте-
ронізм, що є необхідним для виживання, при цьому 
секреція калію з сечею є мінімальною. Напроти, 
для патофізіології ПГА є характерним пригнічення 
секреції ангіотензину ІІ, а як наслідок – зростан-
ня екскреції калію і водню у дистальних відділах 
нефрону. Це може стати причиною гіпокаліемії та 
метаболічного алкалозу.

Ренін-незалежний гіперальдостеронізм і акти-
вація мінералокортикоїдних рецепторів при ПГА 
є результатом збільшення внутрішньосудинно-
го об’єму і надлишку натрію. Це стає підґрунтям 
для серцево-судинних захворювань та фатальних 
ускладнень [6]. Слід зазначити, що більшість до-
сліджень щодо кардіометаболічних наслідків ПГА 
показали, що порівняно із ессенціальною гіпертен-
зією, ПГА пов’язаний із більш високим ризиком 
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виникнення ішемічної хвороби серця, фібриляції 
передсердь [7], інсульту [8], гіпертрофії лівого 
шлуночка та серцевої недостатності [9], метабо-
лічного синдрому, діабету, зниження клубочкової 
фільтрації та альбумінурії, зниження щільності кіс-
ток та переломів [10].

Monticone S. із співавт. (2018) здійснили сис-
тематичний огляд та метааналіз досліджень щодо 
оцінки ризику кардіометаболічних ускладнень 
ПГА порівняно із ризиком у популяції осіб без 
ПГА. Так, було проаналізовано данні 31 досліджен-
ня, що сумарно включали 3838 хворих із ПГА та 
9284 хворих на ессенціальну гіпертензію серед-
ньою тривалістю 8,8 років. Результати свідчать, 
що сумарне співвідношення шансів для пацієнтів 
із ПГА порівняно із пацієнтами з ессенціальною гі-
пертензією для інсульту склало (ВШ 2.58; при 95% 
ДІ, від 1.93 до 3.45), для ішемічної хвороби серця 
(ВШ 1.77; при 95% ДІ, від 1.10 до 2.83), фібриля-
ції передсердь (ВШ, 3.52; при 95% ДІ, від 2.06 до 
5.99), серцевої недостатності (ВШ, 2.05; при 95% 
ДІ, від 1.11 до 2.78), гіпертрофії лівого шлуночка 
(ВШ, 2.29; при 95% ДІ, від 1.65 до 3.17), діабету 
(ВШ, 1.33; при 95% ДІ, від 1.01 до 1.74) та метабо-
лічного синдрому (ВШ, 1.53; при 95% ДІ, від 1.22 
до 1.91) [11].

Таким чином, ПАГ є соціально-медичною про-
блемою, що асоційована із підвищеними ризиками 
фатальних кардіометаболічних ускладнень через 
ефекти активації мінералокортикоїдних рецепто-
рів альдостероном в умовах гіперволемії. Це обу-
мовлює необхідність більш раннього виявлення 
та лікування ПГА, удосконалення методів блоку-
вання або усунення джерел автономної секреції 
альдостерону. Діагностика ПГА на ранній стадії 
дозволяє попередити розвиток і прогресування 
поліорганної патології. «Золотим стандартом» 
діагностики патології наднирників вважають 
комп’ютерну томографію (КТ) завдяки неінва-
зивності, високій інформативності, прямому зо-
браженню зони, що обстежується, можливостям 
тримірної реконструкції. Суттєвою перевагою 
КТ є відсутність протипоказань до проведен-
ня нативного (без контрастування) дослідження.

Мета роботи. Розбір клінічного випадку рент-
генологічної діагностики альдостероми у пацієнта 
із полікістозом нирок.

Матеріали та методи дослідження. Хворий 
Х., 57-ми років, поступив на стаціонарне лікуван-
ня до Державної установи «Національний інститут 
терапії імені Л.Т. Малої Національної академії ме-
дичних наук України» зі скаргами на болі в епіга-
стрії і лівому підреберʼї, бурчання і здуття живота, 
нудоту, болі в області правого підреберʼя після при-
йому їжі, головні болі, які хворий повʼязує з під-
вищеними цифрами артеріального тиску (АТ). При 
госпіталізації превалювали скарги з боку шлунко-
во-кишкового тракту.

Анамнез захворювання. Пацієнт вважає себе 
хворим більше 20-ти років, коли вперше став від-
значати біль в епігастрії, відчуття тяжкості в об-
ласті лівого підребер’я, метеоризм, порушення 

стільця (чергування закрепів і діареї). Обстежував-
ся і лікувався неодноразово з приводу хронічного 
панкреатиту. Періодично відзначає загострення, 
які пов’язує з похибками в харчуванні. Теперішнє 
погіршення загального самопочуття зазначає про-
тягом останніх двох тижнів, коли зʼявилися і про-
гресивно наростали перераховані вище скарги. Ви-
сокі цифри АТ (max 220 і 120 мм рт.ст.) виявлені 
з 2000 р., у зв’язку з чим регулярно приймає інгібіто-
ри ангіотензинперетворюючого ферменту (АПФ), 
антагоністи кальцію, β-адреноблокатори. Незважа-
ючи на постійний прийом гіпотензивних препара-
тів, вже тричі переніс транзиторні ішемічні атаки 
(ТІА) в басейні лівої середньої мозкової артерії.

Анамнез життя. З 2001 р. діагностований 
хронічний пієлонефрит; з 2009 року хворіє на цу-
кровий діабет (ЦД) 2 типу, легка форма (приймає 
метформін). Операції: 1971 р. – апендектомія, 
1990 р. – тонзилектомія, 2008 р. – корекція викрив-
леної носової перетинки. Спадковість не обтяжена. 
Шкідливі звички заперечує.

Ключові моменти. Превалювання скарг гастро-
ентерологічного профілю. Прогресуючий перебіг 
артеріальної гіпертензії (АГ) з розвитком судинних 
катастроф з боку центральної нервової системи 
ЦНС (ТІА), відсутність порожнинних і об’ємних 
утворень з боку нирок і надниркових залоз. Відсут-
ність даних, що вказують на ендокринологічний 
генез АГ. Приєднання ЦД 2 типу на тлі хронічного 
панкреатиту і гіпертонічної хвороби.

Дані огляду і фізикального обстеження. Загаль-
ний стан хворого середньої важкості. Нормостенік, 
підвищеного харчування. Зріст 175 см. Вага 95 кг. 
ІМТ 31,02 кг/см2. Шкіра бліда. Шитоподібна залоза 
зберігає залозисту будову, візуально не визначаєть-
ся. Периферійні лімфатичні вузли не пальпуються. 
Кістково-суглобовий апарат без видимої патології. 
Грудна клітина циліндричної форми, обидві по-
ловини симетричні, беруть участь в акті дихання. 
При порівняльній перкусії – ясний легеневий звук. 
При топографічній перкусії межі легень не зміне-
ні. Аускультативно: дихання везикулярне, жорстке 
в базальних відділах. Межі відносної серцевої ту-
пості: ліва +1,5 см. Аускультативно: тони звучні, 
діяльність ритмічна. АТ 150/80 мм рт. ст. ЧСС 76  
уд. на хв. Язик рожевий, сухуватий, біля кореня об-
кладений білим нальотом. При поверхневій паль-
пації живіт м’який, болючий в правому підребер’ї, 
позитивний симптом Керра. Петлі кишківника при 
пальпації гурчать, помірно роздуті. Печінка висту-
пає з-під краю правої реберної дуги на 2,0 см, край 
печінки рівний, гладкий, безболісний. Селезінка 
не пальпується. Симптом Пастернацького негатив-
ний з обох сторін. Периферичних набряків немає. 
Добовий діурез до 1,0 л. Стілець 1 раз на добу.

Дані лабораторного та інструментального  
досліджень. Клінічний аналіз крові: еритроцити  – 
4,12 × 1012/л (N 4,0-5,1 × 1012/л), гемоглобін 132 г/л 
(N 130-160 г/л), гематокрит 0,4 (N 0,39-0,49), лей-
коцити 6,22 × 109/л (N 4-9 × 109/л), гранулоцити 
81,3% (N 50-80%), лімфоцити 16,7% (N 17-40%), 
моноцити 2,3% (N 2-9%), тромбоцити 201 × 109/л 
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Фото 1. КТ черевної порожнини хворого Х, 
57 р., Об’ємне утворення (аденома) правого 

наднирника, зазначено стрілкою

 
Фото 3. КТ черевної порожнини хворого Х,  

57 р. Множинні кісти нирок

Фото 2. КТ черевної порожнини хворого 
Х, 57 р., Об’ємне утворення (аденома) 

правого наднирника, зазначено стрілочкою 
(збільшено)

Фото 4 КТ черевної порожнини хворого Х,  
57 р. Множинні кісти нирок

(N 150-390 × 109/л), швидкість осідання еритроци-
тів (ШОЕ) 29 мм/год (N 1-10 мм/год).

Біохімічний аналіз крові: аспартатамінотранс-
фераза (АСТ) 0,20 ммоль/год×л (N 0,10-0,45 ммоль/
год×л), аланінамінотрансфераза (АЛТ) 0,47 ммоль/
год×л (N 0-32 ммоль/год×л), загальний білірубін 
25,1 мкмоль/л (N 3,4-20,5 мкмоль/л), прямий бі-
лірубін 4,7 мкмоль/л (N <5,1 мкмоль/л), лужна 
фосфатаза 1613 нмоль/с×л (N 278-830 нмоль/с×л), 
С-реактивний білок (СРБ) 96 мг/л (N ≤6 мг/л), серо-
мукоїди 0,340 од. (N 0,110-0,200 од.), сиалові кис-
лоти 340 од. (N 135-200 од.), глюкоза 5,58 ммоль/л 

(N 3,3-5,5 ммоль/л), сечовина 7,8 ммоль/л  
(N до 8,7 ммоль/л), креатинін 165 мкмоль/л  
(N 44-97 мкмоль/л), амілаза за Каравеєм 7,8 мг/с×л 
(N 3,3-8,9 мг/с×л).

Швидкість клубочкової фільтрації (ШКФ) за 
формулою Cockсroft-Gault 58 мл/хв./1,73 м2.

Загальний аналіз сечі: рН 6,0, питома вага 
1,019, білок 0,04 г/л, глюкоза – немає, слиз – по-
мірна кількість, лейкоцити 1-2 екземпляри в полі 
зору, еритроцити – незмінні 1-2 екземпляри в полі 
зору, циліндри немає, кристали оксалатів – збіль-
шена кількість.
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Сеча за Зимницьким: 1,012-1,010-1,015-1,014-
1,014-1,012-1,011-1,012.

Дуоденальне зондування: порції А, В і С – жовч 
жовта, каламутна, рН 7,0, слиз – збільшена кіль-
кість; лейкоцити: порція А – 6-8 екземплярів у полі 
зору; порція Б – на все поле зору, порція С – 10-12 
екземплярів у полі зору.

Фіброгастродуоденоскопія: рефлюкс-гастрит 
тип А, застійна гастропатія, дуоденопатія, вира-
жена венозно-капілярна мережа нижньої третини 
стравоходу. Петехії та ерозії антрального відділу 
шлунку. Біопсія: хронічний атрофічний гастрит, 
атрофія – позитивно, інфільтрація мононуклеара-
ми – позитивно, кишкова метаплазія і наявність 
Helicobacter pylori – негативно.

ЕКГ. Синусова брадикардія. Блокада передньої 
гілки лівої ніжки пучка Гіса. ЧСС 58 ударів за хви-
лину.

Рентгенографія органів грудної клітини. Леге-
ні – без вогнищевих і інфільтративних змін. Сину-
си вільні. Коріння структурні. Серце – гіпертрофія 
лівого шлуночка. Аорта подовжена, розширена.

Ехосоноскопія. Діаметр аорти біля основи 
3,4 см, стінки ущільнені. Амплітуда розкриття 
2,0 см. Зон асинергії міокарда не виявлено. Ліве 
передсердя – 4,2 см. Кінцевий діастолічний розмір 
(КДР) лівого шлуночка (ЛШ) – 5,3 см. Кінцевий 
систолічний розмір (КСР) ЛШ – 3,5 см. Фракція 
викиду (ФВ) 62%. Правий шлуночок 2,5 см. Гіпер-
трофія міокарда лівого шлуночка: товщина між-
шлуночкової перегородки 1,2 см, задньої стінки 
лівого шлуночка – 1,1 см. Печінка збільшена на 2,2 
см, структура однорідна, ехогенність підвищена. 
Портальна вена діаметром 1,0 см. Жовчний міхур 
розмірами 6,3×2,4 см, товщина стінок 3 мм, холедо-
ха 4 мм, жовчні протоки не розширені, конкремен-
тів немає. Підшлункова залоза: голівка 2,4 см, тіло 
1,3 см, хвіст 1,1 см, протоки ущільнені, структура 
однорідна, ехогенність підвищена. Вірсунгова про-
тока 0,3 см. Селезінка не збільшена: 11,2×4,6 см, 
паренхіма однорідна, селезінкова вена 0,8 см. Нир-
ки: в обох нирках визначаються кісти діаметром від 
2 до 4 см, дрібні конкременти 3-4 мм, «пісок», по-
мірне розширення чашково-мискової системи ни-
рок. У сечовому міхурі конкрементів не виявлено. 
Передміхурова залоза розмірами – 4,2×3,3 см, ехо-
генність її тканини трохи підвищена, вогнищевих 
змін не виявлено.

Результати та їх обговорення. Серед отрима-
них даних звертає на себе увагу наявність у хворого 
початкових ознак уремії, підвищені ревматоїдні фак-
тори, наявність протеїнурії і множинних кіст нирок 
на тлі підвищеного АТ і гастроентерологічної симп-
томатики. З огляду на відсутність анамнестичних 
даних на користь полікістозної хвороби нирок (не-
обтяжена спадковість, вперше виявлені у дорослому 
віці кістозні зміни нирок при діагностиці хронічного 
пієлонефриту без наявності порожнинних утворень) 
для уточнення діагнозу і підтвердження відсутності 
порожнинних утворень в інших паренхіматозних ор-
ганах черевної порожнини проведена комп’ютерна 
томографія (КТ) органів черевної порожнини.

КТ (фото 1-4): виконана кроком спіралі 5 мм. 
Печінка нормально розташована, структура і щіль-
ність без особливостей, краї гладкі. Внутрішньо 
та позапечінкові жовчні протоки, а також жовчний 
міхур не змінені. Рентгенконтрастні конкремен-
ти не виявлені. Підшлункова залоза нормального 
розміру, внутрішня структура без особливостей з 
гладкими, часточковими зовнішніми контурами. 
Селезінка має нормальні розміри, гладкі контури і 
гомогенну структуру. Обидві нирки нормально роз-
ташовані, звичайного розміру. У нирках з обох сто-
рін визначаються множинні кісти округлої форми з 
чіткими рівними контурами однорідної структури 
розмірами від 10 мм до 33 мм в діаметрі. Порож-
нинна система не розширена. Рентгенконтрастні 
конкременти не виявлено. В області правого над-
нирника візуалізується обʼємне утворення округлої 
форми з чіткими рівними контурами однорідної 
структури розмірами до 22 мм в діаметрі. Лівий 
наднирник без особливостей. Лімфатичні вузли 
заочеревинного простору не збільшені. Висновок: 
обʼємне утворення (аденома) правого наднирника. 
Множинні кісти нирок.

Клінічний діагноз. Виходячи з вищевикладено-
го, у хворого виставлений клінічний діагноз: хро-
нічний панкреатит з больовим і диспепсичним син-
дромом середнього ступеня тяжкості з порушеною 
зовнішньосекреторної функцією підшлункової за-
лози в стадії загострення. Хронічний атрофічний 
гастрит, неасоційований з Helicobacter pylori, із збе-
реженою функцією шлунку, в стадії загострення. 
Хронічний дуоденіт. Гастроезофагальна рефлюк-
сна хвороба, езофагіт тип А, в стадії загострення.

Супутній діагноз: хронічна хвороба нирок 
II стадія (ШКФ за Cockсroft-Gault 58 мл/хв./1,73 м2). 
Полікістоз нирок. Хронічний двосторонній пієло-
нефрит, фаза ремісії. Хронічна ниркова недостат-
ність I стадія. Об’ємне утворення правого над-
нирника. Симптоматична артеріальна гіпертензія 
III стадія, ІІІ ступінь, високий ризик.

Лікування. З огляду на наявність обʼємного 
утворення правого наднирника, після проведеної 
терапії в умовах клініки Інституту терапії хворо-
му рекомендовано консультація онколога-ендо-
кринолога для вирішення питання про оперативне 
лікування. Після виписки із стаціонару пацієнт 
Х., надходить в Державну установу «Інститут ен-
докринології та обміну речовин ім. В.П. Коміса-
ренка», м. Київ, де на підставі даних КТ органів 
черевної порожнини і даних додаткових методів 
досліджень, а саме: підвищений рівень альдосте-
рону в сечі – 1094,1 пг/мл (N 70-300 пг/мл) була 
проведена операція: правобічна адреналектомія.

Гістологія: змішаноклітинна аденома кори над-
ниркових залоз.

Висновки. При практично безсимптомному пе-
ребігу аденоми правого наднирника у даного хворого 
випадкове виявлення обʼємного утворення правого 
наднирника при проведенні КТ дозволило своєчасно 
надати кваліфіковану допомогу і в кінцевому підсум-
ку врятувати життя пацієнтові, який до сьогодніш-
нього дня продовжує повноцінно жити і працювати. 
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МЕТОДОЛОГІЯ РАЦІОНАЛЬНОГО ХІРУРГІЧНОГО ВИДАЛЕННЯ 
ПІГМЕНТНИХ НОВОУТВОРЕНЬ ШКІРИ У ДІТЕЙ

Анотація: Стаття присвячена новій методиці оперативного видалення пігментних невусів шкіри, яка володіє пев-
ними перевагами перед традиційними підходами: можливість безпосереднього мікроскопічного контролю різних шарів 
тканин латеральної/медіальної сторін та дна операційної рани на будь якому етапі оперативного втручання, що поперед-
жує виникнення рецидивів (продовженого росту) патологічних пігментних новоутворень; застосування мікрографічних 
принципів в повношаровому клапті шкіри сприяє швидкому загоєнню рани та мінімальному ризику інфікування; еліпсо-
подібна форма та колбоподібний профіль операційної рани сприяють отриманню найкращого косметичного результату, 
який пов’язаний із невеликим за розмірами післяопераційним дефектом м’яких тканин.

Аннотация: Статья посвящена новой методике оперативного удаления пигментных невусов кожи, которая обла-
дает определенными преимуществами перед традиционными подходами: возможность непосредственного микрос-
копического контроля различных слоев тканей латеральной/медиальной сторон и дна операционной раны на любом 
этапе оперативного вмешательства, предупреждает возникновение рецидивов (продолженного роста) патологических 
пигментных новообразований; применение микрографических принципов в повношаровому лоскуты кожи способствует 
быстрому заживлению раны и минимальном риске инфицирования элипсовидная форма и колбообразные профиль 
операционной раны способствуют получению лучшего косметического результата, который связан с небольшим по раз-
мерам послеоперационным дефектом мягких тканей.

Summary: The article is devoted to a new method of surgical removal of pigmented skin nevi, which has certain advantages 
over traditional approaches: the possibility of direct microscopic control of different tissue layers of the lateral/medial sides and 
the bottom of the surgical wound at any stage of surgery to prevent recurrence (prolonged growth) neoplasms; the application of 
micrographic principles in a full layer of skin promotes rapid wound healing and minimal risk of infection; the elliptical shape and 
the bulbous profile of the surgical wound contribute to the best cosmetic result, which is associated with a small postoperative 
soft tissue defect.

Сучасні вітчизняні та закордонні наукові дже-
рела інформації засвідчують, що дискутабельними 
залишаються питання щодо способу та техніки ви-
далення пігментних новоутворень шкіри (ПНШ), 
особливо у пацієнтів дитячого віку [1]. Крім того, 
деякі дослідники, на основі детального морфоло-
гічного вивчення ексцизійних біоптатів, зазнача-
ють високий відсоток визначаємості диспластич-
них невусів з важкою меланоцитарною дисплазією, 
які супроводжується схильністю до рецидивів па-
тології та ранньою малігнізацією, що має визна-
чальне значення саме в дитячому віці, за умов пе-
реважання вродженого генезу ПНШ [2; 3; 4].

На сьогоднішній день, з метою висічення 
ПНШ, традиційно широко застосовують механіч-
ний (скальпель) спосіб із різними відступами від 
візуально визначаємої межі новоутворення [5; 6].

Але така, геометрично невизначена, методоло-
гія не може в повній мірі задовільнити сучасних 
клініцистів через значну кількість незадовільних 
косметичних, онкологічних, психо-соматичних та 
інших незадовільних наслідків лікування в після-
операційцному періоді, які погіршують якість жит-
тя пацієнтів.

Мета – покращити якість життя дітей з пігмент-
ними новоутвореннями шкіри в післяопераційному 

періоді шляхом оптимізації методики хірургічного 
втручання.

Матеріали та методи. Методи променеві/хви-
льові використовувались нами обмежено, тільки 
при множинних та іноді невеликих за розміра-
ми (до 5,0 мм) ПНШ. При цьому, результати, які 
б нас задовольняли не отримані, так як при висі-
ченні ПН під впливом фізичних факторів на всій 
площі їх впливу утворювалась рубцева тканина, 
часто із гіпо- або гіперпігментацією. Тому резуль-
тати даних методів лікування нами не розглядались 
у порівняльній оцінці із наслідками впливу меха-
нічного (скальпель) методу. В даному дослідженні 
узагальненні результати лікування 100 хлопчиків 
та дівчат із ПНШ, які знаходились на стаціонар-
ному лікуванні в клініці дитячої хірургії ВНМУ  
ім. М.І. Пирогова в період з 2015 по 2020 рр.

Оцінка якості життя пацієнтів з ПНШ відбува-
лась за модифікованою психометричною шкалою 
вимушеного вибору оцінок – шкала Р. Лейкерта 
(R. Likert scale, 1932), яка використовується при 
медико-соціологічних дослідженнях за необхід-
ності вимірювання думки респондентів про сту-
пінь своєї згоди/незгоди або відношення їх до 
проблеми. Для високої правдивості відповідей в 
групу дослідження були включені пацієнти ретро-
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Рис. 1. Хворий Г, вік 15 років, МКСХ № 8060. Діагноз: Пігментний невус поперекової 
ділянки із травмуванням. А – загальний вигляд пігментного новоутворення;  

Б – виконання облямовуючого розрізу навколо МН у візуально визначених межах  
здорової шкіри

Рис. 2. Хворий Г, вік 15 років,  
МКСХ № 8060. Діагноз: Пігментний невус поперекової ділянки 

із травмуванням. Початок висічення повношарового шкірного біоптату 
від одного із його кутів

спективного (n=50) у яких механічне видалення 
новоутворень відбувалось традиційними метода-
ми та проспективного (n=50), у яких висічення 
проводилось шляхом запропонованого способу, 
періодів віком від 10 до 18 років та їх батьків, що 
давало змогу повністю осмислити поставлені пе-
ред ними завдання.

Обговорення. Враховуючи отримані власні 
дані та раціональні принципи мікрографчної хі-
рургії нами розроблена методика видалення ПНШ 

схема якої, на основі клінічного прикладу, пред-
ставлена нижче (рис. 1).

Клінічний приклад. Хворий Г., вік 15 років, 
МКСХ №  8060, госпіталізований до хірургічного 
стаціонару з діагнозом: Пігментний невус попере-
кової ділянки із травмуванням. Після передопера-
ційної підготовки, під загальним знеболенням па-
цієнту проведено оперативне втручання (протокол 
операції № 414) (рис. 2): радикальне видалення 
пігментного невуса шкіри. 
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Облямовуючий розріз, на даному етапі, вико-
нується до рівня базальної мембрани епідермісу 
(локалізації меланоцитів, які знаходяться в базаль-
ному шарі) глибиною до 1,0 мм. Про достатню гли-
бину розрізу свідчить поява «кров’янистої роси», 
так як безпосередньо сам епідерміс не містить кро-
воносних судин, а його харчування відбувається 
за рахунок дерми через базальну мембрану. 

В подальшому, починаючи від одного з кутів 
біоптату, який підіймається затискачом догори, у 
напрямку до зовнішніх (латеральних) країв рани 
під постійним натягом медіальної частини об’єкту 
лезом скальпеля, під нахилом ≈ 30о. 

Під постійною тракцією догори об’єкту який 
підлягає видаленню (біоптату), враховуючи при-

родну хвилеподібну складчастість профілю базаль-
ної мембрани, продовжують виділення повноша-
рового клаптя згідно до наміченого шляху розрізу, 
нижче рівня базальної мембрани, із підшкірно- 
жирової клітковини. Кут леза скальпеля по відно-
шенню до рівня шкіри зберігає нахил ≈ 30о (рис. 3).

На заключному етапі оперативного втручан-
ня, повношарове пасмо-біоптат висікається одним 
блоком, обов’язково разом із підшкірно-жировим 
прошарком безпосередньо до рівня поверхневої 
фасції (рис. 4).

Схема та загальний вигляд післяопераційної 
рани представлений на рис. 5.

Післяопераційна рана зажила первинним на-
тягом. При огляді пацієнта через 6 місяців після 

 

Рис. 4. Хворий Г, вік 15 років, МКСХ № 8060.  
Діагноз: Пігментний невус поперекової ділянки із травмуванням. 

Заключний етап видалення – повношарового пасма-біоптату  
на рівні поверхневої фасції

Рис. 3. Хворий Г, вік 15 років, МКСХ № 8060.  
Діагноз: Пігментний невус поперекової ділянки із травмуванням. 

Продовження висічення повношарового шкірного біоптату  
нижче рівня базальної мембрани
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оперативного втручання післяопераційний рубець 
м’який, еластичний, без ознак келоїдної/гіпертро-
фічної трансформації. Ознаки рецидиву патологіч-
ного процесу відсутні.

Оцінка набутих параметрів якості життя дітей 
мала структури опитувальника з наступними пара-
метрами:

1) фізичний – відсутність обмежень під час рух-
ливих ігор, заняттях спортом. Повна активність та 
рухливість дитини.

2) психологічний – суб’єктивний стан дитини, 
який в послідуючому може призвести до форму-
вання патологічних комплексів та стійкому призви-
чаюванню до відчуття неповноцінності. Віднов-
лення вікового до свого образу тіла, який нічим не 
відрізняється від оточуючих однолітків, контакту 

з ними і в тому числі із незнайомими та малознайо-
мими дітьми. Погіршення сну.

3) соціальний – оцінюється контактність ди-
тини з навколишнім соціальним оточенням, осо-
бливо з людьми які звикли до патологічного стану 
пацієнта. Комунікабельність в сім’ї з точки зору 
активності сприйняття життя в оточенні найближ-
чих членів родини, слухняність, чуйність та потяг 
до надання допомоги/взаємодопомоги на побуто-
вому рівні.

4) функціональний – біль/контрактура внаслі-
док вади або через оперативне втручання, що об-
межує рухливість і перешкоджає функціонуванню 
дитини в звичному, притаманному даному віку ре-
жимі та завдає фізичних страждань у вигляді бо-
льового відчуття.

Таблиця 1
Загальний вигляд опитувальника

Параметри  
ствердження

Бальна оцінка

Ступінь згоди респондентів
Повністю 

згоден Згоден Відповідь 
утруднена Не згоден Повністю  

не згоден
5 балів 4 бали 3 бали 2 бали 1 бал

Фізичний параметр
Психологічний параметр
Соціальний параметр
Функціональний параметр
Параметр повсякденної активності

Рис. 5. Хворий Г, вік 15 років, МКСХ № 8060.  
Діагноз: Пігментний невус поперекової ділянки із травмуванням.  

А – схема глибини та профілю післяопераційної рани;  
1 – базальний шар епідермісу, 2 – поверхнева фасція; Б – зовнішній 
вигляд післяопераційної рани після видалення ПНШ та гемостазу; 
В – зовнішній вигляд післяопераційної рани після накладання швів 

(відсутність ознак натягу країв шкіри). 3 – кут рани, з якого  
починалось висічення об’єкту
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5) повсякденної активності – швидка втомлюва-
ність у повсякденному житті, психо-емоційна в су-
купності із фізичною.

Всі параметри ствердження, які застосовува-
лись нами в опитувальнику для оцінки якості жит-
тя, визначались пацієнтами за участю їх батьків, які 
пояснювали їм значення питань що запропоновані 
до розгляду, з метою підвищення об’єктивності 
відповідей. 

Розмірність кожного із запропонованих параме-
трів визначались за 5-ти бальною шкалою. Таким 
чином, максимальна сума балів параметрів опиту-
вальника за однім із ступенів згоди респондентів 
може складати 25 балів, що відповідає здоровій 
дитині, у якої відсутні будь-які обмеження як у фі-
зичному/, так і у психічному аспектах. Мінімальна 
кількість балів відповідно теоретично може дорів-
нювати 0, що відповідає важкому стану пацієнта, 
який знаходиться на стаціонарному лікуванні та/
або має інвалідність. За умов стверджувальної від-
повіді визначали середньоарифметичний показник 
параметру ствердження (табл. 1). 

Порівняльний аналіз даних анкетування відбу-
вався на двох етапах в кожній з груп дослідження: 
І етап – до операції, при госпіталізації на стаціо-
нарне лікування; ІІ етап – через 1 рік після прове-
деного хірургічного лікування.

Для більшої об’єктивізації оцінки опитувань, 
серед всіх дітей обох груп порівняння до анкету-
вання були залучені пацієнти з наявністю ПНШ 
середніх та великих розмірів із локалізацією в кос-
метично і функціонально значимих зонах: лице, во-
лосиста частина голови, шия, кінцівки.

З метою статистичної достовірності та циф-
рового підтвердження,  кожний параметр ствер-
дження розраховували у вигляді середньої суми 

кількості балів серед всіх дітей на кожному етапі 
дослідження (табл. 2).

Відповідно до проведеного аналізу результатів 
опитування пацієнтів ретроспективної та проспек-
тивної груп порівняння зроблений висновок про те, 
що первинний рівень оцінки якості життя у дітей 
обох груп при госпіталізації на стаціонарне ліку-
вання з приводу ПНШ мали практично однакові се-
редні сумарні величини, відповідно 3,08+0,06 бали 
проти 3,1+0,05, (р>0,05), що свідчить про достатню 
співставимість результатів (табл. 3).

Середні величини показників, які були отри-
мані внаслідок анкетування у пацієнтів обох груп 
порівняння на час їх госпіталізації засвідчили, що 
мінімальна кількість балів була притаманна пси-
хологічному, соціальному та функціональному па-
раметрам ствердження. Це засвідчує той факт, що 
ПНШ загалом викликають у дітей старшої групи 
постійний пригнічений стан із розвитком патоло-
гічних комплексів та відчуття своєї неповноціннос-
ті в оточуючому середовищі, зниження контакту та 
комунікативної активності з однолітками та соці-
умом, які призводять до зниження порогу вікової 
функціональної активності та формування фізич-
них страждань і відповідно порушенню соціальної 
адаптації.

Наступним за кількістю балів в зазначених 
групах був фізичний параметр ствердження, се-
редня оцінка якого в середньому дорівнювала 
3,1+0,28 бали. На нашу думку, така його величина 
серед дітей даної вікової групи засвідчує збереже-
ну на досить високому рівні у пацієнтів відсутність 
обмежень в рухливості та активності.

Максимальною, в середньому 3,3+0,21 бали, 
була оцінка параметру повсякденної активнос-
ті, яка засвідчує досить невиразну наявність по-

Таблиця 2
Порівняльна характеристика середніх величин параметрів ствердження в обох групах порівняння

Параметри ствердження
Ретроспективний період 

(n=50)
Проспективний період 

(n=50) р*
До лікування Після  

лікування До лікування Після  
лікування 

Фізичний параметр 3,1+0,28 3,8+0,15 3,1+0,28 4,5+0,17 <0,05
Психологічний параметр 3,0+0,21 4,0+0,21 3,1+0,25 4,8+0,13 <0,05
Соціальний параметр 3,0+0,26 3,8+0,20 3,0+0,26 4,7+0,15 <0,05
Функціональний параметр 3,0+0,21 4,2+0,12 3,0+0,21 4,8+0,13 <0,05
Параметр повсякденної активності 3,3+0,21 4,4+0,12 3,3+0,21 4,9+0,10 <0,05

* – достовірна відмінність між величинами параметрів ствердження в групах порівняння після лікування. 

Таблиця 3
Порівняльна характеристика середніх сумарних величин параметрів ствердження  

в обох групах порівняння

Періоди порівняння
Ретроспективний період 

(n=50)
Проспективний період  

(n=50)

До лікування Після  
лікування До лікування Після  

лікування 
Середня сумарна величина параметрів 
ствердження, (бали) 3,08+0,06 4,04+0,12 3,1+0,05  4,74+0,07

р <0,05 <0,05
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всякденної емоційної та фізичної втомлюваності  
у пацієнтів із ПНШ.

При опитуванні пацієнтів через 1 рік після 
оперативного лікування в обох групах порівняння 
нами отримані більш високі бали за всіма показ-
никами параметрів ствердження. Особливо зна-
чимими, в групі ретроспективного порівняння, 
підвищення показників відмічалось серед психо-
логічних, функціональних та параметром повсяк-
денної активності, які в середньому досягали та 
перевищували 4,0 бали, але були далекими від нор-
ми в 5,0 балів. Дана динаміка величин зазначених 
параметрів ствердження показує, що вони в першу 
чергу схильні до нормалізації в післяопераційному 
періоді. Також спостерігалось збільшення кіль-
кості балів і за іншими параметрами ствердження 
а саме за фізичним та соціальним.

Це свідчить про те, що проведені операції при-
зводять в першу чергу до покращення психологіч-
ного благополуччя та соціальної адаптації пацієн-
тів, що в цілому покращує якість життя.

При анкетуванні пацієнтів проспективної групи 
дослідження через 1 рік після закінчення хірургіч-
ного лікування всі показники параметрів ствер-
дження мали стійку тенденцію до наближення їх 
середніх величин до норми. Підвищення рівня се-
редніх балів всіх параметрів ствердження у пацієн-
тів з ПНШ, хірургічне лікування яких проводилось 
за запропонованою нами методологією, перекон-
ливо засвідчує факт підвищення якості життя дітей 
за всіма його чинниками.

При визначення ефективності проведеного лі-
кування, як головного фактору впливу на результат 
якості життя пацієнтів, нами проведено обчислен-
ня середніх сумарних величин параметрів ствер-
дження по кожній групі порівняння. Проведений 
порівняльний аналіз середніх сумарних величин 
параметрів ствердження у пацієнтів з ПНШ через 
1 рік після проведеного хірургічного лікування 
засвідчив їх переважання у дітей проспективної 

групи над чинниками якості життя в ретроспек-
тивній групі, відповідно 4,74+0,07 балів проти 
4,04+0,12 балів, (р<0,05).

Висновки. Слід зазначити, що запропонована 
методика оперативного видалення ПНШ, на основі 
почергових етапів проведення хірургічного втру-
чання, володіє певними перевагами перед тради-
ційними підходами: можливість безпосереднього 
мікроскопічного контролю різних шарів тканин 
латеральної/медіальної сторін та дна операційної 
рани на будь якому етапі оперативного втручан-
ня, що гарантує попереджує виникнення рециди-
вів (продовженого росту) патологічних пігмент-
них новоутворень; застосування мікрографічних 
принципів в повношаровому клапті шкіри сприяє 
швидкому загоєнню рани та мінімальному ризику 
інфікування; еліпсоподібна форма та колбо поді-
бний профіль операційної рани сприяють отри-
манню найкращого косметичного результату, який 
пов’язаний із невеликим за розмірами післяопера-
ційним дефектом м’яких тканин.

Проведена порівняльна оцінка впливу методо-
логії лікування на якість життя пацієнтів з ПНШ 
шляхом анкетування динаміки його різних аспек-
тів, свідчить, що вроджені ПН свідомо розціню-
ються дітьми та їхніми батьками не тільки в якості 
певного косметичного дефекту, але і як важливий 
чинник психічного благополуччя та соціальної 
адаптації, що завдячуючи хірургічному лікуван-
ню мають швидку тенденцію до нормалізації вже 
до кінця 1-го року після оперативного втручання. 
При цьому, очевидним є той факт, що безпосеред-
нє само хірургічне лікування, незалежно від його 
методики, не надає негативного впливу на якість 
життя пацієнтів. Кількість проаналізованих анкет 
статистично достовірно свідчить про переваги за-
пропонованої методології хірургічного лікування 
пігментних новоутворень перед традиційним спо-
собом оперативного втручання, а саме покращення 
якості життя пацієнтів в 1,17 рази або на 14,5%.
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ПОГЛИБЛЕНЕ ВИВЧЕННЯ АКТУАЛЬНОСТІ ТЕМИ ЗАНЯТТЯ  
ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ МОТИВАЦІЇ СТУДЕНТІВ У НАВЧАННІ

Анотація: У статті обговорюються проблеми вибору методів навчання та застосування поглибленого вивчення акту-
альності теми з метою мотивування студентів до навчання. Застосування сучасних можливостей комп’ютерних програм 
значно підвищило рівень викладання предмету та сприймання матеріалу студентами.

Аннотация: В статье обсуждаются проблемы выбора методов образования и применения углубленного изучения 
актуальности темы с целью мотивации студентов к обучению. Применение современных возможностей компьютерных 
программ значительно повысило уровень преподавания предмета и восприятия материала студентами.

Summary: The article discusses the problems of choosing methods of initiation and application of in-depth study of the rele- 
vance of the topic in order to motivate students to study. The use of modern capabilities of computer programs has significantly 
increased the level of teaching the subject and the perception of the material by students.

Постановка проблеми. На даний час існує 
багато методів і підходів спрямованих на активі-
зацію педагогічного процесу з метою покращення 
рівня знань студентів, підвищення їх мотивації 
у навчанні [1-3]. Метод навчання характеризу-
ється співвідношенням активності викладача та 
студентів, характером поєднання колективних та 
індивідуальних форм навчальної роботи, співвід-
ношенням зорової та слухової інформації у подан-
ні навчального матеріалу, кількістю і складністю 
завдань, які стоять перед студентами, мірою допо-
моги, що надається їм тощо. Метод навчання є од-
ним із важливих факторів ефективності навчання 
і розумового розвитку студентів [1].

Аналіз останніх досліджень. Проблема ви-
бору методів навчання була досліджена багатьма 
вченими, серед яких Я. А. Коменський, Ю. К. Ба-
бинський, Й. Песталоцці, С. І. Петровський, А. Діс-
тервег, К. Ушинський, Л. Занков та інші. Вони 
вважають, що оптимальність у виборі методу на-
вчання вимагає системного підходу, який передба-
чає розгляд закономірних зв’язків всіх компонентів 
процесу навчання [1; 4]. 

Сучасний рівень освіти пропонує викладачам 
величезний вибір методів, які спрямовані на ефек-
тивне вирішення найскладніших завдань, які пе-
редбачені метою заняття. Правильність у виборі 
методу залежить передусім від того чи відповідає 
він меті та завданням навчання, чи майстерно він 
застосований в конкретних умовах. Варто зазначи-
ти, що не існує методів, які є більш чи менш ефек-
тивними, а кожен метод є ефективним в залежності 
від правильного вибору та застосування [5-7].

Одним з методів є теорія вільного виховання, 
яка надає педагогу і учню право на вільну творчу 
діяльність, як прояв своєї індивідуальності. Але ця 
система знижує значення принципів системності і 
послідовності в педагогіці [8]. 

Застосування інформаційних технологій під-
вищує мотивацію до навчання та підвищує його 
ефективність. Такий спосіб навчання породжує 
цікавість до предмету, дає можливість досліджу-
вати різноманітні процеси та явища, сприяє підви-
щенню об’єктивного контролю та перевірки знань 
студентів [9].

Значний вплив на педагогіку чинить філософія 
технократизму, що сформулювала течію «техно-
кратичної педагогіки». Вона характеризується вве-
денням технічних засобів навчання в педагогічний 
процес, технологічна орієнтація педагогіки. «Тех-
нократична педагогіка» досліджує питання, що 
пов’язані з плануванням, організацією навчально-
го процесу, розробленням нових методів навчання. 
Позитивною властивістю цієї течії є те, що вона 
сприяє активізації пізнавальної діяльності студен-
тів. Організація навчального процесу передбачає 
методичне проектування практичних занять у ви-
щих медичних навчальних закладах [9]. 

Проблеми, які вирішує викладач під час про-
ведення практичного заняття, полягають у наступ-
ному: встановлення актуальності теми заняття, 
визначення навчальних цілей, формування сис-
теми практичних навичок та професійних вмінь, 
розвиток творчого мислення і творчих здібності у 
студента, створення міждисциплінарної інтеграції 
теми заняття, створення структурно-логічної схе-
ми змісту теми, плану та організаційної структури 
заняття, матеріальне забезпечення заняття, а також 
рекомендація навчальної, наукової і методичної лі-
тератури по темі заняття. Діяльність спонукають 
потреба і мотив. Компонентами навчальної діяль-
ності є мотиваційний – ставлення до навчання; 
змістовий – відомі і нові знання, вміння, навички; 
процесуальний – способи виконання діяльності 
на різних рівнях складності [10]. 

Метою дослідження було встановлення значен-
ня більш поглибленого вивчення актуальності теми 
заняття, як мотиваційного компоненту навчальної 
діяльності студентів.

Матеріали і методи. Першим пунктом в ме-
тодичному забезпеченні викладання практич-
ного заняття є актуальність теми. Знання, які 
повинен засвоїти студент на даному етапі є озна-
йомчими, тобто їх відтворення в повному об’ємі не 
є обов’язковим. Вивчення актуальності теми занят-
тя має загально-освітню мету, а також є одним з спо-
собів мотивації студентів до вивчення теми заняття.

Студентів медичного факультету було розподі-
лено на чотири групи. Перша група – контрольна 
(n=20), у якій на практичних заняттях розгляду ак-
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туальності теми виділялось не більше 3 хвилин, із 
загального часу, виділеного на підготовчий етап. 
За цей час у вигляді окремих тез висвітлювалось 
про частоту захворювання серед населення, осно-
вні історичні етапи розвитку вчення про захворю-
вання, соціально-економічне значення. 

Другу групу (n=22) склали студенти, яким акту-
альність теми розкривалася у вигляді презентації, 
в якій ілюстровано відображались частота захво-
рювання, історичні аспекти розвитку, поширення 
серед населення в залежності від статі і віку, про-
цент непрацездатності, інвалідності після перене-
сеного захворювання, демонструвалися пацієнти з 
певною патологією, етапи оперативного втручання. 
Презентація займала 10 хвилин, із загального часу 
виділеного на підготовчий етап.

Третя група (n=20) – це студенти, яким розкриття 
актуальності теми заняття проводилось, як і студен-
там контрольної групи, але додатково демонстрував-
ся тематичний пацієнт. Демонстрація тематичного 
пацієнта супроводжувалась короткою доповіддю, а 
саме: паспортні дані, скарги, анамнез захворювання 
і життя, об’єктивні дані, результати лабораторних 
і інструментальних методів обстеження, діагноз, 
проведене лікування, його результати та прогноз. 
При цьому протягом близько 15 хвилин студенти 
мають можливість поспілкуватися із пацієнтом, 
уточнити певні аспекти в розвитку захворювання, 
ймовірні причини, що привели до захворювання, 
вплив способу життя на розвиток хвороби і т.д.

Четвертій групі студентів розкриття актуаль-
ності теми заняття проводили з допомогою пре-
зентації, з наступним обговоренням проблеми по 
типу діалогу із суб’єктивно-суб’єктивними відно-
синами між викладачем і студентами. При цьому 
студенти могли висловлювати своє бачення про-
блемних моментів в етіопатогенезі захворювання, 
діагностиці, лікуванні, прогнозі щодо життя і праці 
в умовах сучасного стану екологічної та соціально-
економічної ситуації у країні. Час – 15 хвилин із 
загального часу, виділеного на підготовчий етап.

Аналіз отриманих результатів дослідження. 
Під час проведення основного етапу практично-
го заняття, під час якого у студентів формуються 

практичні навики і вміння за темою заняття, було 
відмічено різну ступінь зацікавленості студентів 
у різних групах.

Так, студенти контрольної групи виявляли 
низький рівень зацікавленості тематичними хвори-
ми, історіями хвороби, суттю практичних навиків і 
вмінь. Друга група студентів після перегляду пре-
зентації зацікавленість темою заняття виявлялась 
також на досить низькому рівні, але все ж таки була 
вищою, ніж у контрольній групі.

Студенти другої групи, яким поряд із отрима-
ною у вигляді окремих тез інформацією про акту-
альність теми заняття, демонструвався тематичний 
хворий, виявляли високий рівень зацікавленості 
при розгляді основного етапу заняття, і виявляли 
достатній рівень знань на підсумковому етапі. Це 
також проявлялось у значній кількості додаткових 
запитань до пацієнтів, з якими вони працювали на 
основному етапі практичного заняття, рекомендаці-
ях для оптимізації діагностики і лікування пацієнтів.

Високий рівень зацікавленості виявився і у сту-
дентів четвертої групи, яким проводилась презен-
тація, з наступним обговоренням теми. Студенти 
активно ділилися враженнями і знаннями за темою 
заняття на етапі формування практичних навичок 
і вмінь, а також виявляли високу активність під 
час творчого етапу практичного заняття, виявля-
ючи бажання більш поглиблено вивчати момен-
ти, які не входять в навчальну програму. На під-
сумковому етапі шдана група студентів виявляла 
найбільш високий рівень знань, і високу ступінь 
запам’ятовування матеріалу.

Висновки та перспективи подальших дослі-
джень.

1. При розгляді теми практичного заняття необ-
хідно більш широко і поглибено розглядати акту-
альність теми заняття, виділивши на це до 15 хви-
лин підготовчого етапу практичного заняття, так як 
це підвищує мотивацію у студентів до навчання.

2. Демонстрація тематичного хворого та пере-
гляд презентації з наступним обговоренням про-
блеми по типу діалогу між викладачам та студента-
ми, є найбільш ефективними методами розкриття 
актуальності теми заняття.
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ОСОБЛИВОСТІ ОНТОГЕНЕЗУ КАПСУЛИ ПЛЕЧОВОГО СУГЛОБА 
 ТА ЇЇ СИНОВІАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ

Анотація: Дана стаття висвітлює проблеми етіології та патогенезу захворювань кістково-м’язової системи, і сполуч-
ної тканини взагалі, порушення нервової регуляції відповіді м’язів під час рухів, дефекти Hill-Sachs, порушення співвідно-
шень елементів плечового суглоба, що в цілому призводить до нестабільності плечового суглоба.

Аннотация: Данная статья освещает проблемы этиологии и патогенеза заболеваний костно-мышечной системы 
и соединительной ткани вообще, нарушения нервной регуляции ответа мышц при движении, дефекты Hill-Sachs, нару-
шение соотношения элементов плечевого сустава, что в целом приводит к нестабильности плечевого сустава.

Summary: This article covers the problems of etiology and pathogenesis of diseases of the musculoskeletal system and 
connective tissue in general, nervous regulation of muscle response during movements, Hill-Sachs defects, violation of the ratio 
of elements of the shoulder joint, which generally leads to instability of the shoulder joint.

Постановка проблеми. Традиційне викорис-
тання в клінічній практиці лише рентгенологічно-
го методу для діагностики порушень з боку опо-
рно-рухового апарата має низьку специфічність та 
діагностичну значимість. Особливо це стосуєть-
ся випадків порушень з боку м’яких тканин, що 
формують суглоби. Останнім часом набуває все 
більшої поширеності синдром гіпермобільності 
суглобів, морфологічним проявом якого є недифе-
ренційована дисплазія сполучної тканини. Причи-
ни та механізми розвитку сполучнотканинної не-
повноцінності досі залишаються не в повній мірі 
вивченими.

Зв’язок публікації з плановими науковими 
науково-дослідними роботами. Наукове дослі-
дження є фрагментом міжкафедральної науково-
дослідної роботи кафедри анатомії людини імені 
М.Г. Туркевича Буковинського державного медич-
ного університету «Закономірності статево-вікової 
будови та топографоанатомічних перетворень ор-
ганів і структур організму на пре- та постнатально-
му етапах онтогенезу. Особливості перинатальної 
анатомії та ембріотопографії». Номер державної 
реєстрації 0120U101571 (2020–2024 рр.).

Вступ. Розвиток спортивної індустрії, популя-
ризація складних видів спорту зумовлюють збіль-
шення кількості травматичних ушкоджень плечо-
вого суглоба. Водночас науково-технічний прогрес 
сприяє суттєвому зменшенню інвазивних методів 
діагностики [2; 6]. Це спонукає застосовувати су-
часні методи променевої діагностики [4]. Внаслі-
док порушення розвитку мезенхіми на 4-8 тижнях 
пренатального періода онтогенезу виникають такі 
вади розвитку верхніх кінцівок як недорозвинення, 
зрощення їх проксимальних або дистальних кін-
ців, відсутність або недорозвинення анатомічних 
структур [9].

Відповідно до зміни уявлень про причини і 
умови формування механізму нестабільності пле-
чового суглоба, змінюються й підходи до ліку-
вання пацієнтів із цією патологією [1]. Капсула є 
безперервним циліндром між плечовою кісткою і 
гленоідом [8]. Встановлено, що товщина капсули 
суглоба продовж постнатального періоду неодна-
кова, залежить від віку, рухової активності та від 

біомеханічного навантаження на окремих ділянках 
капсули суглоба [3]. Максимальна ширина капсули 
розташована на кордоні між підлопатковим і ма-
лим круглим м’язами. Мінімальна ширина капсули 
– вперед від переднього краю великої горбистості і 
заднім краєм надостьового м’яза. [7]. Суглобовий 
хрящ, субхондральна кістка, синовіальна рідина та 
капсула суглобу перебувають у постійній і нероз-
ривній взаємодії, забезпечуючи цілісність суглоба, 
його статиколокомоторну функцію [3; 10].

Мета дослідження. З'ясувати особливості фор-
мування капсули плечового суглоба та її синовіаль-
них утворень, а також умови зміщення місця при-
кріплення капсули плечового суглоба відповідно до 
кісток у ранньому періоді онтогенезу.

Об`єкт і методи дослідження. Дослідження 
проведені з дотриманням вимог Гельсінкської де-
кларації Всесвітньої медичної асоціації про етичні 
принципи проведення наукових медичних дослі-
джень за участю людини (1964–2013 рр.), наказу 
МОЗ України № 690 від 23.09.2009 р. та з ураху-
ванням методичних рекомендацій МОЗ України 
«Порядок вилучення біологічних об’єктів від по-
мерлих осіб, тіла яких підлягають судово-медичній 
експертизі та патологоанатомічному дослідженню, 
для наукових цілей» (2018 р.). Комісією з питань 
біомедичної етики «Буковинський державний ме-
дичний університет» порушень морально-право-
вих норм при проведенні наукового дослідження не 
виявлено. Дослідження проводили в Чернівецько-
му обласному судово-медичному бюро і на кафедрі 
анатомії людини ім. М.Г. Туркевича «Буковинський 
державний медичний університет». Застосовано 
методи: макро-мікроскопічного препарування,  
мікроскопічного дослідження серій гістологічних 
зрізів, графічної реконструкції. Після фіксації в 
10% розчині формаліну проводили заливку пре-
паратів в парафінові блоки за загальноприйнятою 
методикою. Для отримання зрізів використовува-
ли санний мікротом. Парафінові зрізи завтовшки 
4-6 мкм забарвлювали гематоксиліном та еозином 
і за методом Ван-Гізон, після чого проводили ре-
тельне мікроскопічне дослідження.

Результати дослідження та їх обговорення. 
Сполучний апарат плечового суглоба – капсула 



58

№ 30 / 2021 р.

плечового суглоба являє собою тонкостінний мі-
шок, посилений в тканинному відділі пучком фі-
брозних волокон, що фіксується безпосередньо по 
краях суглобових поверхонь. Капсула плечового 
суглоба – фіброзне утворення, яке відмежовується 
від прилеглих м’язів. Закладка капсули формуєть-
ся навколо кісткового краю суглобової западини 
лопатки. Верхня частина внутрішньої поверхні пе-
редньої стінки капсули плечового суглоба почина-
ється дещо досередини від переднього краю сугло-
бової западини лопатки. Зміщення місця початку 
капсули пов’язано із внутрішньосуглобовим розта-
шуванням сухожилку довгої головки двоголового 
м’яза плеча та наявності на передній поверхні ший-
ки лопатки підлопаткового синовіального випину. 
Зрощення між капсулою плечового суглоба та зо-
внішнім краєм губи суглобової западини остаточно 
не підтверджує ймовірність походження початку 
капсули плечового суглоба від суглобової губи.

Місцем прикріплення капсули плечового су-
глоба до плечової кістки є її анатомічна шийка. За-
лежно від місця прикріплення капсули плечового 
суглоба до суглобового хряща голівки плечової 
кістки існує декілька варіантів прикріплення кап-
сули. З віком відбувається дистальне зміщення рів-
ня місця прикріплення капсули плечового суглоба 
до плечової кістки, що відбувається внаслідок віко-
вих змін місць прикріплення м’язів плечового поя-
су, сухожилки яких зрощені із капсулою плечового 
суглоба. Товщина суглобового хряща залежить від 
розподілу навантаження, випробовуваного суглоба 
при русі, і форми суглобових поверхонь. При цьо-
му хрящ найбільш витончений в тих ділянках, де 
суглоб відчуває великий тиск. Тому загальноприй-
няте положення про більшу товщину суглобово-
го хряща в центрі опуклих суглобових поверхонь 
і меншою – по периферії є правильним лише для 
найбільш кулястих плечових суглобів. Фіброзний 
шар капсули плечового суглоба складається з во-
локон, розташованих в декілька шарів, найбільш 
розвинений в місці прикріплення капсули до кісток 
і зовсім відсутній у місцях синовіальних піхв. Та-
кож відмічається тотожність напрямку фіброзних 
волокон капсули з напрямком волокон сухожилків 
оточуючих м’язів.

На початку плодового періоду фіброзний шар 
капсули слабко виражений. Інтенсивність розвитку 
фіброзних волокон капсули відмічається в місцях 
зрощення з сухожилками м’язів.

Товщина капсули може коливатися в межах від 
1,0 мм – у верхній частині передньої стінки капсу-
ли, найтонше місце – місце утворення синовіальних 
піхв, до 6,0 мм – нижня частина передньої стінки 
капсули, найтовще місце – місце прикріплення кап-
сули до плечової кістки та кісток плечового пояса. 

Характерною особливістю капсули плечового 
суглоба є наявність синовіальних випинів: між-
горбкового та підлопаткового. Міжгорбковий си-
новіальний випин має циліндричну форму, розта-
шовується у міжгорбковій борозні плечової кістки 
і є формацією піхви сухожилка довгої головки дво-
голового м’яза плеча, довжиною в середньому до 
39,8 мм та шириною до 10,0 мм. Підлопатковий си-
новіальний випин представлений у вигляді підсу-
хожилкової сумки підлопаткового м’яза та охоплює 
передню, верхню та задню поверхні сухожилка під-
лопаткового м’яза і складається із переднього та за-
днього випинів. Передній випин виражений в місці 
прикріплення сухожилка підлопаткового м’яза до 
малого горбка плечової кістки, задній випин роз-
ташовується між передньо-верхньою поверхнею 
шийки лопатки і задньою поверхнею підлопатко-
вого м’яза. Випини суглобової капсули заповнені 
синовіальною рідиною та мають постійне сполу-
чення із капсулою плечового суглоба. В окремих 
випадках розміри міжгорбкового та підлопаткового 
синовіальних випинів можуть збільшуватись, що 
зумовлює вторинний процес розвитку, що в цілому 
залежить від особливості морфогенезу двоголово-
го м’яза плеча та підлопаткового м’яза.

Перспективи подальших досліджень. Вико-
нувати дослідження становлення будови капсули 
плечового суглоба на більш пізніх стадіях прена-
тального розвитку, а також у новонароджених, 
з метою з'ясування критичних періодів та можли-
вих вад її розвитку.

Висновки. 1. Капсула плечового суглоба – фі-
брозне утворення. Місце її початку та прикріплен-
ня зумовлено синтопічним впливом сухожилку 
довгої голівки двоголового м’яза плеча та м’язів 
плечового поясу.

2. Товщина капсули плечового суглоба у ран-
ньому періоді онтогенезу збільшується у каудаль-
ному напрямі.

3. Для капсули плечового суглоба притаманні 
міжгорбковий і підлопатковий випини, які зумов-
люють етапи його формування впродовж раннього 
онтогенезу.
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ДОСЛІДЖЕННЯ ДЕЯКИХ БІОХІМІЧНИХ ПОКАЗНИКІВ  
СИРОВАТКИ КРОВІ КОНЕЙ ПРИ ЗАСТОСУВАННІ НАТРІЙ  

2-((4-МЕТИЛ-5-(2-ТІЄНІЛ)-4Н-1,2,4-ТРІАЗОЛ-3-ІЛ)ТІО)АЦЕТАТУ

Анотація: Стаття присвячена дослідженню біохімічних показників сироватки крові (загальний білок, γ-глобуліни, 
ЛДГ, АЛТ, глюкоза, лужна фосфатаза) клінічно здорових коней, яку відбирали на першу, третю та сьому добу після вве-
дення внутрішньом’язово 15,3 % водного розчину в дозі 33 мл натрій 2-((4-метил-5-(2-тієніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)
ацетату. За результатами експерименту встановлено, що досліджувана сполука сприяє підвищенню вмісту загального 
білка, γ-глобулінів, активності АЛТ, ЛДГ, рівня глюкози та активності лужної фосфатази в сироватці крові коней, що може 
свідчити про посилення гуморального імунітету та підвищення активності антиоксидантних механізмів.

Аннотация: Статья посвящена исследованию биохимических показателей сыворотки крови (общий белок, 
γ-глобулины, ЛДГ, АЛТ, глюкоза, ЩФ) клинически здоровых лошадей, которую отбирали на первые, третьи и седьмые 
сутки после введения внутримышечно 15,3% водного раствора в дозе 33 мл натрий 2-((4-метил-5(2-тиенил)-4Н-1,2,4-
триазол-3-ил)тио)ацетата. По результатам эксперимента установлено, что исследуемое соединение способствует повы-
шению содержания общего белка, γ-глобулинов, активности АЛТ, ЛДГ, уровня глюкозы и активности щелочной фосфа-
тазы в сыворотке крови лошадей, что может свидетельствовать об усилении гуморального иммунитета и повышении 
активности антиоксидантных механизмов.

Summary: The article is devoted to the study of biochemical parameters of blood serum (total protein, γ-globulins, LDH, 
ALT, glucose, alkaline phosphatase) of clinically healthy horses, which were selected on the first, third and seventh day after 
intramuscular administration of 15.3% aqueous solution 33 ml of sodium 2-((4-methyl-5-(thiophen-2-yl)-4H-1,2,4-triazol-3-yl)
thio)acetate. According to the results of the experiment, it was found that the test compound increases the content of total 
protein, γ-globulins, ALT, LDH, glucose and alkaline phosphatase in the serum of horses, which may indicate enhanced humoral 
immunity and increased activity of antioxidant mechanisms.

Вступ. Бажання медичних працівників та на-
селення використовувати сучасні лікарські засоби, 
які б мали високі показники фармакологічної ак-
тивності, низькі показники токсичності, незначні 
побічні ефекти або ж їх відсутність потребує по-
шуку нових біологічно активних речовин. Це дає 
поштовх хімікам синтетикам та науковцям розро-
бляти нові лікарські засоби [1].

Добре відомо, що похідні 1,2,4-тріазолу мають 
широке застосування в медицині, фармації та на-
родному господарстві. В залежності від хімічної 
будови вищезазначені сполуки мають різні по-
казники біологічної дії, токсичності та по різному 
вступають у хімічні перетворення [1-5]. Серед лі-
карських препаратів, похідних даного класу відомі 
високоефективні протигрибкові (Флуконазол, Ітра-
коназол), протипухлинні (Летрозол), противірусні 
(Рибавірин) лікарські засоби, транквілізатори (Тра-
задон, Альпрозолам) та інші [1; 7; 12]. 

Наукові публікації останніх років доводять про 
актуальність досліджень солей 4-R-1,2,4-тріазол-3-
тіо ацетатних кислот, так як сполуки цього класу є 
водорозчинними, мають низькі показники токсич-
ності і володіють широким спектром біологічної 
дії [6-10]. Але, незважаючи на наявність великого 
об’єму матеріалу стосовно властивостей цих спо-
лук, подальший пошук нових високоефективних 
речовин на основі солей 1,2,4-тріазолвмісних кар-
бонових кислот в поєднанні із залишками тіофену 

є актуальним завданням сучасної медичної та фар-
мацевтичної галузі [11-13].

Мета роботи. Провести порівняльне визначен-
ня деяких біохімічних показників сироватки крові 
коней для подальших фармакологічних досліджень 
натрій 2-((4-метил-5-(2-тієніл)-4Н-1,2,4-тріазол-
3-іл)тіо)ацетату та впровадження у ветеринарну і 
медичну практику.

Матеріали і методи дослідження. Досліджу-
вана сполука (натрій 2-((4-метил-5-(2-тієніл)-4Н-
1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетат, рис 1.) була отримана 
за методикою [14]. Проведені раніше експерименти 
дозволяють судити про досить низьку вірогідність 
токсичної дії натрій 2-((4-метил-5-(2-тієніл)-4Н-
1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату для тварин або людей 
за умов його раціонального застосування [15-17]. 
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Рис. 1. Структура натрій 2-((4-метил-5- 
(2-тієніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату

У зв’язку з цим для зазначеної сполуки було 
проведено випробування. Так, для експерименту 
на базі ТОВ «Обрій» було сформовано дослідну 
групу коней, породи українська верхова, загаль-
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ною чисельністю шість голів, яким ін’єктували 
15,3 % водний розчин натрій 2-((4-метил-5- 
(2-тієніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату в дозі 
33 мл внутрішньом’язово. Матеріалом для лабора-
торних досліджень була сироватка крові клінічно 
здорових коней, яку відбирали на першу, третю та 
сьому добу після введення натрій 2-((4-метил-5- 
(2-тієніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату.

Дане дослідження виконане на автоматичному 
біохімічному аналізаторі SAPPHIRE-400 із вико-
ристанням реактивів фірми HUMAN (Німеччина). 
Результати досліджень опрацьовані статистично 
з використанням пакета програм Microsoft Excel 
2003 (for Windows XP), вірогідність даних, що 
одержали, оцінювали за критерієм Стьюдента. Ре-
зультати досліджень наведені в таблиці 1. 

Результати та їх обговорення. Через 24 години 
після введення натрій 2-((4-метил-5-(2-тієніл)-4Н-
1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату у тварин реєстрували 
підвищення вмісту загального білка сироватки кро-
ві з 66,5±1,2 до 73,4±1,5 г/л (Р< 0,05), γ-глобулінів 
з 16±0,6 до 22,4±0,7 % (Р<0,001), активності 
ферментів лактатдегідрогенази з 180,6±8,6 до 
230,4±10,6 од/л (Р<0,01) та аланінамінотрансфера-
зи з 24,5±1,2 до 35,3±2,4 од/л (Р<0,01), а також рів-
ня глюкози з 3,4±0,04 до 8,5±0,5 ммоль/л (Р<0,001).

На третю добу у тварин відзначали підви-
щення загального білка до 71,3±1,1 г/л (Р<0,05), 
γ-глобулінів до 20,1±0,64 % (Р<0,01), актив-
ності АЛТ до 32,4±1,1 од/л (Р< 0,01), ЛДГ до 

210,4±9,2 од/л (Р< 0,05), також зареєстрова-
но підвищення активності лужної фосфатази 
з 80,6±3,7 од/л до 120,5±3,2 од/л (Р< 0,001) та рівня 
глюкози до 5,7±0,9 ммоль/л (Р< 0,05).

На сьому добу у дослідних тварин реєстрували 
підвищення загального білка до 72,5±1,5 г/л (Р<0,05) 
та γ-глобулінів до 21,4±0,8 % (Р<0,01), а також ак-
тивності лужної фосфатази до 115,7±7,4 (Р<0,01) 
та рівня глюкози до 4,2±0,2 ммоль/л (Р<0,01).

Тенденція до підвищення активності ЛДГ, 
АЛТ, ЛФ та рівня глюкози в сироватці крові ко-
ней може свідчити про посилення компенсатор-
ної активації анаеробного гліколізу, зниження 
пригнічення процесів окислення у циклі Кребса.  
Вірогідне збільшення вмісту γ-глобулінів (Р<0,01) 
в сироватці крові може вказувати на посилення гу-
морального імунітету.

Висновки. За результатами експерименту 
встановлено, що внутрішньом’язове введення 
15,3% водного розчину натрій 2-((4-метил-5- 
(2-тієніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату коням 
в дозі 33 мл сприяє підвищенню вмісту загаль-
ного білка (Р<0,05), γ-глобулінів (Р<0,01), актив-
ності АЛТ (Р<0,01), ЛДГ (Р<0,01), рівня глюкози 
(Р<0,01) та активності лужної фосфатази (Р<0,01) 
в сироватці крові коней, що може свідчити про 
посилення гуморального імунітету та підвищення 
активності антиоксидантних механізмів. Отри-
мані результати можуть бути використані для по-
дальших досліджень.

Таблиця 1
Динаміка окремих біохімічних показників сироватки крові коней після введення натрій  

2-((4-метил-5-(2-тієніл)-4Н-1,2,4-тріазол-3-іл)тіо)ацетату, М±m, n=6

Показники До введення  
препарату

Після введення препарату
Перша доба Третя доба Сьома доба

Загальний білок,г/л 66,5±1,2 73,4±1,5* 71,3±1,1* 72,5±1,5*
γ-глобуліни, % 16±0,6 22,4±0,7*** 20,1±0,64** 21,4±0,8**
ЛДГ, од/л 180,6±8,6 230±10,6** 210,4±9,2* 204,6±8,5
АЛТ, од/л 24,5±1,2 35,3±2,4** 32,4±1,1** 29,5±2
Глюкоза, ммоль/л 3,4±0,04 8,5±0,5*** 5,7±0,9* 4,2±0,2**
Лужна фосфатаза, од/л 80,6±3,7 94,2±7,3 120,5±3,2*** 115,7±7,4**

Примітка. * – Р<0,05, ** – Р<0,01, *** – Р <0,001 в порівнянні з показниками до введення досліджуваної сполуки.
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ВАГІТНІСТЬ ТА ПОЛОГИ ПРИ КОКСАРТРОЗІ

Анотація: Вагітність і пологи при коксатрозі (патологія, яка супроводжується дистрофічними змінами в структурі 
кісткової і хрящової тканини) можуть мати ускладнений перебіг. Оскільки етіологічний фактор коксатрозів ніхто не знає, 
а багато чинників можуть сприяти збільшенню перебігу захворювання, жінки бояться планувати вагітність. При настанні 
вагітності у жінок виникає багато питань по перебігу вагітності, впливу захворювання на плід і можливого посилення 
основного захворювання у самої вагітної. Перед плануванням вагітності жінка з ураженням суглобів повинна відвідати 
ревматолога і травматолога, пройти діагностику ураженогосуглоба з визначенням стадії захворювання. Дози препара-
тів, які застосовувалися для лікування коксатрозами зменшуються. Нестероїдні препарати при вагітності протипоказані. 
З другої половини вагітності застосовувалися спеціальні корсети, наколінники, комір Шансу. При виконанні всіх рекомен-
дацій, наші спостереження показали, що протягом вагітності й пологів мають позитивний результат.

Аннотация: Беременность и роды при коксатрозе( патология, которая сопровождается дистрофическими измене-
ниями в структуре костной и хрящевой ткани) могут иметь осложнённое течение. Поскольку этиологический фактор 
коксатроза не известен, а многие факторы могут способствовать усугублению течения заболевания, женщины боятся 
планировать беременность. При наступлении беременности у женщин возникает много вопросов по течению беремен-
ности, влиянию заболевания на плод и возможных усугублениях основного заболевания у самой беременной. Перед 
планированием беременности женщина с поражением суставов должна посетить ревматолога и травматолога, пройти 
диагностику пораженного сустава с определением стадии заболевания. Дозы препаратов, которые применялись для ле-
чения коксатроза уменьшаются . Нестероидные препараты при беременности противопоказаны. Со второй половины 
беременности применялись специальные корсеты, наколенники, воротник Шанса. При выполнении всех рекомендаций, 
наши наблюдения показали , что течение беременности и роды имеют положительный исход.

Summary: Pregnancy and childbirth with coxatrosis (a pathology that is accompanied by degenerative changes in the 
structure of bone and cartilage tissue) can have a complicated course. Since the etiological factor of coxatrosis is not known, 
and many factors can contribute to the aggravation of the course of the disease, women are afraid to plan a pregnancy. With the 
onset of pregnancy in women, many questions arise about the course of pregnancy, the effect of the disease on the fetus and 
possible aggravation of the underlying disease in the pregnant woman herself. Before planning a pregnancy, a woman with joint 
damage should visit a rheumatologist and a traumatologist, undergo diagnostics of the affected joint with the definition of the 
stage of the disease. Doses of drugs that were used to treat coxatrosis are reduced. Non-steroidal drugs are contraindicated dur-
ing pregnancy. From the second half of pregnancy, special corsets, knee pads, and a Chance collar were used. When all the rec-
ommendations are followed, our observations have shown that the course of pregnancy and childbirth have a positive outcome.

 
Розвиток сучасного акушерства дало можли-

вість планувати вагітність жінкам, які мають різ-
номанітну соматичну патологію. У цій статті ми 
хочемо поділитись 8 спостереженнями вагітності у 
жінок з коксартрозом, які спостерігались у жіночих 
консультаціях № 6, № 8, № 20 м. Харкова. Всі вони 
відчували певний страх, пов’язаний з фізіологічни-
ми змінами, які спостерігаються в організмі протя-
гом виношування дитини.

На сьогоднішній день доступна інформація про 
проблему коксартрозу – патології, яка супроводжу-
ється значними дистрофічними змінами в структурі 
кісткової і хрящової тканини, все це призводить до 
деформації кульшового суглоба. Проблема виникає 
і при пологах жінок з цією супутньою патологією.

Коксартроз – це ураження кульшової ділянки, 
яке виникає на тлі дистрофічних процесів і про-
являється порушенням функціонально активного 
хряща, що призводить до значних змін рухової 
функції кульшового суглоба.

Вважається, що етіологічні фактори виникнен-
ня коксартрозу не встановлені, але до сприяючих 
причин можна віднести:

1. Спадковість.
2. Травми опорно-рухового апарату.
3. Малорухливий спосіб життя.
4. Зайва вага.
5. Порушення гормональних і обмінних процесів.
6. Значні навантаження на кульшову ділянку.
7. Раніше перенесені інфекційні хвороби.
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З 8 вагітних – 5 мають в анамнезі від 2 до 4 опе-
рацій через вродженого вивиху стегна, 2 жінки піс-
ля політравми при ДТП, і 1 – у віці 39 років із за-
хворюванням щитопобідної залози і тотальним її 
видаленням у віці 30 років з подальшими АМК і 
проблемами в кульшовому суглобі.

Клінічна картина коксартрозу залежить від сту-
пеня вираженості патологічного процесу. Виділя-
ють три ступені ураження кульшового суглоба:

I. При цій стадії захворювання хрящ починає 
втрачати свою еластичність, починають виникати 
дрібні тріщини. У пацієнтки з’являються коротко-
часні больові відчуття, частіше при виконанні фі-
зичних навантажень.

II. Значні руйнування хрящової тканини. Рух-
ливість кульшового зчленіння значно знижена. 
Больовий синдром постійний. Біль може віддава-
ти в стегно і живіт, що проявляється кульгавістю. 
Може відзначатися м’язовий біль.

III. Повне руйнування хрящової оболонки су-
глоба і уражаються кісткові елементи кульшового 
суглоба. Болі значні, часто спостерігається по-
вне знерухомлення суглоба, що впливає на само-
стійне пересування. Може спостерігатися атрофія 
м’язової тканини.

Клінічні прояви коксартрозу залежать від ста-
дії захворювання. Так, перша стадія захворювання 
може протікати безсимптомно і рухові порушення 
рідко викликають занепокоєння.

До основних симптомів захворювання відно-
сять:

- Біль при русі і в спокої. Біль може поширю-
ватися в область стегна, промежини, попереку і 
лобка.

- Відчуття болю при пальпації суглоба.
- Скутість при русі у суглобі, яка помітна вран-

ці. Пацієнтці складно встати і почати ходьбу.
- Втрата гнучкості. На наступному етапі захво-

рювання зменшується обсяг рухів.
- Появи клацання під час руху, у вигляді хрус-

коту.
- Зміна форми суглоба і укорочення кінцівки.
- М’язова слабкість, швидко приходить втома.
- Зниження працездатності.
Можливість нормального перебігу вагітності 

без ускладнень цілком залежить від стадії коксар-
трозу у жінки, а також від лікувальних заходів, які 
проводились для лікування до настання вагітнос-
ті. Навіть при першому ступеню захворювання 
вагітність надає свій негативний вплив на перебіг 
коксартрозу, і в подальшому, призводить до більш 
швидкого оперативного лікування.

Які ж чинники при вагітності негативно впли-
вають на здоров’я матері:

I. Фізіологічні зміни в організмі матері. 
Найсильніші зміни з ранніх строків вагітності 

відбуваються у гормональному фоні. На перших 
тижнях вагітності (до 8 тижнів) наростає виро-
блення естрогенів, під впливом яких відбувається 
активний поділ заплідненої яйцеклітини і м’язової 
маси матки. З 8-9 тижня починає збільшуватись і 
вироблення прогестерону, який бере участь у зрос-

танні ембріона і розслабленні тонусу зростаючої 
матки. Зростаюча роль прогестерону триває до 36 
тижнів вагітності. З 36-37 тижнів вагітності зрос-
тає роль естрогенів, які беруть активну вплив на 
підготовку родових шляхів до пологів. Насправді 
роль вироблених у збільшеній кількості гормонів 
значно більше. Зміна кількості цих гормонів сер-
йозно впливає на стан хрящової тканини.

II. Збільшення маси тіла при вагітності призво-
дить до перевантаження суглоба навіть у здорових 
жінок. При вагітності після критичного терміну 
21-24 тижні ( «періоду швидкого зростання пло-
ду») спостерігається зміщення центру ваги, це теж 
призводить до перевантаження кульшового сугло-
ба. Збільшення маси тіла і зміщення центру ваги 
на пізніх термінах вагітності може призвести до 
значних руйнувань кульшового суглоба, які вима-
гають оперативного лікування, що несприятливо 
позначається на плід і може привести до невино-
шування.

III. Перебудова мінерального обміну в організ-
мі вагітної. При вагітності значна кількість мікро-
елементів, вітамінів, білка витрачається на розви-
ток внутрішньоутробного плоду. Особливо у жінок 
при вагітності страждають запаси кальцію і ряду 
вітамінів, що сприяють засвоєнню кальцію з їжі. 
Якщо на погіршення стану зубів вказує кожна дру-
га жінка, то зміни в суглобах багато хто не помі-
чає. Але в  подальшому після пологів, при лактації, 
при фізичних навантаженнях ці зміни в суглобах 
обов’язково проявляються.

IV. Негативний вплив препаратів, які приймає 
жінка для лікування коксартрозу на внутрішньо-
утробний плід. Слід уникати призначень специ-
фічної терапії коксартрозу в період органогенезу 
(12-13 тижнів). Знеболюючі препарати можна при-
ймати після 17-18 тижнів вагітності. Специфічне 
лікування краще пройти до планованої вагітності.

Жінка, яка планує вагітність, повинна підійти 
серйозно до вибору часу майбутньої вагітності. 
Після консультації ревматолога, травматолога, 
акушера-гінеколога можна планувати вагітність.  
Бажано пройти діагностику ураженого суглоба.

На сьогодні застосовуються:
Рентгенографія (комп’ютерна томографія) су-

глоба. Уже при першому ступені коксартрозу ви-
значається невелике звуження суглобової щілини і 
розростання кісткової тканини. Надалі деформую-
чий коксартроз виявляється деформацією головки 
стегнової кістки, потовщенням її шийки, появою 
кісткових шипів і звуження суглобової щілини стає 
більш вираженим.

Магнітно-резонансна томографія (МРТ) су-
глоба дозволяє виявити зміни не тільки кісткових 
структур, але і хрящової тканини, зв’язок, синові-
альної оболонки.

Лабораторні дослідження дозволяють виклю-
чити наявність запального процесу в організмі, ви-
явити ознаки обмінних порушень.

При необхідності виконується діагностична 
пункція суглоба з подальшим дослідженням сино-
віальної рідини.
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З 8 спостережень вагітних з коксартрозом: 1 
вагітність урвалася в терміні 20-21 тиждень (при-
чиною стало істміко-цервікальна недостатність, 
яку коригувати введенням пессарія у 18 тижнів, що 
дало короткочасний ефект).

У 2-х вагітних пологи наступили у 32-33 тижні. 
Вагітна Н. 39 л. народила самостійно дитину вагою 
1830 гр. (повторні пологи). У іншої жінки 24-х ро-
ків пологи закінчилися кесаревим розтином через 
передлежання плоду, (плід вагою 1560 гр.) дитина 
жива. І у 5-х жінок було проведено кесарів розтин в 
терміні 36-39 тижнів (планове у 2-х, які перебували 
під наглядом; 3 – ургентних з приводу передчас-
ного вилиттям навколоплідних вод, тазового і по-
перечного положення плода). Всі діти народилися 
з низькою масою тіла 2120 – 2830 гр., живі.

Особливості перебігу вагітності у жінок спо-
стерігаємої групи зводилися до одночасного спо-
стереження акушером-гінекологом, ортопедом і, 
за показаннями, ревматологом. Діагноз коксартроз 
кульшового суглоба односторонній або двосторон-
ній був поставлений до вагітності. Ступінь тяжкості 
коксартрозу було у 7-ми – І; і у 1-й – ІІ. Операцій по 
заміні суглоба не було. У першому триместрі всім 
вагітним пропонувалась фізіотерапія та перебуван-
ня в спеціалізованому санаторії для вагітних в сели-
щі Високий Харківської області. У ІІ і ІІІ триместрі 
вагітності рекомендувався максимальний спокій.

Захворювання суглобів трапляється у людей 
у різному віці, і в більшості випадків схема ліку-
вання приблизно однакова. Однак часом ортопеду 
(гінекологу) доводиться зустрічатися з жінками, які 
планують вагітність.

Слід пам’ятати, що при вагітності знижуються 
дози або припиняється прийом лікарських пре-
паратів, що застосовуються для лікування коксар-
трозу. Практично всі нестероїдні протизапальні 
засоби протипоказані. Однак, можна вдаватися до 
внутрішньосуглобових ін’єкцій кортикостероїдів; 
вважається, що таке введення препарату ніяк не 
вплине на розвиток внутрішньоутробного плоду.  
У нашій групі спостереження всім жінкам з ранніх 
строків рекомендувалося носіння корсетів. Чотири 
з восьми спостережуваних вагітних користувалися 
наколінниками, дві – носили комір Шанца.

На наш погляд, використання цих ортопедич-
них пристосувань полегшувало виношування 
вагітностей при коксартрозі. Крім необхідних 
термінів явки в жіночу консультацію за вагітнос-
тю, всі жінки з групи спостереження були про-
інформовані про необхідність термінового звер-
нення при зміні характеру або посилення болю 
в суглобах, оскільки загострення коксартрозу 
несприятливо впливає на перебіг вагітності.  
З нетрадиційного лікування при перебуван-
ні в санаторії п. Високий вагітним призначали 
магнітотерапію і ампліпульс. Страх перед май-
бутньою вагітністю у жінок з коксартрозом по-
винен бути розвіяний при першому відвідуванні 
гінеколога. Інформація, викладена у статті, була 
представлена на стендах у жіночих консультаці-
ях і дала можливість ще 2 жінкам прийняти рі-
шення на доношування вагітності. Коксартроз не 
є протипоказанням для вагітності і при правиль-
ному виконанні всіх рекомендацій не призводить 
до інвалідизації жінок.
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КОІНФЕКЦИЯ ГЕРПЕСВІРУСІВ ТА ТУБЕРКУЛЬОЗУ  
У ДІТЕЙ ХАРКІВСЬКОГО РЕГІОНУ

Анотація: Маловивченим фактором, що сприяє розвитку туберкульозної інфекції у дітей, є персистенція імуносу-
пресивних вірусів в організмі. Найбільш часто у дітей з ТБС виявляли EBV, CMV і HHV-6, а також їх поєднання з HSV. 
У хворих на туберкульоз дітей спостерігається коінфекція M.tuberculosis і Herpesviridae. Порівнюючи частоту знаходжен-
ня антигенів ГВ у дітей, було відмічене, що в групі дітей, хворих на ТБС зростає відсоток дітей з наявністю антигенів всіх 
досліджених ГВ в МНК крові. Кількість дітей, що мають в МНК крові 2-5 антигенів ГВ складає більше 70% у дітей з ТБС. 

Аннотация: Малоизученным фактором, способствующим развитию туберкулезной инфекции у детей, является 
персистенция иммуносупрессивных вирусов в организме. У больных туберкулезом детей наблюдается коинфекция  
M. tuberculosis и Herpesviridae. Наиболее часто у детей с ТБС выявляются EBV, CMV и HHV-6, а также их сочетание 
с HSV. Сравнивая частоту нахождения антигенов ГВ у детей, было отмечено, что в группе детей, больных ТБС растет 
процент детей с наличием антигенов всех исследованных герпесвирусов в МНК крови. Количество детей, имеющих 
в МНК крови 2-5 антигенов ГВ составляет более 70% у детей с ТБС.

Summary: A poorly understood factor contributing to the development of tuberculosis infection in children is the persistence 
of immunosuppressive viruses in the body. Children with tuberculosis have co-infection with M. tuberculosis and Herpesviridae. 
EBV, CMV and HHV-6, as well as their combination with HSV, are most often detected in children with hip joint disease. Com-
paring the frequency of finding HV antigens in children, it was noted that in the group of children with hip joint, the percentage of 
children with the presence of antigens of all studied herpesviruses in the BMC of blood is growing. The number of children with 
2-5 HV antigens in the blood BMC is more than 70% in children with hip joint disease.

Постановка проблеми у загальному вигляді. 
Поєднання двох або більше хронічних захворю-
вань у однієї людини в один момент її життя за-
звичай називають мультиморбідністю. Мультимор-
бідність стає головною проблемою в глобальній 
системі охорони здоров’я. Мультиморбідність все 
частіше визнається серйозною проблемою охорони 
здоров’я в боротьбі з лікарсько-чутливим і лікар-
сько-стійким туберкульозом [1]. Маловивченим 
фактором, що сприяє розвитку туберкульозної ін-
фекції у дітей, є персистенція імуносупресивних 
вірусів в організмі [2].

Аналіз останніх досліджень і публікацій, ви-
ділення невирішених раніше частин загальної 
проблеми. Активний поширений гостропрогресу-
ючий деструктивний туберкульоз органів дихання і 
генералізація туберкульозного процесу самі по собі 
є показниками глибокого імунодефіциту, що призве-
ло до формування захворювання. Саме тому поєд-
нання туберкульозу з герпесвірусними інфекціями, 
як і в поєднанні з ВІЛ-інфекцією, так і без інфікуван-
ня ВІЛ, можна розглядати як опортуністичні інфек-
ції (ОІ) у хворих на туберкульоз органів дихання [3].

 Незважаючи на те, що останнім часом насто-
роженість серед лікарів до опортунистичних ін-
фекцій (ОІ) підвищилася, їх своєчасна діагностика 
становить не більше 30% від реальних показників 
захворюваності. Найбільш частими симптомами, 

що дозволяють запідозрити ОІ у пацієнта, на думку 
ряду авторів, є тривалий субфебрилітет і полілім-
фаденопатія. Однак також необхідно відзначити, 
що провести диференційний діагноз по запропоно-
ваним вище критеріям у пацієнтів з туберкульозом 
вкрай важко через специфічність даних симптомів 
для основного захворювання [4].

Таким чином, необхідно відзначити, що про-
блема діагностики ОІ у хворих на активний тубер-
кульоз, навіть без ко-інфекції ВІЛ, вкрай актуальна 
і складна [2; 3]. Існуючі шляхи імунопатогенеза 
ГВІ забезпечують такі загальні закономірності гер-
петичних інфекцій, як не специфічність тригерів 
активації інфекції, стійку персистенцію вірусу, 
формування імунної відповіді, що не запобігає 
реактивацію вірусної інфекції, відсутність спе-
цифічних симптомів захворювання і формування 
як місцевого, так і системного вірусіндукованого 
імунодефіциту [5]. Саме ці особливості виділяють 
герпетичні опортуністичні інфекції в окремий, 
специфічний за рахунок особливостей патогенезу, 
клас опортуністичних інфекцій, які можуть бути 
маркерами імунодефіцитних станів і опосередко-
вано провокувати поєднані інфекційні процеси [6].

Формулювання цілей статті (постановка за-
вдання). Метою даної роботи було встановлення 
взаємозв’язку туберкульозу та герпесвірусних ін-
фекцій у дітей Харківського регіону.
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Материали та методи. Дослідження про-
водилося на базі дитячого відділенні КНП ХОР 
«ОКПТД № 7», м.Харкова. Під наглядом находи-
лось 35 дітей у віці від 1 до 16 років і 15 клінічно 
здорових дітей, співставні за віком та статтю.

 Комплекс методів лабораторного обстеження 
дітей, крім обов’язкового діагностичного мінімуму 
обстеження на туберкульоз, включав обстеження 
на маркери герпесвірусних інфекцій. Обстеження 
дітей для виявлення маркерів ГВІ (HSV-1,2, CMV, 
EBV, VHH-6, VZV) здійснювали із застосуванням 
прямих методів дослідження (виділення ДНК ме-
тодом ПЛР в реальному часі та антигенів в реак-
ції імунофлюоресценції (РІФ) в матеріалі мазків із 
слини і цільної крові). Об’єктами аналізу при ПЛР-
діагностиці слугували мононуклеари (лімфоцити і 
моноцити) та епітеліальні клітини слини. Марке-
рами активної форми ГВ вважали виявлення ДНК  
і/або ранніх антигенів вірусу методами ПЛР і РІФ 
у крові. Наявність ДНК ГВ в слині без визначення 
ДНК в крові розцінювали як прояв латентної форми.

Вірусне навантаження визначали в біоматеріалі 
змішаної слини і в зразках цільної крові. Матері-
ал слини збирався вранці, натщесерце, в стерильні 
контейнери і доставлявся в лабораторію для дослі-
дження протягом 2 годин з моменту забору. Забір 
периферичної крові з ліктьової вени проводився 
вранці натщесерце, системами для забору крові 
«Моноветт» з ЕДТА.

Забір крові також проводився в ранкові го-
дини в день здачі біоматеріалу змішаної слини, 
натщесерце. Мононуклеарні клітини периферич-
ної крові, виділяли на градієнті щільності 1,077. 
Виявлення та кількісне визначення ДНК ГВ  
в біоматеріалі проводилися методом ПЛР з гібри-
дизаційно-флуоресцентною детекцією в режимі 
реального часу за допомогою приладу ПЛР Quant-
Studio 5 Real-Time PCR instrument 96-well 0.2 ml. 
Thermo Fisher Scientific.

Визначення антигенів родини Herpesviridae 
проводили імунофлуоресцентним методом з вико-
ристанням специфічних моноклональних мишачих 
антитіл компанії Thermo Fisher Scientific (США). 
Офіціний представник компанія «АЛТ Україна 
Лтд» (м. Київ):

1. HSV Type 1 Polyclonal Antibody, FITC.
2. HSV Type 2 Polyclonal Antibody, FITC.
3. Epstein Barr Virus gp250/350 Monoclonal 

Antibody, FITC.
4. Varicella zoster Virus Monoclonal Antibody, 

FITC.
5. Cytomegalovirus gB Late Antigen Polyclonal 

Antibody, FITC.
6. HHV-6 Envelope Monoclonal Antibody, FITC.
У пацієнта проводили взяття крові з ліктьо-

вої вени. За стандартною методикою отримували 
лейкоцитарну масу. На знежирених предметних 
скельцях готували тонкі мазки клітинної маси. 
Після підсушування мазки фіксували в метанолі 
протягом 15 хв, потім на мазки наносили робоче 
розведення специфічної сироватки на 15 хв, а після 
промивання дистильованою водою наносили анти-

видові імуноглобуліни, мічені FITC і мазки помі-
щали на 25 хв у термостат при (37 ± 0,5)°С. Після 
закінчення зазначеного часу мазки промивали дис-
тильованою водою, підсушували фільтрувальним 
папером і переглядали у люмінесцентному мікро-
скопі «Zeiss Primo Star» з використанням імерсій-
ної системи і нефлуоресціюючого масла.

Виділення ДНК проводили методом лізиро-
вання біопроб ролчином гуанидіна. Ампліфікація 
продукту.В усі пробірки з «Мастермікс» (сухий 
ліофілізований вміст синього кольору), в тому чис-
лі негативний і позитивний контролі, додавали по 
10 мкл ПЛР-розчинника і по 10 мкл готової для ана-
лізу ДНК проби. В усі пробірки додавали по кра-
плині масла (по 20 мкл). Проводили ампліфикацию.

Отримані дані оброблені на персональному 
комп’ютері із використанням пакету прикладних 
програм параметричного кореляційного і непара-
метричного аналізу «Statgraph-plus» і пакету ста-
тистичних програм «Біостатистика 4.03».

Показники представлені у вигляді середньої 
арифметичної варіаційного-ного ряду і її стандарт-
ної помилки (М ± т). Достовірність різниці між 
порівнюваними величинами оцінювалася за допо-
могою критерію Стьюдента. Дані вважалися ста-
тистично достовірними при значенні р <0,05.

Виклад основного матеріалу дослідження 
з новим обґрунтуванням отриманих наукових 
результатів. З метою виявлення ДНК вірусів гер-
песу всім дітям, включених у дослідження (п = 50), 
проводилося молекулярно-генетичне досліджен-
ня – ПЛР. Всі діти були розділені на 2 групи: осно-
вну групу склав 35 дітей, що хворі на туберкульоз, 
контрольну групу – 15 здорових дітей.

У таблиці представлені результати РІФ і ПЛР, 
що проведені у дітей, хворих на туберкульоз і здо-
рових дітей. Представлені дані свідчать, що мар-
кери представників сімейства Неrреsviridae (ДНК 
і АГ), присутні в слині і МНК крові дітей, хворих 
на туберкульоз.

З 35 дитини, хворої на туберкульоз, у 48,6% 
визначалася ДНК вірусів герпесу в МНК крові і 
у 20% – в слині. Тоді як АГ представників цього 
сімейства визначався у всіх дітей цієї групи. Більш 
як половина дітей (68,6%) основної групи визнача-
лися ДНК і АГ герпесвірусів одночасно.

У контрольній групі дітей (п = 15) ДНК гер-
песвірусів в МНК крові виділена не була. І тільки 
у трьох дітей (8,6%) ДНК (це був CMV) виділили 
в слині. Аг герпесвірусів виділялися у дітей конт- 
рольної групи в порівнянні з групою дітей з ТБС 
в 4 – 7 разів менше.

Зі 100 досліджених проб (70 проб основної 
групи і 30 проб контрольної) 86% були позитив-
ні на наявність маркерів вірусів групи герпесу.  
При цьому в групі дітей, хворих ТБС в 6 разів час-
тіше виявляли маркери герпесвірусів в пробах, 
ніж у контрольній групі.

Застосування ПЛР не завжди ефективно. При 
латентної ГВІ концентрація вірусної ДНК в кро-
ві пацієнта невелика і може не визначатися через 
недостатню чутливість тест-системи. Отже, метод 
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ПЛР також не є цілком надійним для діагностики 
інфекції, викликаної ГВ.

 Отримані дані свідчать про те, що серед дітей, 
хворих на туберкульоз, частіше зустрічаються па-
цієнти, інфіковані герпесвірусами, ніж серед здо-
рових дітей (р = 0).

Для виявлення активності ХГВІ проводили по-
шук вірусних антигенів в МНК крові методом РІФ, 
використовуючи специфічні сироватки до 6 типів 
ГВ, а саме HSV-1, HSV-2, VZV, EBV, CMV та HHV-6.

В контрольный групі дітей у 21,3% не було зна-
йдено АГ жодного з герпесвірусів (ГВ), у 41,6% 
були виявлені АГ одного вірусу та у 16,7% – 
двох ГВ (рис. 1). 

Кількість дітей з ТБС, у яких виявлено анти-
ген одного з ГВ у лейкоцитах, склала 20%, з дво-
ма антигенами ГВ була 22,7%. У значній частині 
обстежених дітей цієї групи знайдено антигени 
трьох та чотирьох ГВ у лейкоцитах крові (42,2% та 
31,9% відповідно) (рис. 1). У 10% виявлено анти-
гени п’яти вірусів. Серед дітей основної групи не 
виявлено осіб, у котрих антигени ГВ в МНК крові 
були б відсутні. Вірусне навантаження цієї групи 
збільшується в порівнянні з контрольною групою 
дітей, що імовірно пов’язане з збільшенням інфіко-
ваності ГВ та порушенням механізмів противірус-
ного імунного захисту (рис. 1) [7].

Аналізуючи типи ГВ, АГ яких визначали-
ся у МНК крові, можна констатувати, що у дітей 
контрольної групи антигени HSV-1,2 виявлялися 
у 16,0% випадків, а у дітей з ТБС – більше ніж 
у половини дітей (54,5%) (рис.2). Антигени VZV 
у МНК були знайдені в обох групах (7% та 11% від-
повідно). Антигени EBV визначалися у контроль-
ній групі у 17,3%, у лейкоцитах дітей з ТБС значно 

більше так склали 79,1% випадків. Виявлення АГ 
CMV мала наступну тенденцію – в контрольній 
групі дітей антигени виявлялися майже у 1/4 осіб; 
кількість антигенів у дітей з ТБС мала значення 
59,5%. Антигени HHV-6 були присутні у 11,7% ді-
тей контрольної групи, у дітей з ТБС кількість ан-
тигенів цього типу герпесу склала 63,2%.

Таким чином, порівнюючи частоту знаходжен-
ня антигенів ГВ у дітей, було відмічене, що в групі 
дітей, хворих на ТБС зростає відсоток дітей з наяв-
ністю антигенів всіх досліджених ГВ в МНК крові. 
Кількість дітей, що мають в МНК крові 2-5 анти-
генів ГВ складає більше 70% у дітей з ТБС (рис. 2). 

Результати ПЛР-діагностики вірусної ДНК 
в циркулюючому пулі мононуклеарних клітин кро-
ві підтвердили велику (в чотири рази) поширеність 
мікстінфекції при туберкульозі у дітей. У контроль-
ній групі переважала моноінфекція, а також були 
діти з відсутністю маркерів герпетичних інфекцій 
(27%). Найбільш часто у дітей з ТБС виявляли EBV, 
CMV і HHV-6, а також їх поєднання з HSV. Таким 
чином, у хворих на туберкульоз дітей спостеріга-
ється коінфекція M. tuberculosis і Herpesviridae.

Маловивченим фактором, що сприяє розвитку 
туберкульозної інфекції у дітей, є персистенція 
імуносупресивних вірусів в організмі. Загальнові-
домо, що клінічна картина і перебіг туберкульозу 
залежать від ступеня порушення імунної відпові-
ді. В результаті проведених досліджень встановле-
но, що у дітей, включених у дослідження, в МНК 
крові і клітинах слини найчастіше були присутні 
віруси з потужним імуносупресивним потенці-
алом, такі як: EBV, CMV і HHV-6. Лімфотропні 
віруси, зокрема, віруси EBV, CMV і HHV-6 мають 

Таблиця 1
Визначення маркерів ГВ у дітей, хворих на туберкульоз

Групи

Маркери ГВІ (abs /%)
ДНК АГ

ДНК+АГ Всього проб
(n=100)кров

(n=50)
слина
(n=50)

кров
(n=50)

слина
(n=50)

ТБС (n=35) 17 /48,6 7/20 35/100 15/50 24/68,6 74/74
КГ (n= 15) 0 3/8,6 5/14,28 4/11,42 0 12/12
Всього 17/34 10/20 40/80 19/38 24/48 86/86
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Рис. 2. Вірусне навантаження в МНК  
у дітей хворих на ТБС та здорових

Рис. 1. Кількость типів вірусів герпесу в МНК 
крові дітей, хворих на ТБС та здорових
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здатність пригнічувати активність імунної систе-
ми в тій чи іншій мірі. Резервуаром вірусів (EBV 
і HHV-6) в організмі є лімфоцити, в них розвива-
ється активна інфекція. У моноцитах герпетичні 
віруси знаходяться в латентному стані. Важливо 
також і те, що моноцити є попередниками макро-
фагів, в яких паразитує збудник туберкульозу. Роз-
множення герпесвірусів в організмі людини може 
служити причиною посилення (виникнення) вто-
ринного імунодефіциту [8].

Висновки, зроблені в результаті досліджен-
ня, і перспективи подальших розвідок у да-

ному напрямку. З огляду на можливе поєднання 
декількох герпесвірусних інфекцій у одного і того 
ж пацієнта, що хворіє на ТБС доцільно проводи-
ти комплексне обстеження з визначенням спектра 
збудників герпетичних інфекцій. Також, в дитячо-
му віці активна персистенція герпесвірусів спри-
яє формуванню групи дітей , що часто хворіють.  
Таким чином, при обстеженні дітей з різною па-
тологією необхідна діагностика герпесвірусної ін-
фекції із застосуванням сучасних методів виявлен-
ня її активних форм для своєчасного призначення 
етіотропної терапії.
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ГІГІЄНІЧНА ОЦІНКА БЕЗПЕЧНОСТІ ПОВІТРЯНОГО СЕРЕДОВИЩА  
ПРИ ЗАСТОСУВАННІ ІНСЕКТИЦИДУ ОБЕРОН РАПІД 240 SC, КС  

НА ОСНОВІ НОВОЇ СПОЛУКИ – СПІРОМЕЗІФЕНУ ТА ПРЕДСТАВНИКА 
АВЕРМЕКТИНІВ – АБЕМЕКТИНУ

Анотація: Застосування пестицидів становить потенційну інгаляційну небезпеку для професійних і непрофесійних 
контингентів. Тому вивчення нових представників засобів захисту рослин та встановлення гігієнічних нормативів і регла-
ментів є однією з умов при впровадженні їх в систему захисту культур.

У статті досліджено інсектицид спіромезіфен, який належить до похідних класу тетрамової і тетронової кислот. Роз-
раховано величину орієнтовно безпечного рівня впливу даної сполуки у повітрі робочої зони (ПРЗ) та атмосферному 
повітрі (АП). Також визначено фактичні рівні забруднення ПРЗ і АП препаратом Оберон Рапід 240 SC, КС, до складу 
якого входять в якості діючих речовин досліджуваний спіромезіфен та представник авермектинів – абамектин.

Встановлено, що в пробах повітря фактичні рівні вмісту абамектину були нижче межі кількісного визначення: у пові-
трі робочої зони – 0,01 мг/м3, атмосферному повітрі – 0,00016 мг/м3, а спіромезіфену і зовсім не виявлялися при межах 
виявлення у ПРЗ – 0,003 мг/м3, АП – 0,0003 мг/м3. Ці дані свідчать про відсутність потенційного негативного впливу 
на працівників та об’єкти навколишнього середовища при застосуванні даного інсектицидного препарату на яблунях і 
виноградниках.

Аннотация: Применения пестицидов представляет потенциальную ингаляционную опасность для профессиональ-
ных и непрофессиональных контингентов. Поэтому изучение новых представителей средств защиты растений и уста-
новление гигиенических нормативов и регламентов является одним из условий при внедрении их в систему защиты 
культур.

В статье исследован инсектицид спиромезифен, который относится к производным класса тетрамовой и тетроновой 
кислот. Рассчитано величину ориентировочно безопасного уровня воздействия данного соединения в воздухе рабочей 
зоны (ВРЗ) и атмосферном воздухе (АВ). Также определены фактические уровни загрязнения ВРЗ и АВ препаратом 
Оберон Рапид 240 SC, КС, в состав которого входят в качестве действующих веществ исследуемый спиромезифен 
и представитель авермектинов – абамектин.

Установлено, что в пробах воздуха фактические уровни содержания абамектина были ниже предела количествен-
ного определения: в воздухе рабочей зоны – 0,01 мг/м3, атмосферном воздухе – 0,00016 мг/м3, а спиромезифена и вовсе 
не проявлялись при пределах обнаружения в ВРЗ – 0,003 мг/м3, АВ – 0,0003 мг/м3. Эти данные свидетельствуют об от-
сутствии потенциального негативного воздействия на работников и объекты окружающей среды при применении данно-
го инсектицидного препарата на яблонях и виноградниках.

Summary: Pesticide application poses a potential inhalation hazard to professional contingents and by-standers. Therefore 
the study of new representatives of plant protection products and the substantiation of hygienic standards and regulations is one 
of the conditions for their introduction into the crop protection system.

The article investigates the insecticide spiromesifen, which belongs to the derivatives of the tetramic and tetronic acids 
class. The value of the tentativly safe level of exposure of this compound in the air of the working zone (AWZ) and atmospheric 
air (AA) has been calculated. The actual levels of contamination with AWZ and AA were also determined with the Oberon Rapid 
240 SC formulation, which contains the investigated spiromesifen and the representative of avermectins, abamectin, as active 
substances.

It was found that in air samples, the actual levels of abamectin were below the limit of quantitative determination: in the air of 
the working zone – 0.01 mg/m3, in the atmosphere air – 0.00016 mg/m3, and spiromesifene did not appear at all at the detection 
limits in the AWZ – 0.003 mg/m3, AA – 0.0003 mg/m3. These data indicate the absence of a potential negative impact on workers 
and environmental objects when using this insecticidal formulation on apple trees and vineyards.
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Актуальність. Щороку фермерські та при-
ватні сільськогосподарські підприємства, об’єкти 
агропромислового комплексу, які займаються ви-
рощуванням овочів, фруктів, тощо, вживають усі 
необхідні заходи, щоб отримати щедрий урожай. 
Один з цих заходів – це захист рослин шляхом ви-
користання пестицидів – токсичних речовин, при-
значених для боротьби з різного роду шкідниками: 
бур’янами, комахами, кліщами, грибками, гризуна-
ми тощо [1].

Проте, крім користі для врожаю, хімічні засо-
би захисту рослин несуть потенційний негативний 
вплив на довкілля і здоров’я людини. При застосу-
ванні пестицидів забруднюються ґрунти, повітря, 
водні ресурси [1]. Серед усього асортименту препа-
ратів найбільшу потенційну інгаляційну небезпеку 
становлять інсектициди [2]. При їх розпиленні за-
вислі частки речовин у повітрі становлять загрозу 
отруєння для професійних та непрофесійних кон-
тингентів [2].

В Україні зареєстровано більше 1000 пести-
цидів і агрохімікатів, з них – інсектицидів на-
раховується 295 препаратів [3]. Вивчення нових 
діючих інсектицидних речовин та встановлення  
їх гігієнічних нормативів і регламентів є 
обов’язковою умовою при впровадженні їх в сис-
тему захисту культур.

Мета: гігієнічна оцінка безпечності повітря-
ного середовища при застосуванні на яблунях та 
виноградниках інсектициду Оберон Рапід 240 SC, 
КС на основі нової сполуки з класу похідних тетра-
мової і тетронової кислот – спіромезіфену, а також 
представника авармектинів – абамектину.

Матеріали та методи дослідження. Для досяг-
нення мети дослідження необхідно вирішити ряд 
завдань: 1) визначити фактичні рівні забруднення 
повітря робочої зони (ПРЗ) і атмосферного пові-
тря (АП) спіромезіфеном та абамектином; 2) роз-
рахувати орієнтовно безпечні рівні впливу (ОБРВ) 
нового інсектициду – спіромезіфену в ПРЗ та АП; 
3) дати гігієнічну оцінку вмісту спіромезіфену та 
абамектину в ПРЗ і АП після застосування препа-
рату на яблунях та виноградниках.

У дослідженні було використано методи натур-
ного гігієнічного експерименту, фізико-хімічні (ви-
сокоефективної рідинної хроматографії (ВЕРХ)), 
а також статистичний і бібліографічний аналіз.

Визначення вмісту спіромезіфену та абамекти-
ну проводилося згідно з [5].

Роботи з приготуванням робочого розчину та 
заправки обприскувача проводили на спеціально 
обладнаному майданчику (розчинному вузлі) з 

суворим дотриманням правил з техніки безпеки. 
В безпосередній близькості від оброблювальної 
ділянки саду у бак обприскувача, попередньо за-
повненого 1/3 водою, додавали необхідну кіль-
кість препарату і перемішували за допомогою 
гідравлічної мішалки. Потім добавляли воду до 
необхідного об’єму. Тривалість процесу приготу-
вання робочої рідини становила 10 хв, а сам про-
цес обробки – 20 хв.

В процесі заправки обприскувача та обробці 
культур інсектицидом були задіяні тракторист і за-
правник, які мали дозвіл на виконання робіт з пес-
тицидами та агрохімікатами. Спецодягом їм служи-
ли комбінезон із синтетичної тканини і черевики, із 
засобів індивідуального захисту використовували 
рукавички та респіратор (при заправці). До та піс-
ля проведення робіт було проведено оцінку стану 
здоров’я та самопочуття працівників (огляд шкіри, 
вимірювання температури, артеріального тиску).

Обробку препаратом проводили методом вен-
тиляторного обприскування за метеорологічних 
умов наведених в таблиці 1.

Дослідження пестициду на яблунях проводили 
в с. Пустоварівка, Сквирського району, Київської 
області; на винограді в Одеській області, Овіді-
опольському районі, ВАТ «Перемога» з нормою 
витрати 0,8 л/га, двократно. Витрата робочої ріди-
ни – 1000 л/га.

Проби повітря відбиралися за допомогою  
переносного двохканального електроаспіратора  
ЕА-2-20 під час проведення обробки, через 1, 3 го-
дини та 3, 7 діб після проведення обробки. Відбір 
і доставка в лабораторію проводилися згідно з [6].

Визначення спіромезіфену в пробах повітря 
проведено методом ВЕРХ відповідно до «Методич-
них вказівок з визначення спіромезіфену в повітрі 
робочої зони та атмосферному повітрі методом ви-
сокоефективної рідинної хроматографії. № 1559-
2018» [7]. Межа кількісного визначення у ПРЗ – 
0,01 мг/м3, межа виявлення – 0,003 мг/м3. Межа 
кількісного визначення у АП – 0,001 мг/м3, межа 
виявлення – 0,0003 мг/м3. Визначення абамектину 
в пробах проведено методом ВЕРХ згідно з «Ме-
тодичними вказівками з визначення абамектину 
в повітрі робочої зони та атмосферному повітрі ме-
тодом високоефективної рідинної хроматографії. 
№ 1106-2011» [8]. Межа кількісного визначення 
у ПРЗ – 0,01 мг/м3, АП – 0,000016 мг/м3.

Результати та їх обговорення. В ході нашого 
дослідження було проведено обґрунтування орієн-
товно безпечних рівнів (ОБРВ) для спіромезіфену 
у повітрі робочої зони згідно з [9; 10].

Таблиця 1
Метеорологічні умови під час проведення робіт

Культура
Метеорологічні умови Застосована 

технікаТемпература,  
С

Атмосферний 
тиск, мм. рт. ст.

Відносна  
вологість,%

Швидкість руху 
повітря, м/с

Яблуня 24 750 65 1,0-2,0 ОПВ-2000 
агрегований  

з МТЗ-82Виноград 26 748 58 1,0-2,0
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Розрахунки проведені за рівнянням, запро-
понованим для пестицидів, які не відносяться 
до фосфор-, хлорорганічних сполук, карбаматів, 
тіо- та дитіокарбаматів (рівняння 1-4). Ці рівнян-
ня базуються на розрахунку ОБРВ за величиною 
летальної дози (ЛД50) при введенні у шлунок (Х1), 
ЛД50 при нанесенні на шкіру (Х2) і коефіцієнту  
кумуляції (Х3).

Нижче представлені рівняння та величини 
ОБРВ, отримані при їх використанні.

1. у = ехр (0,58 ln х1 – 4,51)
у = ехр (0,58 ln 2000 – 4,51)
ОБРВ = 0,9 мг/м3

2. у = ехр (0,47 ln х1 + 0,11 ln х2 – 4,66)
у = ехр (0,47 ln 2000 + 0,11 ln 2000 – 4,66)
ОБРВ = 0,8 мг/м3

3 у = ехр (0,52 ln х1 + 0,1 х3 – 4,91)
у = ехр (0,52 ln 2000 + 0,1·5 – 4,91)
ОБРВ = 0,6 мг/м3

4. у = ехр (0,46 ln х1 + 0,06 ln х2 + 0,1 х3 – 4,87)
у = ехр (0,46 ln 2000 + 0,06 ln 2000 + 0,1·5 – 4,87)
ОБРВ = 0,7 мг/м3

Отримані величини ОБРВ, розраховані за всі-
ма рівняннями, коливаються від 0,6 до 0,9 мг/м3. 
Середнє арифметичне значення ОБРВ становить 
0,75 мг/м3, середнє геометричне – 0,74 мг/м3 і се-
реднє гармонійне – 0,79 мг/м3.

Беручи до уваги дані про токсичність (3 клас 
небезпечності за інгаляційною токсичністю, 4 клас 
небезпечності за пероральною та дермальною ток-
сичністю, алергенні властивості, допустиму добову 
дозу (ДДД) – 0,01 мг/кг) та віддалені ефекти впли-
ву речовини (4 клас небезпечності за мутагенною і 
тератогенною активністю, 3 клас за канцерогенніс-

тю, репродуктивною токсичністю і ембріотоксич-
ністю), було рекомендовано в якості ОБРВ спіро-
мезіфену в повітрі робочої зони величину 0,8 мг/м3. 
Розроблена методика визначення речовини у ПРЗ 
методом ВЕРХ [11] дозволяє контролювати запро-
поноване значення ОБРВ.

При обґрунтуванні ОБРВ спіромезіфену в АП 
населених місць керувалися [11; 12].

Нижче представлені рівняння (1-10) і розрахо-
вані з їх використанням величини ОБРВ спіромезі-
фену в атмосферному повітрі.

1. lg ОБРВ = 0,58 lg ЛК50 (мг/л) – 1,6
lg ОБРВ = 0,58 lg 4,873 – 1,6
ОБРВ = 0,063 мг/м3

2. ОБРВ = [0,110 + 0,0654√ГДКр.з. (мг/м3)]2

ОБРВ = [0,110 + 0,0654√0,8]2

ОБРВ = 0,028 мг/м3

3. lg ОБРВ = –1,77 + 0,62 lg ГДКр.з.
lg ОБРВ = –1,77 + 0,62 lg 0,8
ОБРВ = 0,015 мг/м3

4. lg ОБРВ = –1,99 + 0,1 ГДКр.з.
lg ОБРВ = –1,99 + 0,1×0,8
ОБРВ = 0,012 мг/м3

5. lg ОБРВ = –6,0 + 1,5 lg ЛД50 (мг/кг)
lg ОБРВ = –6,0 + 1,5 lg 2000
ОБРВ = 0,089 мг/м3

6. lg ОБРВ = –8,0 lg М.м. + 14,75 + К, де К =  
3,0 (М.м. >265)

lg ОБРВ = –8,0 lg 370,48 + 14,75 + 3
ОБРВ = 0,0016 мг/м3

7. lg ОБРВ = –0,7 + 1,7 lg ЛК50 (мг/л) –  
0,8 lg ЛД50

lg ОБРВ = –0,7 + 1,7 lg 4,873 – 0,8 lg 2000
ОБРВ = 0,008 мг/м3

Таблиця 2
Вміст спіромезіфену та абамектину в пробах повітря

Проба
Вміст, мг/м3, мг/кг

абамектин спіромезіфен
День обробки

Повітря зони дихання заправника (горловина баку) <0,01* н.в.
Повітря зони дихання тракториста (кабіна трактору) <0,01* н.в.
ПРЗ над ділянкою (в центрі) через:
- 1 годину
- 3 години
- 7 діб

<0,01*
<0,01*

н.в.
н.в.

Повітря на відстані 500 м від краю ділянки (з підвітряного боку) через:
- 1 годину
- 3 години

<0,00016*
<0,00016*

н.в.
н.в.

1 доба після обробки
Повітря над обробленою ділянкою (в центрі поля) <0,00016* н.в.
Повітря на відстані 300 м від краю поля (з підвітряного боку) <0,00016* н.в.
3 доба після обробки
Повітря над обробленою ділянкою (в центрі поля) <0,00016* н.в.
Повітря на відстані 300 м від краю поля (з підвітряного боку) <0,00016* н.в.

Примітки:
1. «*» – нижче межі кількісного визначення абамектину: в повітрі робочої зони – 0,01 мг/м3, атмосферному 

повітрі – 0,00016 мг/м3;
2. «н.в.» – не виявлено при межі виявлення спіромезіфену: в повітрі робочої зони – 0,003 мг/м3; атмосферному 

повітрі – 0,0003 мг/м3.
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8. lg ОБРВ = 0,93 lg ЛД50 – 4,36
lg ОБРВ = 0,93 lg 2000 – 4,36
ОБРВ = 0,051 мг/м3

9. lg ОБРВ = –1,88 + 0,02 lg ЛК50 (мг/л)
lg ОБРВ = –1,88 + 0,02 lg 4,873
ОБРВ = 0,014 мг/м3

10. lg ОБРВ = –1,74 + 0,625 lg ЛД50 (г/кг)
lg ОБРВ = –1,74 + 0,625 lg 2
ОБРВ = 0,028 мг/м3

Величини ОБРВ, розраховані за всіма рів-
няннями, коливаються в діапазоні від 0,0016 до  
0,089 мг/м3. Ці крайні значення були нижче ОБРВ 
у повітрі робочої зони відповідно у 500 і 8,9 раз, 
що виходить за межі міжсередовищного градієнту 
в 10-100 разів. Також за межі міжсередовищного 
градієнту в 10-100 разів виходить співвідношення 
між ОБРВ у ПРЗ (0,8 мг/м3) і розрахованим за фор-
мулою (7) значенням (0,007 мг/м3), що становить 
114,3 рази. При виключенні цих значень величини 
ОБРВ складають від 0,012 до 0,063 мг/м3. Середнє 
арифметичне з 7 значень величини ОБРВ стано-
вить 0,03 мг/м3.

Проте, враховуючи відомості про токсичність 
і віддалені наслідки дії спіромезіфену, зазначені 
вище при обґрунтуванні ОБРВ у ПРЗ і комплек-
сний підхід до гігієнічного нормування пестици-
дів в атмосферному повітрі, воді водойм та про-
дуктів харчування (з повітрям повинно надходити 
не більше 10% від допустимого добового надхо-
дження (ДДН)), а також ДДД – 0,01 мг/кг вважа-
ємо за доцільне при обґрунтуванні ОБРВ сполуки 
в АП виходити з розрахованого за формулою (6) 
значення (0,0016 мг/м3) та рекомендуємо в якості 
ОБРВ спіромезіфену в атмосферному повітрі вели-
чину на рівні мінімально розрахованої 0,002 мг/м3. 
При цьому значення міжсередовищного градієнту 
складе 400.

При такому значенні ОБРВ надходження дано-
го пестициду з атмосферним повітрям в організм 
людини становитиме 6,7% від ДДН.

Розроблена методика визначення спіромезіфе-
ну в АП методом ВЕРХ [11] дозволяє контролюва-
ти запропоновану величину ОБРВ.

В результаті проведеного натурного дослі-
дження визначено фактичні рівні діючих речовин 
препарату Оберон Рапід 240 SC, КС – спіромезі-
фену та абамектину в пробах повітря для праців-
ників, які були задіяні при застосуванні пестициду.  
Результати визначення вмісту інсектицидів наведе-
ні в таблиці 2.

Як свідчать дані представлені в таблиці 3, у по-
вітрі робочої зони заправника і тракториста вміст 
спіромезіфену та абамектину був нижче межі кіль-
кісного визначення методу і не перевищував вста-
новлених для них гігієнічних нормативів (ОБРВ 
у повітрі робочої зони і атмосферному повітрі: спі-
ромезіфену – 0,8 мг/м3 та 0,002 мг/м3, абамектину 
– 0,04 мг/м3 і 0,0002 мг/м3, відповідно).

Скарг на погіршення самопочуття та порушень 
зі сторони стану здоров’я осіб, задіяних в обробці, 
не відзначалося. Отримані результати дозволяють 
зробити висновок, що під час застосування дослі-
джуваного нами інсектицидного препарату з нор-
мою витрати 0,8 л/га, двократно, не відбувається 
надходження діючих речовин у повітря робочої 
зони працівників та відсутній потенційний ризик 
інгаляційного отруєння.

Висновок.
1. Встановлено, що в пробах повітря фактичні 

рівні вмісту абамектину були нижче межі кількісно-
го визначення: у повітрі робочої зони – 0,01 мг/м3,  
атмосферному повітрі – 0,00016 мг/м3, а спіромезі-
фену і зовсім не виявлялися при межах виявлення 
у ПРЗ – 0,003 мг/м3, АП – 0,0003 мг/м3.

2. Запропоновано в якості величини ОБРВ для 
спіромезіфену: у повітрі робочої зони – 0,8 мг/м3,  
в атмосферному повітрі – 0,002 мг/м3.

3. Показано, що під час використання спіро-
мезіфену та абамектину в захисті яблуневих садів 
та виноградників за допомогою вентиляторного 
обприскування у сільськогосподарському та агро-
промисловому секторах України повітряне серед-
овище є безпечним для працівників за умов дотри-
мання встановлених гігієнічних і агротехнічних 
нормативів та регламентів і відповідному контролі 
органів державної влади.
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