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Вопрос необходимости выбора оптимального метода лечения 
постсиликоновой офтальмогипертензии при регматогенной отслой-
ке сетчатки в настоящее время особо актуален, поскольку в хирур-
гии отслойки сетчатки с использованием силиконового масла 
повышение внутриглазного давления (ВГД) встречается в 5,9–48 % 
случаев . Повышение внутриглазного давления после завершения 
силиконовой тампонады не всегда сопровождается оптической 
нейропатией . Постсиликоновая офтальмогипертензия чаще встре-
чается на глазах с высокой близорукостью и характеризуется 
рефрактерным к фармакотерапии течением . Существует несколь-
ко гипотез причин нарушения внутриглазного давления . Однако 
изменения гидродинамики глаза в ранний и поздний послеопера-
ционный период на сегодняшний день до конца не изучены . 

Цель – исследование эффективности селективной лазерной 
трабекулопластики (СЛТ) в лечении постсиликоновой офтальмо-
гипертензии после регматогенной отслойки сетчатки . 

Материалы и методы. Обследовано 16 пациентов (16 глаз) . 
Лазерную трабекулопластику проводили с использованием YAG-
лазера Fusion Optimis (Qantel Medical, Франция) с длиной волны 
532 нм, удвоенной частотой импульса длительностью 4 нс, диа-
метром луча 400 мк . 

Результаты. Применение селективной лазерной трабекулопла-
стики при постсиликоновой офтальмогипертензии на глазах с 
регматогенной отслойкой сетчатки позволило добиться снижения 
уровня внутриглазного давления на 20 % от исходного в 76 % случа-
ев . В целом в данной группе пациентов средний гипотензивный 
эффект составил 4,75 мм рт . ст . При комбинации селективной лазер-
ной трабекулопластики с гипотензивной монотерапией уровень 
ВГД ниже 21 мм рт . ст . был достигнут у 63 % пациентов . Отмена 
дополнительной гипотензивной терапии с сохранением среднего 
уровня ВГД ниже 21 мм рт . ст . произведена в 24 % случаев . 
Преимуществами СЛТ являются отсутствие коагуляционного 
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Сьогодні відомо, що черепно-мозкова травма (ЧМТ) є не тільки 
медичною, а й соціальною проблемою, оскільки переважна біль-
шість травмованих – це особи дитячого, підліткового і молодого віку .

Мета дослідження – вивчення неврологічного, когнітивного 
стану і психоемоційних розладів у пацієнтів з ЧМТ легкого і серед-
нього ступенів тяжкості та дослідити динаміку цих симптомів під 
впливом комбінованого засобу, який містить 300 мг фенібуту та 5 мг 
іпідакрину гідрохлориду, та іншого засобу, що містить фенілпіра-
цетам (100 мг) .

Матеріали та методи . Нами обстежено 150 хворих з ЧМТ у віці 
18–40 років, які були поділені на дві клінічні групи: І група – 60 хворих 
з ЧМТ, які отримували комбінований засіб (фенібут + іпідакрин) по 
1 капсулі per os 3 рази на добу впродовж 90 днів; ІІ група – 60 хво-
рих з ЧМТ, які отримували фенілпірацетам (капсули по 100 мг двічі 
на добу до 12 .00 per os) протягом 30 днів . Результати обстеження 
хворих обох клінічних груп порівнювали з результатами пацієнтів 
контрольної групи (30 осіб), що перенесли ЧМТ та приймали тра-
диційний ноотропний препарат (пірацетам) . Для виявлення когні-
тивних, астенічних та психоемоційних розладів ми застосовували 
Монреальську шкалу (МОСа), тест Спілбергера – Ханіна і Бека, 
дані електроенцефалографії (ЕЕГ) та когнітивного викликаного 
потенціалу Р300 .

Результати . У хворих І групи вже через 30 діб значно зменши-
лись тривожно-депресивні розлади, когнітивний дефіцит . У 81 % 
хворих виявлена позитивна динаміка на ЕЕГ та при аналізі викли-
каного когнітивного потенціалу Р300 . У ІІ групі хворих через 30 днів 
зменшились астенічний, цефалгічний, дисомнічний синдроми, 
порушення з боку вегетативної нервової системи, а також вира-
женість патологічних ознак за даними інструментальних дослі-
джень, порівняно з контрольною групою .

Висновки. 1 . Комбінований препарат (фенібут + іпідакрин) та 
засіб, що містить фенілпірацетам, показали свою ефективність та 
безпечність при застосуванні у хворих з ЧМТ . 2 . У хворих з ЧМТ при 
наявності вираженого астенічного синдрому з переважанням 
апатії, млявості, сонливості, пасивності, низького фону настрою, 
ангедонією доцільно застосувати фенілпірацетам . 3 . Комплексний 
препарат (фенібут + іпідакрин) краще застосувати у хворих з ЧМТ 
та превалюванням тривожного, тривожно-депресивного синдро-
мів, депресією із збудженням, дратівливістю, напруженістю, під-
вищеною моторною збудливістю та порушенням орієнтації у 
просторі . 4 . Обидва препарати позитивно впливають на когнітив-
ні розлади та підвищують якість життя хворих молодого віку, що 
перенесли ЧМТ, а їх своєчасне застосування зумовлює профі-
лактику виникнення значущих і тривалих когнітивних розладів .
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Тези доповідей

На сьогоднішній день відомо більше 50 генів, відповідальних 
за порушення нормального перебігу метаболічних процесів 
у сітківці і пігментному епітелії ока . Особливий інтерес викли-
кає порушення мутацій ряду генів, здатних знизити ймовір-
ність розвитку або призупинити прогресування вікової маку-
лярної дегенерації (ВМД), яка на сьогодні займає далеко не 
останнє місце серед судинних катастроф . Грунтуючись на 
результатах нових наукових досягнень нашого століття стрімко 
розвивається генна інженерія, яка є перспективним напрям-

ком для пошуку нових методів лікування і профілактики низки 
тяжких інвалідизуючих захворювань органа зору, до яких нале-
жить і ВМД . 

Мета дослідження – з’ясування діагностичної значущості 
генетичного поліморфізму та прогнозування розвитку ВМД, була 
побудована регресійна модель, яка дозволила визначати ймо-
вірність розвитку ВМД та її форм за даними генотипування та про-
гнозувати вік розвитку ВМД з урахуванням генотипу і клініко-лабо-
раторних даних . 
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Нові можливості активного медичного менеджменту 
хворих на вікову макулярну дегенерацію 
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повреждения трабекулы и возможность проведения повторных 
процедур при снижении гипотезивного действия, что позволяет 
данному методу успешно конкурировать с методами фармаколо-
гической терапии . Эффективность и динамика снижения среднего 
уровня ВГД после применения селективной лазерной трабекуло-
пластики зависели от исходной рефракции и отличались на мио-
пических и эмметропических глазах . 

Выводы. Доказаны эффективность, безопасность и перспек-

тивность применения селективной лазерной трабекулопластики 
для лечения постсиликоновой офтальмогипертензии при регма-
тогенной отслойке сетчатки, что будет противодействовать ста-
рению и способствовать продлению и улучшению качества жизни 
пациентов . 

Ключевые слова: офтальмогипертензия, вторичная глаукома, 
силиконовая тампонада, регматогенная отслойка сетчатки, 
селективная лазерная трабекулопластика

Мета дослідження – вивчити особливості когнітивних порушень 
у хворих з гіпертонічною хворобою .

Матеріали та методи. У ході дослідження були використані 
наступні методи – клініко-анамнестичний, клініко-психопатоло-
гічний, психодіагностичний, статистичний . Клініко-анамнестичний 
метод використаний при вивченні даних щодо перебігу захво-
рювання, біографічних відомостей, при оцінці даних медичної 
документації . Клініко-психопатологічний метод використаний для 
оцінки психічного статусу хворих, динаміки патологічних змін 
психіки . Психодіагностичний метод використовували для оцінки 
когнітивних функцій . 

Були застосовані наступні методики: тест Лурія на 
запам’ятовування 10 не пов’язаних за змістом слів, тест візуальної 
ретенції Бентона, тест Струпа та тест зв’язку символів . Ступінь 
вираженості порушень оцінювали кількісно . Статистичний метод 
використовували для оцінки розбіжностей та достовірності 
показників .

Результати. Середні показники когнітивних порушень у обсте-
жених 30 хворих були наступними: селективність уваги (в секун-
дах) – 170; зорова пам’ять (бали) – 4,8; вербальна пам’ять (мак-
симальна кількість відтворених слів) – 5,0; обсяг уваги (в секун-
дах) – 77,3; виконавча функція уваги (в секундах) – 172,9; 
функціонування лексичної системи (кількість відтворених слів) – 
22,5 . У нозологічному розрізі відповідно до МКХ-10: у 36,7 % паці-
єнтів відмічався легкий когнітивний розлад, у 3,4 % виявлена 
деменція легкого ступеня .

Висновки . У досліджуваних пацієнтів переважали наступні 
когнітивні порушення: дефіцит селективності та виконавчої функції 
уваги і дефіцит вербальної, зорової та семантичної пам’яті . 

У зв’язку з високою поширеністю гіпертонічної хвороби та 
наявністю когнітивного дефіциту у цього контингенту хворих 
необхідною є розробка комплексних підходів до лікування з 
використанням ноотропних препаратів для профілактики когні-
тивних порушень .
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Матеріали та методи. У дослідженні взяли участь 182 пацієнти 
(364 ока), які проходили комплексне офтальмологічне та генетич-
не обстеження і були обізнані щодо характеру дослідження . Всі 
пацієнти, яким проводили обстеження, були поділені на дві групи: 
основну та групу порівняння . Основна група включала 144 паці-
єнти (288 очей) з встановленим діагнозом ВМД, серед яких на 128 
очах (в 44,45 % випадків) була визначена «суха» форма ВМД, а на 
160 очах (в 55,55 % випадків) – волога форма захворювання . Групу 
порівняння склали 76 очей (38 пацієнтів) без ВМД . Генетичні дослі-
дження проводили під час основного візиту після стандартного 
офтальмологічного обстеження . Поліморфні варіанти ДНК-локусів 
ARMS2, rs 10490924; CFH, rs800292; VEGF, rs2010963 і rs6921438 визна-
чали методом полімеразної ланцюгової реакції (ПЛР) в режимі 
реального часу з використанням реактивів TaqMan®SNP 
Genotyping Assay, Life-technologies (США) застосовуючи авто-
матичний ампліфікатор Real-Time PCR System 7500 (Applied 
Biosystems, США) . Отримані результати обробляли статистично, 
застосовуючи програми Microsoft Office Excel 2010, програмне 
забезпечення SPSS 11 .0, MedStat (2004–2012) . 

Результати . Встановлено три генотипи (ARMS2 rs10490924, CFH 
rs800292 і VEGFA rs2010963), які визначають розвиток ВМД з безпо-
милковим прогнозом на рівні 78,0 % (p=0,035; p=0,002 і р=0,001 від-
повідно) . Крім того, результати аналізу показали, що статистично 
значущий зв’язок з результуючим показником наявності «вологої» 
форми ВМД у пацієнтів виявили індикаторні значення поліморфізмів: 
CFH (rs800292) і VEGFA (rs699947) (p=0,003 в обох випадках), які визна-
чають розвиток «вологої» форми ВМД з безпомилковим прогнозом 
на рівні 63,9 % . 

Висновки . Розроблена модель прогнозування віку розвитку 
ВМД, яка має високий ступінь вірогідності (r=0,73; p<0,0001) і 
враховує гаплотип, індекс маси тіла, стать та показники, що 
характеризують стиль життя та звички пацієнта . Запровадження 
розроб леної моделі і доклінічної діагностики ВМД є актуальни-
ми завданнями офтальмології на сучасному етапі, вони спри-
ятимуть покращенню якості життя людини, протидії старінню 
нації .

Ключові слова: вікова макулярна дегенерація, генетичні мето-
ди, ARMS2, CFH, VEGFA, менеджмент

У структурі захворюваності людей похилого віку одне з про-
відних місць займає патологія кістково-м’язової системи (КМС), 
перші ознаки якої формуються ще у дитинстві . 

Мета дослідження – удосконалення профілактичних заходів 
щодо формування порушень кісткової тканини (КТ) у дітей з неди-
ференційованою дисплазією сполучної тканини (НДСТ) на під-
ставі визначення найбільш впливових факторів ризику . 

Матеріали та методи. Дослідження проводили методом уль-
тразвукової денситометрії (УЗД) на апараті «Sonost 2000» (Корея) 
шляхом оцінювання структурно-функціонального стану (СФС) 
кісткової тканини (КТ) .

Результати. При обстеженні 720 дітей з НДСТ віком 9–16 років 
встановлено, що 98,7 % з них мають диспластикозалежні зміни 
КМС: різні види порушення постави (80,7 %), плоска стопа 
(57,2 %), сколіоз (46,5 %), деформації грудної клітки (42,1 %), 
порушення прикусу (37,6 %), викривлення носової перетинки 
(18,75 %) та синтропія цих постуральних порушень . Результати 
дослідження свідчать, що у 62,1 % дітей з НДСТ індекс міцності 
КТ знижений: у 43,8 % виявлена остеопенія (ОП) І ступеня, у 47,5 % 
– ІІ ступеня та у 8,7 % дітей – ІІІ ступеня тяжкості . Ці діти увійшли в 
основну групу . До групи порівняння включено дітей з НДСТ без 
порушень КТ (37,9 % дітей) . При дослідженні були вивчені 120 
факторів генеалогічного, біологічного, сімейного анамнезу, 
соціально-побутових умов проживання дитини, клінічних, зокре-
ма фенотипічних ознак НДСТ, серед яких було проведено гра-
дацію факторів ризику щодо формування ОП . На підставі бага-
топрофільного аналізу встановлені найвагоміші фактори ризику 
щодо формування ОП порушень у дітей з НДСТ: поліорганна 
соматична патологія, астенічна статура зі збільшенням лінійно-
го зросту більш ніж на 2 сигмальних відхилення, зміни показників 

обміну колагену (підвищення добової екскреції оксипроліну та 
зниження ІІІ фракції глюкозамінглікансульфатів), що дозволяє вже 
при скринінговому обстежені пацієнтів з високим ступенем 
достовірності (98,8 %) прогнозувати порушення СФС КТ у май-
бутньому . При неможливості проведення УЗД превентивну про-
філактику ОП слід проводити на підставі показників біохімічних 
маркерів колагеноутворення .  

Висновки. У 62,1 % дітей з НДСТ має місце зниження індексу 
міцності КТ . Про високий ступінь відносного ризику щодо фор-
мування ОП у дітей з НДСТ свідчать дані сімейного анамнезу 
(вік матері на момент народження дитини більше 40 років, 
обтяжений анамнез щодо НДСТ з боку одного або обох батьків, 
вживання матір’ю під час вагітності міцних алкогольних напоїв, 
проживання дитини в екологічно несприятливих районах), клі-
нічні характеристики перебігу диспластичного процесу (наяв-
ність у дитини диспластикозалежних вісцеральних захворю-
вань, гіпермобільності суглобів, постуральних порушень, асте-
нічна статура, наявність гіпереластозу шкіри), а також 
біохімічні маркери неповноцінності процесів колагеноутворен-
ня . Серед факторів високого атрибутативного ризику щодо 
формування ОП у дітей з НДСТ найвагомішими є особливості 
клінічного перебігу диспластичного синдрому, а також соціаль-
но-сімейні фактори . Наявність у дитини поліорганної соматичної 
патології, астенічної статури та патологічних змін показників 
обміну колагену з високим ступенем достовірності – до 98,8 % – 
дозволяє вже при скринінговому обстежені прогнозувати пору-
шення СФС КТ на фоні НДСТ . Профілактичні заходи щодо роз-
витку порушень КТ у похилому віці необхідно починати з дитин-
ства, з обов’язковим урахуванням порушення мінералізації і 
моделювання КТ . 

Т . В . ФРОЛОВА, І . Р . СІНЯЄВА, І . І . ТЕРЕЩЕНКОВА, Н . Ф . СТЕНКОВА, О . В . АТАМАНОВА
/Харківський національний медичний університет/ 

Профілактика остеопорозу в дитинстві – передумова 
здорової кісткової тканини в майбутньому
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Мета дослідження – визначення впливу комплексного пре-
парату кальцію та вітаміну D3 в одній пігулці на рівні маркерів 
кісткового обміну у пацієнтів похилого віку з остеопенією .

Матеріали та методи. Досліджено 140 хворих у віці 60–75 років . 
Серед обстежених було 65 чоловіків і 75 жінок . Усі пацієнти були 
обстежені за допомогою ультразвукової денситометрії п’яткової 
кістки з метою визначення ступеня порушення щільності кісткової 
тканини . Маркери кісткового обміну визначали до та після 6 міся-
ців терапії . Комплексний препарат кальцію та вітаміну D3, який 
містить 1250 мг кальцію карбонату (що еквівалентно 500 мг іонізо-
ваного кальцію) та 400 МО вітаміну D3 в одній пігулці призначали 
по 1 пігулці 2 рази на добу .

Результати. Результати обстеження пацієнтів за допомогою 
ультразвукової  денситометрії показали, що Т-індекс у чоловіків 
у середньому  становив 1,6; а у жінок – 1,9, що характерно для 
остеопенічного синдрому . Маркери кісткового обміну до ліку-
вання комплексним препаратом кальцію та вітаміну D3 характе-
ризувались підвищенням рівня дезоксипіридиноліну в сечі у 
чоловіків та жінок – 7,4±0,2 нмоль ДПІД/моль креатиніну (N=2,3–
5,4 нмоль) та 8,1±0,3 нмоль ДПІД/моль креатиніну (N=3,0–

7,4 нмоль) відповідно (р<0,05), нормальним вмістом остеокаль-
цину, паратгормону та кальцію в крові . В результаті терапії 
ви никли позитивні зміни кісткового метаболізму: рівень дезок си-
піридиноліну в сечі достовірно нормалізувався  у чоловіків та 
жінок до 5,1±0,3 нмоль ДПІД/моль креатиніну (p<0,05) та 
4,2±0,4 нмоль ДПІД/моль креатиніну (p<0,05) відповідно . Рівень 
остеокальцину та кальцію підвищувався, але залишався в межах 
норми . У чоловіків рівень остеокальцину підвищувався з 
12,0±0,5 нг/мл до 41,0±0,4 нг/мл (p<0,05) (N=12,0–52,1 нг/мл), а у 
жінок з 15,0±0,3 нг/мл до 45,0±0,6 нг/мл (p<0,05) (N=5,4–59,1 нг/
мл) . Рівень кальцію крові підвищувався у чоловіків з 2,1±0,2 ммоль/л 
до 2,6±0,1 ммоль/л (p<0,05), а у жінок – з 2,2±0,2 ммоль/л до 
2,5±0,1 ммоль/л (p<0,05) (N =2,2–2,65 ммоль/л) .

Висновки. Профілактика остеопорозу у хворих похилого віку 
комплексним препаратом кальцію та вітаміну D3 в одній пігулці 
приводила до позитивної динаміки маркерів кісткового метабо-
лізму: зменшення процесів резорбції (рівень дезоксипіридинолі-
ну в сечі) та підвищення рівня остеокальцину та кальцію в крові, 
що дозволяє рекомендувати цей комплексний засіб для профі-
лактики остеопорозу .

Вплив несприятливих чинників виробничого середовища та 
характеру праці на осіб, які виконують суспільно значущі про-
фесійні функції (вчителі, медичні працівники, банківські службовці) 
є потенційно можливою причиною розвитку процесу професій-
ного вигорання .

Мета дослідження – обґрунтування можливості використання 
методу психодіагностики, зокрема психодіагностичних анкетних 
методик, для ранньої донозологічної діагностики процесу про-
фесійного вигорання у осіб, що займаються суспільно значущими 
видами трудової діяльності .

Матеріали та методи. Рівень вираженості компонентів про-
фесійного вигорання визначали за допомогою «Опитувальника 
на вигорання» MBI (Maslach Burnout Inventory) . Класифікацію 
ризику вигорання проводили за Kalimo et al . (2003) .

Результати. Встановлено, що серед вчителів середніх загаль-
ноосвітніх шкіл деякі симптоми вигорання реєструвалися у 43 %, 
а ризик вигорання – у 3,1 % опитаних .

У співробітників банківських установ, які займають керівні 
посади, деякі симптоми вигорання реєструвалися у 24 % респон-
дентів; у співробітників, які не займають керівних посад, – у 76 %, 
що може пояснюватись належним професійним відбором на 
керівні посади з урахуванням психофізіологічних характеристик 
особистості . Ризику вигорання у серед осіб двох виробничих груп 
виявлено не було .

Серед працівників швидкої медичної допомоги у 26 % опитаних 
діагностували показники симптому вигорання, а у 11 % – ризик 
професійного вигорання .

Висновки. Використання методики MBI для діагностики про-
фесійного вигорання дозволило встановити наявність деяких 
проявів цього процесу, діагностувати ризик його розвитку . Вказані 
факти мають важливе значення з позиції взаємозв’язку професій-
ного вигорання з можливим розвитком прискореного передчас-
ного старіння, вікової патології, прискорення темпу старіння 
людини .

В . Є . САБАДАШ, С . С . ЛЕВЕНЕЦЬ, Н . М . ГОРОБЕЦЬ, Я . В . КОРОСТ, В .С . ПЕХЕНЬКО,  
О . О . АЛІФЕР, В . В . ЛОТУШКО
/Національний медичний університет імені О . О . Богомольця, Київ/

Ефективність первинної профілактики остеопорозу 
у пацієнтів похилого віку

І . В . ЗАВГОРОДНІЙ, В . А . КАПУСТНИК, І . БЕККЕЛЬМАНН, М . О . ТИМБОТА, Н . І . ЗАВГОРОДНЯ
/Харківський національний медичний університет/

Професійне вигорання як чинник ризику  
передчасного старіння
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Сучасний стан екологічного середовища характеризується 
поєднаним впливом на організм несприятливих чинників . До найпо-
ширеніших комбінацій належить вплив одного з найбільш розпов-
сюджених техногенних чинників – електромагнітного випромінюван-
ня (його електричної складової) та низьких позитивних температур .

Мета дослідження – вивчення особливостей формування від-
повідної адаптаційно-пристосувальної реакції у відповідь на 
поєднаний вплив екологічних чинників .

Матеріали та методи. Експеримент проводили впродовж 30 днів 
на щурах-самцях . Тварини були поділені на 4 групи: 1 групу тварин 
піддавали поєднаному впливу електромагнітного випромінювання 
(ЕМВ) і низької позитивної температури (НПТ); 2 групу – ізольованому 
впливу НПТ; 3 групу – ізольованому впливу ЕМВ; 4 група була контро-
льною . Біохімічні показники визначали на біохімічному аналізаторі 
«Labline-80» згідно з доданими до тест-систем інструкціями . 
Морфологічні дослідження проводили за загальноприйнятими мето-
дами гістологічної техніки і гістохімії на мікроскопі «Olympus» BX-41 .

Результати. Встановлено, що при ізольованій дії ЕМВ та НПТ 
біохімічні зміни характеризувалися проявами дисліпідемії, при 
поєднаній – активацією перекисного окиснення ліпідів, дисліпі-
демією, зниженням активності антиоксидантної системи, підви-
щенням рівня глюкози .

При морфологічному дослідженні внутрішніх органів у групах 
ізольованої дії ЕМВ та НПТ відзначався стан функціонального 
напругження органів . Однак вплив ЕМВ при поєднаній дії з темпе-
ратурним фактором був більш виражений з боку органів ендо-
кринної системи та супроводжувався дистрофічними і некробіо-
тичними змінами у сім’яних залозах .

Висновки. Встановлено відмінності розвитку адаптаційних 
реакцій при поєднаній дії екологічних чинників фізичної природи, 
порівняно їх з ізольованою дією . Ці реакції були більш вираже-
ними, що необхідно враховувати при розробці заходів профі-
лактики несприятливого впливу декількох чинників, що діють 
сумісно .

Успешное лечение и профилактика патологии органов 
мочевыделительной системы (МВС) у детей невозможны без 
тщательного изучения факторов риска (ФР) .

Цель – проанализировать ФР развития патологии органов МВС 
у детей Харьковской области .

Материалы и методы. Материалом исследования стала 
информация, полученная при госпитализации 662 больных (груп-
па I) с патологией органов МВС в Харьковскую областную детскую 
клиническую больницу . В группу сравнения (группа II) вошло 73 
здоровых ребенка, находящихся на учете в Изюмской центральной 
городской больнице . Средние значения показателей сравнивали 
используя непараметрический U-критерий Манна – Уитни . 
Значимость отличий между показателями принималась при p<0,05 .

Результаты. При анализе гендерных особенностей групп было 
отмечено значимо большее количество девочек в группе I – 190 
мальчиков, что составило 28,7 %, и 472 девочки, что составило 
71,3 % . В группу II вошли 36 мальчиков (49,3 %) и 37 девочек (50,7 %) .  

В I группе средние значения массы ((3227,0±18,3)×10-3 кг) и 
длины ((50,8±0,17)×10-2 м) тела у ребенка при рождении были 
меньше, по сравнению с группой II (масса – (3439,0±44,9)×10-3 кг, 
длина – (53,2±0,23)×10-2 м) . 

В группе I было выявлено значительно большее количество 
случаев курения матери (104 случая, что составило 15,7 %), отца 

(138 случаев, что составило 20,8 %) и обоих родителей (36 случа-
ев, что составило 5,4 %), по сравнению с группой II (1 случай 
курения матери, что составило 1,4 %; 5 случаев курения отца, что 
составило 6,9 %; случаи курения обоих родителей отсутствовали) . 

В группе I было выявлено достоверно большее количество слу-
чаев нетрудоустроенных матерей – 352, что составило 53,2 %, и отцов 
– 300 (45,3 %), по сравнению с группой II (27 случаев безработных 
матерей (37,0 %) и 17 случаев безработных отцов (23,4 %) . 

В группе I было выявлено большее количество абортов в анам-
незе у матерей (1 аборт был у 138 женщин, что составило 20,9 %; 
2 – у 98 (14,8 %); 3 – у 47 (7,1 %); 4 – у 29 (4,4 %), по сравнению с 
группой II, в которой в 7 случаях (9,6 %) был зафиксирован 1 аборт . 

Достоверно большее количество случаев осложненной 
беременности и родов было выявлено в группе I, по сравнению 
с группой II . Так, в группе I были диагностированы осложнения во 
время беременности у 424 женщин, что составило 64,0 %, и в 
родах у 305 (46,1 %), а в группе II у 11 женщин (15,1 %) были ослож-
нения во время беременности, осложнений во время родов 
выявлено не было . Среди осложнений во время беременности 
достоверные отличия между группами были в случае плацентар-
ной недостаточности (в группе I в 167 случаях, что составило 
25,2 %, в группе II в 1 случае (1,4 %), преэклампсии (в группе I в 221 
случае (33,4 %), в группе II в 1 случае, что составило 1,4 %) . Среди 

О . Л . ЛІТОВЧЕНКО
/Харківський національний медичний університет/

Біологічні адаптаційні ефекти  
при поєднаному впливі екологічних чинників
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2Национальный фармацевтический университет, Харьков/
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Мета дослідження – вивчити вплив деяких медичних препара-
тів на реабілітаційні можливості хворих з ішемічними порушеннями 
мозкового кровообігу .

Матеріали та методи. Обстежено 210 хворих, які з перенесли 
ішемічний інсульт, дисциркуляторну (артеріальну та венозну) 
енцефалопатію . Використані сучасні клінічні міжнародні шкали, 
нейровізуалізаційні та лабораторні методи дослідження .

Результати. На сьогоднішній день початок ранньої реабілітації 
припадає на 1–7 добу від початку захворювання . Насамперед у 
комплекс реабілітації входить вертикалізація хворого, при тяжко-
му стані – це повороти пацієнта в ліжку, рання виписка та ранній 
початок кінезотерапії . В якості медикаментозного лікування ми 
використовували ін’єкційний препарат L-аргініну гідрохлорид, 
який забезпечує оптимізацію енергопродукції в клітинах в умовах 
ішемії . Другим препаратом для лікування був обраний метаболіч-

ний препарат γ-бутиробетаїн для активації ацетилхолінових 
рецепторів в ендотелії кровоносних судин . Для нейропротекції в 
період ранньої реабілітації постінсультних пацієнтів використову-
вали цитіколін . У випадку венозної енцефалопатії (гострої та 
хронічної) призначали ангіопротектори (актовегін) . Крім того, 
використовували діуретики та міорелаксанти (дитилін, мівакурію 
хлорид, панкороніум тощо) . Корекція глутаматної ексайтотоксич-
ності потребувала призначення антагоністів кальцію (циннаризин, 
німодипін) . Відмічається дефіцит захисних гальмівних ГАМК-ергічних 
механізмів, які відновлюються шляхом призначення фенібуту . 

Висновки. Для відновлення втрачених або знижених функцій 
організму після інсульту потрібна комплексна реабілітаційна 
терапія, яка включає фізичні методи та медикаментозне лікування, 
що позитивно впливає на відновлення функцій організму пацієнта 
після перенесеного ішемічного мозкового інсульту .

Захворювання венозної системи – найпоширеніша патологія 
периферійних судин . Варикозна хвороба підшкірних вен нижніх 
кінцівок, що призводить до розвитку хронічної венозної недостат-
ності (ХВН), займає провідне місце в структурі венозної патології . 
У розвинених країнах світу це захворювання зустрічається у 70 % 
жінок, серед чоловіків воно реєструється значно рідше, що пояс-
нюється низькою частотою звернення з даною проблемою за 
медичною допомогою . Найвища поширеність хронічних захворю-
вань вен спостерігається у віці 25–50 років, тобто у найбільш соці-
ально активної частини населення . Національна особливість – 
переважання ускладнених форм захворювання, лікування яких є 
серйозною проблемою сучасної медицини .

Використання новітніх клініко-діагностичних алгоритмів при-
звело до необхідності переосмислення поглядів на механізми 
розвитку хронічних захворювань вен . Останніми роками, поряд із 
теорією клапанної недостатності різних відділів венозного русла 
нижніх кінцівок, яка призводить до виникнення патологічного 
ретроградного кровотоку, що є основним чинником ушкодження 
мікроциркуляторного русла, розглядається роль ендотеліальної 
дисфункції в етіології і патогенезі захворювань венозної системи, 

тобто ХВН може бути наслідком не тільки патології клапанного 
апарату, але й патології венозної стінки . Крім того, у виникненні 
варикозної хвороби вен нижніх кінцівок важливу роль відіграє ряд 
факторів, серед яких найбільш значущими є спадковість, ожирін-
ня, вагітність, запори, вживання контрацептивів, носіння тісного 
одягу .

На сьогоднішній день консервативне лікування хронічних 
захворювань вен направлено на зниження вираженості симптомів 
ХВН, профілактику рецидивів захворювання, збереження праце-
здатності, підвищення якості життя пацієнтів і включає, перш за 
все, усунення факторів ризику (незалежно від ступеня вираже-
ності ХВН), компресійну терапію, медикаментозне лікування, 
фізіотерапевтичні засоби та склеротерапію .

У медикаментозній терапії важлива роль належить флеботроп-
ним препаратам, серед яких найпоширенішою групою є біофла-
воноїди, які мають широкий спектр фармакологічних ефектів . 
Найбільш вивченими є препарати на основі діосміну, який на 
сьогоднішній день є еталонною хімічною сполукою для виробниц-
тва лікарських форм . Численними клінічними дослідженнями 
доведена здатність діосміну в дозі 600 мг підвищувати тонус веноз-

І . С . ЗОЗУЛЯ, А . О . ВОЛОСОВЕЦЬ
/Національна медична академія післядипломної освіти імені П . Л . Шупика, Київ/

Комплексний підхід до терапії  
порушень мозкового кровообігу

Н . І . ПИТЕЦЬКА
/Харківський національний медичний університет/

Сучасні принципи лікування хронічних захворювань вен

осложнений во время родов достоверные отличия между группа-
ми были в случае отслойки плаценты (в группе I в 92 случаях, что 
составило 13,9 %) и аномалии родовой деятельности (в группе I в 
187 случаях, что составило 28,2 %) .

Выводы. Факторами риска развития патологии органов 
мочевыделительной системы у детей Харьковской области 

являются сниженная масса и длина тела при рождении у 
ребенка, женский пол, курение и нетрудоустройство родите-
лей, наличие абортов в анамнезе у матерей, осложнения во 
время беременности (в том числе плацентарная недостаточ-
ность и преэклампсия) и в родах у матерей (в том числе 
отслойка плаценты и аномалии родовой деятельности) .
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ної стінки і лімфатичних капілярів, покращувати мікроциркуляцію, 
надавати помірну протизапальну та знеболювальну дію, особливо 
у хворих із загостренням ХВН і ознаками посттромбофлеботичного 
синдрому . Через 3,5 години після одноразового вживання 600 мг 
діосміну діаметр венозної судини зменшується на 50 % і цей ефект 
зберігається протягом 20 годин . Вживання діосміну 600 мг протягом 
трьох місяців приводить до ефективного зменшення діаметра судин 

гомілки, незалежно від ступеня ХВН . Можливість призначення 
в період вагітності свідчить про високу біобезпеку препарату .

Висновки. Лікування хронічних захворювань вен, незалежно 
від ступеня хронічної венозної недостатності, має бути комплекс-
ним . Вибір медикаментозних препаратів повинен визначатися їх 
здатністю впливати на перебіг хронічної венозної недостатності 
за рахунок впливу на всі ланки патогенезу .

Мета роботи – вивчити ефективність впливу сулодексиду на 
перебіг хронічної хвороби нирок (ХХН) І–ІІІ стадій на фоні цукро-
вого діабету за даними змін показників ендотеліальної дисфункції . 

Матеріали та методи. У дослідженні використовували анам-
нестичні, лабораторні, інструментальні методи і ретроспективний 
аналіз амбулаторних карт та історій хвороб . 

Результати. У відкритому рандомізованому дослідженні з одно-
часним контролем взяли участь 48 хворих на ХХН І–ІІІ стадій: ДХН 
(ЦД 1 типу –12, ЦД 2 типу – 36) . Хворі були поділені на 2 групи: І група 
– 33 особи (жінок – 14, чоловіків – 19, віком 58,3±3,8 років) отримува-
ли стандартну терапію: інгібітор ангіотензинперетворювального 
ферменту / блокатор рецепторів до ангіотензину (ІАПФ/БРА), ста-
тини, діуретики (індапамід) не менше 6 місяців + (Вессел Дує ф) 
препарат  сулодексиду по 600 ЛО (ліпопротеїнліпазних одиниць) 

в/м 10 днів, потім по 1 капсулі (250 ЛО) двічі на добу per os 21 день; 
ІІ група – 15 осіб (жінок – 7, чоловіків – 8, віком 57,6±3,3 роки) отри-
мували ІАПФ (еналаприл, моноприл) або БРА (телмісартан, кан-
десартан), статини (аторвастатин, симвастатин), при необхіднос-
ті корекції АТ – діуретики (індапамід) в терапевтичній дозі не менше 
6 місяців без прийому сулодексиду . Препарат сулодексиду має 
позитивний вплив на функції ендотелію (зниження продукції ЕТ-1, 
підвищення – NO2, зменшення продукції прозапальних цитокінів, 
збільшення потокозалежної вазодилатації), запобігає подальшому 
розвитку дисфункції ендотелію і сприяє відновленню балансу між 
ендотеліальними факторами вазоконстрикції і вазодилатації . 

Висновки. Представник класу глікозаміногліканів сулодексид 
має широкий спектр дії і може успішно використовуватися для 
лікування діабетичної хвороби нирок .

Мета дослідження – провести аналіз та встановити роль 
омега-3 поліненасичених жирних кислот (ω-3 ПНЖК) у поліпшенні 
стану судин та системи кровообігу . 

Матеріали та методи – аналіз даних літератури, власні спо-
стереження .

Результати . В процесі старіння важлива роль належить змінам 
довжини теломер – кінцевих ділянок лінійної молекули ДНК, які 
поступово стають коротшими при кожному діленні клітин . 
Довжину теломер підтримує фермент теломераза, який забез-
печує РНК-залежне подовження теломер . Коли довжина тело-
мерної ДНК стає загрозливо низькою, запускається P53 / P21-
індуковане старіння клітини при збереженні її метаболічної 
активності . У осіб із короткими теломерами в 3 рази вищий ризик 
раптової смерті від серцево-судинних хвороб, збільшується 
частота захворюваності на цукровий діабет тощо . Тому в анти-
ейджинговій медицині особлива увага приділяється перспектив-
ним протекторам теломер . Найчастіше це комплекси пептидних 

біорегуляторів . Однак ці комплекси виробляються за кордоном 
і є відносно дорогими для більшості населення України . 
Перспективним напрямком, на наш погляд, є використання ω-3 
поліненасичених жирних кислот (ПНЖК) . Застосування ω-3 ПНЖК 
у дозах більше 3 г/добу вповільнює швидкість укорочення тело-
мер і, відповідно, процес старіння, розвиток інсулінорезистент-
ності та вік-асоційованих захворювань . Очевидно це зумовлено 
декількома механізмами . Відомо, що окислювальний стрес (ОС) 
може призводити до пошкодження теломер та викликає безпо-
середню інактивацію теломеразної активності . ω-3 ПНЖК галь-
мують процеси ОС у клітинних і субклітинних структурах . Крім 
того, з ω-3 ПНЖК утворюються ейкозаноїди, які чинять вазодила-
таційний, антиагрегаційний і протизапальний ефекти, а також 
сприяють нормалізації ліпідного спектра крові та пригнічують 
секрецію альдостерону .

Висновки. Омега-3 поліненасичені жирні кислоти доцільно 
використовувати в геронтології .

В . О . МОЙСЕЄНКО, Т . Д . НИКУЛА, Т . П . БРИЖАЧЕНКО
/Національний медичний університет імені О .О . Богомольця, Київ/

Корекція ендотеліальної дисфункції  
у пацієнтів з діабетичною хворобою нирок

Л . В . ДЕРИМЕДВІДЬ, В . П . ВЕРЕІТИНОВА
/Національний фармацевтичний університет, Харків/

Роль омега-3 поліненасичених жирних кислот  
у антиейджинговій медицині
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Тези доповідей

Гібернація кардіоміоцитів (КМЦ) належить до пристосуваль-
ного механізму, який виникає за наявності стенозуючого корона-
росклерозу і повторних епізодів ішемії міокарда та його гіпопер-
фузії . За цих умов виникає вуглеводна дистрофія КМЦ з накопичен-
ням у їх саркоплазмі гранул глікогену, що проявляється змінами 
ЕКГ і сегментарними розладами скоротливості лівого шлуночка . 
При відновленні коронарного кровообігу скоротливість гостро 
гібернованих КМЦ може відновлюватись .

Мета роботи – з’ясувати зміни показників ЕКГ і Ехо-КГ, які вини-
кають у пацієнтів з інфарктом міокарда без елевації сегмента ST 
(NSTEMI) до і після стентування коронарних артерій (КА) .

Матеріали та методи. Обстежено 18 пацієнтів з NSTEMI у 
віці  47–74 роки (середній вік – 54 р .), яким проводили коро наро-

графію і стентування КА . Серед них було 12 чоловіків і 6 жінок .
Результати. Залежно від ЕКГ змін пацієнти були поділені на 3 

групи: з депресією сегмента ST на 1–2 мм – 8 осіб, з інверсією 
зубця Т – 5 хворих, з наявністю зубця Q і негативних зубців Т – 5 осіб . 
В усіх пацієнтів була збережена фракція викиду лівого шлуночка . 
В результаті стентування КА, які зумовлюють ішемію, позитивна 
динаміка вказаних ЕКГ змін спостерігалася у 15 осіб . Це 
стосувалося повернення сегмента ST до ізоліній у більшості 
пацієнтів, реверсії зубця Т у п’яти осіб, зникнення зубця Q і 
збільшення висоти зубця R у трьох пацієнтів .

Висновки. Після своєчасної реваскуляризації гібернованого 
міокарда настає його досить швидке функціональне відновлення, 
що підтверджується регресом змін на ЕКГ .

Мета – визначити ефективність та вплив комплексної терапії 
кандесартану з небівололом на зміни варіабельності серцевого 
ритму (ВСР) у пацієнтів з артеріальною гіпертензією (АГ) у поєд-
нанні з хронічним обструктивним захворюванням легень (ХОЗЛ) . 

Матеріали та методи. Обстежено 50 пацієнтів (30 чоловіків 
та 20 жінок) віком 54,3±14,7 років . Нормативні значення артері-
ального тиску (АТ) визначались згідно з Наказом МОЗ України 
від 24 .05 .2012 № 384, рекомендаціями Європейського товариства 
кардіологів та Української асоціації кардіологів (2013 р .) . За тяж-
кістю ХОЗЛ пацієнтів було поділено на групи згідно з Наказом МОЗ 
України № 555 від 27 .06 .2013 року та керівництвом GOLD (2017 р .) . 
Методи дослідження: загальноклінічний огляд, електрокар-
діографія (ЕКГ), спірометрія, пульсоксиметрія, ехокардіогра-
фія . Добове моніторування ЕКГ (ДМЕКГ) виконували за допо-
могою портативного монітора «Кардиотехника – 4000 АД» фірми 
«Инкарт», Санкт-Петербург . Оцінювали показники ВСР: SDNN (мс) 
– середньоквадратичне відхилення послідовних інтервалів R-R; 
RMSSD (мс) – стандартне відхилення різниці послідовних інтер-
валів R-R; загальну потужність спектра ТР (мс2/Гц), високочастотний 

компонент спектра (HF), низькочастотний компонент (LF) . 
Комплексне лікування тривало 6 місяців . Випадків відміни запро-
понованої схеми лікування в зв’язку з небажаними побічними діями 
з боку дихальної системи не було . Дози препаратів були визна-
чені у відповідності з тяжкістю проявів АГ і становили – кандесартан 
4, 8, 16 мг/добу, небіволол починали з дози 1,25 мг, поступово 
збільшуючи на 1,25 мг, середня доза становила 7,5±2,5 мг/добу . 
Математико-статистичний аналіз результатів дослідження про-
водили за допомогою ліцензійної програми STATISTICA (версія 6 .1), 
серійний номер AGAR 909 E415822FA з розрахунком середніх 
величин (М), середньоквадратичного відхилення (SD), помилки 
середньої величини (m) . Результати представлено як M±SD . 
Достовірними вважали відмінності при p<0,05 .

Результати. До лікування ОФВ1 становив – 37,47±11,3 %, ФЖЄЛ 
– 54,1±9,5 %, ОФВ1/ФЖЄЛ – 59,2±5,7 % . При аналізі часових показ-
ників ВСР середнє значення SDNN складало 36,3±4,1 мс . Показник 
RMSSD складав 40,6±4,4 мс . Спектральні показники ВСР – відповід-
но HF 634,3±51,2 мс2/Гц, а LF 1586,4±87,3 мс2/Гц . Співвідношення LF/
HF складало 2,5±0,4, що свідчить про активність симпатичного 

Ю . Г . КИЯК, М . П . ГАЛЬКЕВИЧ, Г . Ю . КИЯК
/Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького/

Позитивна динаміка ЕКГ- і Ехо-КГ змін  
при гострому коронарному синдромі  
без елевації сегмента ST після стентування коронарних 
артерій як ознака зворотності гібернації міокарда

В . А . ПОТАБАШНІЙ, Т . З . БУРТНЯК, В . І . ФЕСЕНКО
/Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України»  
кафедра терапії, кардіології та сімейної медицини ФПО, Кривий Ріг/

Застосування кандесартану з небівололом  
при зміні варіабельності серцевого ритму  
в пацієнтів з артеріальною гіпертензією у поєднанні  
з хронічним обструктивним захворюванням легень 
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Мета – вивчити чинники, які пов’язані з розвитком рецидивів 
венозних тромбоемболій (ВТЕ) у хворих на тромбоемболію 
легеневої артерії (ТЕЛА) протягом 4 місяців після госпіталізації з 
приводу гострого епізоду .

Матеріали та методи. Обстежено 104 хворих, середній вік 
яких становив 62,9±13,5 років, на гостру тромбоемболію легеневої 
артерії (ТЕЛА), що була верифікована за допомогою 
мультиспіральної комп’ютерної томографічної ангіографії 
легеневих артерій (МКТ-ангіографія ЛА) . Внутрішньогоспітальна 
летальність склала 13,5 % (14 пацієнтів), вони були виключені з 
подальшого аналізу . Всім хворим проводили трансторакальну 
ехокардіографію, 2D-CT-Ехо-КГ, дуплексну сонографію вен 
(ДУЗС), оцінка показників була проведена в першу добу після 
госпіталізації та після проведеної антикоагулянтної терапії (АКТ) . 
Рецидив ВТЕ визначали як появу нових ознак венозного тромбозу 
за даними ДУЗС та/або МКТ-ангіографії ЛА .

Результати. Протягом 4,2±0,9 місяців після виписки зі стаціонару 
було діагностовано 6 (6,7 %) рецидивів ВТЕ: у 2 (2,2 %) пацієнтів 

виявлено ТЕЛА та у 4 (4,4%) – симптомний тромбоз глибоких вен . 
Встановлено, що у групі хворих з рецидивами ВТЕ вірогідно частіше 
спостерігається фібриляція передсердь (р=0,01), рецидиви ТЕЛА 
в анамнезі (р=0,05), а також варикозне розширення вен (р=0,02) 
з тромбозом проксимальних відділів вен (р=0,03) . У пацієнтів цієї 
групи вірогідно частіше відмічали порушення гемодинаміки: низь-
кий систолічний тиск (р=0,03), високий середній тиск у легеневій 
артерії (р=0,03) та сегментарну фракцію викиду апікального 
правошлуночкового сегмента менше за 65 % як ознаку дисфункції 
правого шлуночка (р=0,01) . 

Висновки. У 6,7 % хворих на тромбоемболію легеневої артерії 
протягом 4,2±0,9 місяців після виписки із стаціонару на фоні анти-
коагулянтної терапії відбуваються рецидиви венозних тромбоем-
болій . Розвиток рецидиву венозних тромбоемболій (регресійний 
аналіз) на 39,6 % (p <0,05) обумовлений наявністю таких чинників 
як стегнова локалізація тромбу при дуплексній сонографії вен, 
фібриляція передсердь, наявність варикозного розширення вен, 
епізоди тромбоемболії легеневої артерії в анамнезі .

Мета дослідження – проаналізувати ефективність терапії 
алопуринолом та колхіцином, яку призначає лікар пацієнтам з 
подагрою, що поєднується з артеріальною гіпертензією .

Матеріали та методи. Проводили соціологічне опитування серед 
пацієнтів з подагрою в поєднанні з артеріальною гіпертензією (n=40) 
за спеціально розробленою анкетою . Статистичну обробку отрима-

них результатів проводили з використанням програми STATISTICA 6 .1 . 
Результати. В опитуванні взяли участь 40 пацієнтів з подагрою в 

поєднанні з артеріальною гіпертензією, серед яких було 35 чоловіків 
(88,9 %) та 5 (11,1 %) жінок у віці 30–60 років, середній вік 46±9,1 роки . 
У пацієнтів був міжнападний період подагри . До дослідження були 
включені хворі з артеріальною гіпертензією ІІ стадії, 1–2 ступенів .

В . Й . ЦЕЛУЙКО, Л . М . ЯКОВЛЕВА, С . М . СУХОВА, К . Ю . КІНОШЕНКО 
/Харківська медична академія післядипломної освіти/

Фактори ризику рецидивів венозних  
тромбоемболій протягом 4 місяців у хворих,  
що перенесли тромбоемболію легеневої артерії 

А . П . КУЗЬМІНА, О . М . ЛАЗАРЕНКО
/Державний заклад «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я України», Кривий Ріг/ 

Ефективність лікування пацієнтів з подагрою  
в поєднанні з артеріальною гіпертензією 

відділу нервової системи . Показник TP становив 4267,8±532,2 мс2/
Гц . Після проведеного лікування можна не зважати на незначне 
зростання SDNN на 8,8 % (до 60,5±3,2 мс) та зниження RMSSD на 
8,6 % (до 61,8±4,3 мс) . При проведенні аналізу у пацієнтів з поєд-
наною патологією до та після лікування достовірних змін при 
порівнянні часових показників, SDNN та RMSSD, ВСР не виявлено . 
Спектральні показники також не зазнали особливих змін, проте 
відзначається підвищення HF на 16,5 % (до 760,5±46,3 мс) та LF на 
7,5 % (до 1710,3±95,1 мс), а співвідношення LF/HF зменшилось на 
10 % (до 2,2±0,8) у зв’язку з підвищенням потужності хвиль високої 
частоти . ТР підвищилась на 4,4 % (до 4455,6±580,3 мс) . Після про-
веденого лікування показники становили відповідно ОФВ1 – 

42,16±9,6 %, ФЖЄЛ – 57,3±7,3 %, ОФВ1/ФЖЄЛ – 60,2±5,7 % . 
Кореляційне взаємовідношення значень ОФВ1 з величиною сумар-
ної потужності спектра виявило помірний взаємозв’язок показни-
ків ОФВ1/ФЖЄЛ і ОФВ1 з вегетативною регуляцією (-0,32) . Гіпоксемія 
у спокійному стані знаходилася у прямому зв’язку (+0,51) з погір-
шенням ВСР . Зниження регуляції парасимпатичного тонусу поєд-
нується з гуморальними змінами, що зумовлено, насамперед, 
поєднанням захворювань .

Висновки. Рекомендовано використовувати запропоновану 
комплексну терапію, яка є безпечною та сприяє зменшенню 
виникнення аритмій і безбольової ішемії міокарда у пацієнтів з АГ 
у поєднанні з ХОЗЛ . 
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На жаль, при призначенні алопуринолу цільового рівня сечової 
кислоти (<360 мкмоль/л) вдається досягти менш ніж у половини 
пацієнтів, що пов’язано з нерегулярним прийомом вказаного пре-
парату пацієнтами (лише при погіршенні стану або в період між 
нападами) . Максимальна доза препарату, яка призначається 
хворим, становить 300 мг на добу, але, за даними літератури 
(Aslam F ., Michet C ., 2017), дана доза дозволяє домогтися цільово-
го рівня сечової кислоти лише у 50 % пацієнтів, саме тому необхід-
но продовжувати титрування дози до максимально можливої – 
800 мг на добу .

Для профілактики загострень подагри пацієнтам призначали 
колхіцин впродовж 6 місяців після останнього спалаху . Менше 

половини пацієнтів продовжують приймати колхіцин через 1 місяць 
після останнього загострення . 

Для контролю артеріального тиску у 80 % випадків пацієнти 
приймають сартани (лозартан, валсартан), у 15 % випадків – інгібі-
тори АПФ (раміприл, еналаприл, лізиноприл), у 5 % випадків – анта-
гоністи кальцію (амлодипін, лерканідипін) . У більшості пацієнтів 
вдається домогтися оптимальних показників артеріального тиску . 

Висновки. Існує необхідність проведення інформаційного 
навчання пацієнтів з подагрою в поєднанні з артеріальною гіпер-
тензією щодо необхідності довготривалого лікування, особливос-
тей перебігу захворювання, ускладнень та ризиків, які можуть 
впливати на перебіг захворювання та результати лікування . 

Цукровий діабет – неінфекційна епідемія ХХІ століття . За даними 
МДФ, у 2011 році кількість хворих на ЦД у світі досягла рекордної 
цифри – 366 млн, в Україні хворих на ЦД понад 1,3 млн . Гостроту 
проблеми визначає не лише значне поширення цукрового діа-
бету, а й швидкий розвиток його ускладнень . При ЦД когнітивна 
дисфункція розвивається раніше і трапляється частіше, ніж у загаль-
ній популяції . Тоді як зниження когнітивних функцій у хворих на ЦД є 
помірним, ризик розвитку деменції у них в 1,5–2 рази вищий, ніж у 
загальній популяції . При цьому підвищений ризик розвитку як судин-
ної деменції, так і хвороби Альцгеймера (G . J . Biessels et al ., 2006) .

Мета – провести обстеження, визначити неврологічні симпто-
ми та нейропсихологічні особливості хворих на цукровий діабет .

Матеріали та методи. Обстежували амбулаторних пацієнтів 
Львівської обласної клінічної лікарні, хворих на з ЦД; використо-
вували неврологічне клінічне та нейропсихологічне обстеження 
із застосуванням опитувальників MMSE, тесту 5 слів, тесту малю-
вання годинника . 

Результати. Обстежено 19 хворих на ЦД віком від 60 до 75 років; 
з них 9 чоловіків та 10 жінок . У клінічній картині спостерігалося: 1) пору-

шення чутливості за поліневральним типом у 78 % хворих; 2) когнітив-
ні розлади – порушення пам’яті на поточні події, труднощі у пере-
казуванні щойно прочитаного, утруднення при запам’ятовуванні 
нових імен, порушення орієнтації у незнайомому місці, зниження 
професійної компетентності, труднощі у підбиранні слова при роз-
мові, порушення функції рахування . За результатами аналізу опиту-
вальників виявлено: у 5 пацієнтів не виявлено порушень когнітивних 
функцій, у 9 – помірні когнітивні порушення, у 4 – деменція легкого 
ступеня , у 1 – деменція помірного ступеня . При оцінюванні клінічно-
го стану хворих та визначенні оптимальної тактики їх лікування важ-
ливим є урахування патогенетичних механізмів діабетичної когнітив-
ної дисфункції та хронічної ішемії мозку, а також їх поєднання .

Висновки. 1 . Діабетична когнітивна дисфункція – тяжке усклад-
нення цукрового діабету . 2 . У клінічній картині переважають помір-
ні когнітивні порушення . 3 . Для диференційної діагностики ДКР та 
ДЕ важливим є проведення дуплексного ультразвукового обсте-
ження артерій та КТ (МРТ) . 4 . Рання діагностика та своєчасне 
лікування діабетичних когнітивних розладів дозволить запобігти 
розвитку деменції та покращити якість життя даної категорії хворих .

Мета – вивчити поширеність міопії серед студентів-медиків та 
оцінити якість їх життя .

Матеріали та методи. У дослідження було включено 98 
студентів 3 курсу Дніпропетровської медичної академії, в тому 
числі 83 (84,7 %) жінки та 15 (15,3 %) чоловіків . У 21 (21,4 %) з них, за 
даними медичної документації, мала місце міопія 1–2 ступенів, ці 
обстежені сформували основну групу дослідження . Контрольну 
групу склали 77 практично здорових студентів . Середній вік 
обстежених складав 20,4±1,6 роки . Для дослідження якості життя 
було використано адаптований та валідизований варіант 
загального опитувальника «SF-36» (Health Status Survey –36) .

Результати. У студентів-медиків з міопією виявлено зниження 
якості життя за всіма показниками . Найбільше порушується 
рольово-емоційне функціонування (20,27±5,16 балів), порівняно із 
здоровими однокурсниками (92,67±4,20 балів, p≤0,05) . У студентів 
з міопією, за даними опитувальника «SF-36»,  порівняно зі здоровими 
особами виявлено удвічі нижчий показник життєвої сили 
(36,54±6,23 балів проти 72,22±4,24 балів, p≤0,05) . Показник мен-
тального здоров’я у здорових студентів складав 79,51±10,43 балів, 
а у студентів з міопією – 42,43±6,16 балів (p≤0,05) . 

Показники фізичного та рольового-фізичного функціонування 
у здорових студентів складали 97,78±2,11 та 98,67±1,13 балів, 

Н . Л . БОЖЕНКО, М . І . БОЖЕНКО
/Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького/

Мозок і діабет – патогенетичні кореляції

О . О . ХАНЮКОВ, В . Ю . КРОТОВА
/Державний заклад «Дніпропетровська медична академія МОЗ України», Дніпро/

Оцінка якості життя студентів з міопією



18

№3 (32) / 2017

а у студентів з міопією – 65,54±4,87 та 50,34±10,25 балів 
відповідно (p≤0,05) . Привертає увагу зниження соціального 
функціонування та загального здоров’я – у студентів основної 
групи ці показники складали 49,18±8,27 та 51,36±10,16 балів, у 
студентів з контрольної групи – 80,15±10,11 та 82,67±9,15 балів 
відповідно (p≤0,05) .

Висновки. Для студентів з міопією характерне зниження якості 
життя, особливо у сферах рольового-емоційного, соціального 
функціонування . Також у них знижені життєздатність та ментальне 
здоров’я, що потребує корекції, профілактики та індивідуального 
підходу до таких студентів для поліпшення якості навчання 
у медичному закладі та підвищення якості життя .

Мета дослідження – оцінити показники мінеральної щільнос-
ті та якості кісткової тканини у чоловіків з ожирінням .

Матеріали та методи. В Українському науково-медичному 
центрі проблем остеопорозу було обстежено 396 чоловіків у віці 
40–89 років, які були розподілені за показником індексу маси тіла 
(ІМТ) на групи: I група – 129 чоловіків з ожирінням, ІМТ≥30 кг/м2 
(середній вік – 59,9±10,4 років, середній зріст – 174,4±6,8 см, 
середня маса тіла – 100,0±9,8 кг, середній ІМТ – 32,9±2,6 кг/м2); II 
група – 267 чоловіків без ожиріння, ІМТ<30 кг/м2 (середній вік – 
60,9±12,5 років, середній зріст – 174,3±6,7 см, середня маса тіла 
– 77,1±9,8 кг, середній ІМТ – 25,3±2,6 кг/м2) . Мінеральна щільність 
кісткової тканини (МЩКТ) на рівні всього скелета, поперекового 
відділу хребта, шийки стегнової кістки та ультрадистального від-
ділу кісток передпліччя досліджували методом двоенергетичної 
рентгенівської денситометрії («Prodigy, GE Lunar», Мадісон, 
США) . Показник TBS (L1-L4) на рівні поперекового відділу хребта 
оцінювали за допомогою методики TBS iNsight («Med-Imaps», 
Pessac, Франція) .

Результати. У результаті проведеного дослідження встановле-
но, що чоловіки з ожирінням мають значно вищу МЩКТ на рівні 

поперекового відділу хребта (I група – 1,289±0,212 г/см2, II група  – 
1,172±0,237 г/см2; F=22,59; р<0,001), шийки стегнової кістки (I 
група  – 0,964±0,148 г/см2, II група – 0,914±0,150 г/см2; F=25,18; 
р<0,001), всього скелета (I група – 1,277±0,098 г/см2, II група – 
1,185±0,118 г/см2; F=57,38; р<0,001) і ультрадистального відділу 
кісток передпліччя (I група – 0,555±0,086 г/см2, II група – 
0,494±0,095 г/см2; F=37,57; р<0,001), порівняно з чоловіками без 
ожиріння . Показник TBS у чоловіків з ожирінням був вірогідно ниж-
чим, порівняно з чоловіками із нормальною масою тіла (I група – 
1,053±0,161, II група – 1,197±0,167; F=66,48; р<0,001) . При оцінці 
будови тіла встановлено, що чоловіки з ожирінням мають вірогідно 
вищі показники жирової маси (I група – 34117,63±5934,17, II група 
– 19654,96±7037,20; F=401,91; р<0,001) та знежиреної маси (I група 
– 62412,65±6379,61, II група – 55206,82±6282,80; F=112,25; р<0,001) 
всього тіла . Спостерігається вірогідна позитивна кореляція між 
жировою масою і МЩКТ на різних ділянках дослідження, а також 
між жировою масою та TBS (L1-L4), хоча і негативна .

Висновки. Ожиріння негативно впливає на якість трабекуляр-
ної кісткової тканини, хоча показники мінеральної щільності кіст-
кової тканини вірогідно вищі . 

Цель – выявление объективных информативных признаков, 
влияющих на формирование диабетической энцефалопатии (ДЭ), 
с использованием метода построения математических моделей .

Материалы и методы. Нейросетевое моделирование про-
водилось с помощью пакетов Statistica 5 .5, Statistiska Neural 
Networks 4 .0 . Модель строилась по результатам наблюдения 299 
больных сахарным диабетом (СД) . В качестве факторных при-
знаков использован 31 показатель: тип СД, степень тяжести и 
длительность заболевания, показатель глюкозы натощак, ее 
постпрандиальный уровень, гликозилированный гемоглобин 
(НbА1c), холестерин (ХС), альфа-ХС, триглицериды, липопроте-
иды высокой, низкой, очень низкой плотности, апопротеиды А, 

В, индекс атерогенности, диеновые конъюгаты, малоновый 
диальдегид, перекисный гемолиз эритроцитов, витамин Е, про-
тромбиновый индекс, время рекальцификации, толерантность 
плазмы к гепарину, фибриноген, ранние комплексы фибрин-
мономеров, ХIII фактор, фибринолиз, систолическое, диастоли-
ческое артериальное давление (АД) . Для выявления факторов, 
в наибольшей степени связанных с развитием ДЭ, проведен 
отбор с использованием генетического алгоритма . 

Результаты. В результате было отобрано 5 признаков: сте-
пень тяжести СД (Х1), длительность СД (Х2), уровень ХС (Х3), 
НbА1с (Х4), диастолическое АД (Х5) . На основании выделен-
ных признаков построена диагностическая модель ДЭ . После 

В . В . ПОВОРОЗНЮК, А . С . МУСІЄНКО
/ДУ «Інститут геронтології імені Д . Ф . Чеботарьова НАМН України», Київ/ 

Якість та мінеральна щільність кісткової тканини 
у чоловіків з ожирінням

Т . Е . МИХАЙЛИЧЕНКО
/Донецкий национальный медицинский университет МОЗ Украины, Лиман/

Диагностическая модель  
диабетической энцефалопатии
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Тези доповідей

Мета дослідження – визначення сироваткового рівня інтер-
лейкіну-22 у хворих на гіпертонічну хворобу (ГХ) в залежності від 
індексу маси тіла (ІМТ) .

Матеріали та методи. Обстежено 92 особи (80 хворих на ГХ 
і 12 практично здорових осіб) віком від 41 до 78 років . За показни-
ками індексу маси тіла обстежені були розподілені наступним 
чином: 22,5 % мали нормальну масу тіла, 38,75 % – надмірну масу 
тіла, ожиріння I–III ступенів виявлено у 38,75 % хворих . У групу 
контро  лю увійшли 12 практично здорових осіб . Усім пацієнтам 
було проведено комплексне клінічне обстеження . Визначення 
вмісту інтерлейкіну-22 у плазмі крові проводили імуноферментним 
методом із застосуванням набору Bender Medsystems® Human 
IL-22 Platinum ELISA . Статистичний аналіз проводили методами 
непараметричної статистики . Результати представлені у вигляді 
Ме (Q25; Q75), де Ме – медіана (50-й процентиль), Q25 і Q75 – 25-й 
і 75-й процентилі . Для порівняння результатів використовували 

критерій Манна – Уітні . Нульову гіпотезу відкидали при рівні досто-
вірності р<0,05 .

Результати. Хворі на ГХ були поділені на три основні групи 
залежно від індексу маси тіла (ІМТ) . До 1 групи було включено 18 
хворих на ГХ з ІМТ ˂25 кг/м2, 2 групу склав 31 хворий на ГХ з ІМТ від 
25 до 30 кг/м2, до 3 групи увійшли хворі на ГХ з ІМТ ˃30 кг/м2 . 
Концентрація інтерлейкіну-22 серед пацієнтів основних груп вста-
новлена на рівні 22,90 (22,47; 23,73), 28,64 (27,40; 28,94) та 40,05 
(35,23; 53,02) пг/мл відповідно . В групі контролю результат концент-
рації інтерлейкіну становив 22 – 19,81 (18,77; 20,15) пг/мл, тобто був 
достовірно нижчим за показники хворих 2 та 3 груп (p<0,05) . 
Різниця показника між даними основних груп була достовірною 
на рівні p<0,05 . 

Висновки. Отримані дані свідчать про те, що сироватковий 
рівень інтелейкіну-22 тісно пов’язаний з наявністю надмірної маси 
тіла та ожиріння у хворих на гіпертонічну хворобу .

Здоров’я – це стан структури всіх органів і систем живого орга-
нізму, при якому вони здатні належним чином виконувати свої жит-
тєві функції . Стан здоров’я має два рівні – базовий, генетично 
детермінований (визначений), він послідовно і дуже повільно зміню-
ється тільки при переході одного етапу вікового розвитку до іншого, 
і надбазовий, що зумовлений дією різних чинників зовнішнього та 
внутрішнього середовища, які здатні змінити чи навіть пошкодити 
структуру органів а отже й погіршити стан здоров’я організму . 

Саме для протидії цим пошкодженням у процесі еволюції 
сформувалася єдина система адаптаційно-компенсаторних 
реакцій, яка здатна забезпечити сталість структурно-функціо-
нального стану організму як у нормі, в тому числі і в період його 

старіння, так і при патології . Цю своєрідну динамічну сталість 
позначають терміном «гомеостаз». 

Здоров’я людини залежить від нормальних параметрів струк-
турного гомеостазу, а їх, своєю чергою, забезпечують два від-
криті мною фундаментальні протилежні внутрішньо суперечливі 
фізіологічні процеси – біологічна коагуляція та біологічна регене-
рація . Ці процеси в усіх основних біологічних середовищах (ОБС) 
– в цитоплазмі різних клітин організму, в проміжній сполучній тка-
нині (ПСТ) і в крові – здійснюють підсистеми тромбін-плазмінової 
системи (ТПС), теж відкритої мною . Система ТПС є ще однією – 
п’ятою основною регуляторною системою організму, нарівні з 
генною, імунною, ендокринною та нервовою системами . 

К . В . КИСИЛЕНКО
/Харківський національний медичний університет/ 

Взаємозв’язок сироваткового рівня інтерлейкіну-22 
з ожирінням та надлишковою масою тіла  
у хворих на гіпертонічну хворобу

В . А . МОНАСТИРСЬКИЙ
/Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького/

Здоров’я людини – це її стан, який визначають результати 
протидії двох фундаментальних фізіологічних процесів – 
біокоагуляції та біорегенерації

обучения модели проведена оптимизация порога принятия-
отвержения (ROC-процедура) . Получено критическое значе-
ние Y=0,468 . При Y≥0,468 диагностируется наличие ДЭ, в про-
тивном случае – отсутствие ДЭ . Полученная модель описыва-
ется формулой:

Y = 0,117*Х1 + 0,042*Х2 + 0,029*Х3 + 0,017*Х4 + 0,0061*Х5-1,0 .

Чувствительность модели составила 91,9 %, специфичность – 
90,5 % .

Выводы. На основании нейросетевого моделирования уста-
новлена объективная роль клинических и метаболических 
по казателей как факторов риска развития диабетической 
энцефа лопатии .
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Біокоагуляція (цито-гісто-гемокоагуляція) призводить до зни-
ження усіх чотирьох механізмів трофіки – клітинного, циркулятор-
ного, ендокринного та нервового, тому вона функціонує як дуже 
складний коагуляційно-гіпотрофічний механізм, кінцевим резуль-
татом якого є розвиток дегенеративно-дистрофічних пошкоджень 
органів на всіх рівнях їх організації – молекулярному, на рівні орга-
нел і клітинному рівні та певне зменшення кількості цих структур .

Біорегенерація (цито-гісто-геморегенерація), навпаки, при-
водить до відновлення усіх механізмів трофіки, тому вона функціо-
нує як регенераційно-нормотрофічний механізм, кінцевим резуль-
татом якого є усунення дегенеративно-дистрофічних пошкоджень 
органів, збільшення кількості їх структур та повне відновлення 
структури та функцій пошкоджених органів .

За допомогою цих двох процесів ТПС реалізує генетичну про-
граму вікового розвитку організму і одночасно вона здійснює низку 
життєво важливих функцій регуляторного характеру, зокрема здій-
снює безперервне оновлення структур органів на різних рівнях їх 
організації та забезпечує нормальні параметри гомеостазу, при-
чому як базового, генетично детермінованого, так і надбазового . 

Встановлено, що віковий розвиток є наслідком генетично 
детермінованого переважання на кожному з його етапів базових 
рівнів активності одного із двох зазначених процесів чи відсутнос-
ті їх переважання, а саме: перший етап (ріст організму) є наслід-
ком переважання процесу біорегенерації, другий етап (сталий 

розвиток) – наслідком відсутності переважання котрогось із них, 
а третій етап (старіння організму) – наслідком переважання вже 
процесу біокоагуляції. 

Саме такою зміною переважання біокоагуляції та біорегене-
рації пояснюється той факт, що організм протягом його вікового 
розвитку поступово переходить на все нижчий і нижчий рівень 
трофіки та на все нижчу і нижчу здатність органів виконувати свої 
життєві функції . 

Отже, є всі підстави стверджувати, що в процесі еволюції в 
організмі сформувалися два фундаментальні протилежні внутріш-
ньо суперечливі фізіологічні процеси, один з яких – процес біо-
коагуляції – постійно намагається, якщо можна так сказати, 
погіршити стан здоров’я людини, а другий – процес біорегенера-
ції, навпаки, суттєво покращити його . 

У такому випадку немає жодного сумніву в тому, що превентивна 
медицина, враховуючи та повною мірою використовуючи можли-
вості відкритих мною процесів, передусім процесу біорегенерації, 
може розробити не тільки вельми ефективні програми оздоровлення 
як окремих людей, так і цілих націй, але й програми суттєвого спо-
вільнення процесу старіння організму чи навіть його омолодження . 

Для цього потрібно, щоб у програмах були передбачені чин-
ники, які послаблюють надбазовий рівень активності процесу 
біокоагуляції, а також, що найважливіше, чинники, які відчутно 
посилюють надбазовий рівень активності процесу біорегенерації.

В європейських рекомендаціях з профілактики серцево-судинних 
захворювань (ESC, 2016 р .) захворювання пародонта (ЗП) виділяють 
як один із важливих факторів ризику розвитку ішемічної хвороби серця 
(ІХС) . ЗП об’єднують групу стоматологічних захворювань, до яких 
належать різні клінічні форми гінгівіту (запалення ясен) та пародонти-
ту (запалення та деструкція комплексу тканин, що оточують та утри-
мують зуб) . Поширеність ЗП серед дорослого населення України 
сягає 92–98 % . ЗП є однією з найчастіших причин передчасної мно-
жинної втрати зубів і, як наслідок, стоматологічної інвалідності . 

Існує декілька ланок, які вказують на тісний зв’язок ЗП та ате-
росклерозу (АТ) . Зокрема такі фактори ризику як артеріальна 
гіпертензія, цукровий діабет, ожиріння, обтяжена спадковість, 
шкідливі звички тощо можуть призводити до вираженої ендотелі-
альної дисфункції, що негативно відображається на стані судин-
ного русла, в тому числі мікроциркуляторної частини . З іншої 
сторони, внаслідок розвитку системного та місцевого запалення, 
а також персистуючої бактеріємії, ЗП можуть сприяти прогресу-
ванню атерогенезу .

Мета дослідження – вивчити поширеність та ступінь тяжкості 
захворювань пародонта у осіб, які перебувають на стаціонарно-
му лікуванні у кардіологічному відділенні Комунальної міської клі-
нічної лікарні швидкої медичної допомоги м . Львова .

Матеріали та методи. Обстежено 52 хворих (середній вік – 
56,8 років) –32 (61,5%) чоловіки та 20 (38,5%) жінок, які лікувалися з 
приводу ІХС . Обстеження включало збір анамнезу, дані клінічно-

го обстеження та проведення ортопантомограми . Для визначен-
ня ступеня запалення ясен застосовували індекс РМА (папілярно-
маргінально-альвеолярний індекс) . Стан гігієни ротової порожни-
ни оцінювали за індексом OHI-S . 

Результати. Поширеність ЗП у обстежених  хворих на ІХС скла-
ла 94,2 % . Найчастіше діагностували хронічний генералізований 
пародонтит (ХГП) І та ІІ ступенів тяжкості – 32,6 % та 30,7 % відповідно, 
причому суттєвої різниці між чоловіками та жінками виявлено не 
було . ХГП ІІІ ст . діагностували у 9,6 % обстежених . Слід зазначити, 
що початковий ступінь ХГП частіше виявляли у жінок (20,0 %), тоді як 
у чоловіків ця форма зустрічалась тільки у 9,37 % . Середнє значен-
ня показника вираженості запальних змін ясен РМА становив 
48,5 %, що свідчить про середній ступінь тяжкості . У жінок середній 
ступінь тяжкості діагностували частіше (70,0 %), ніж у чоловіків 
(37,5 %) . Натомість, у чоловіків частіше виявляли тяжкий ступінь гінгі-
віту (43,0 %), тоді як у жінок він спостерігався лише у 10,0 % . Стан 
гігієни порожнини рота за індексом OHI-S у жінок був дещо кращим, 
ніж у чоловіків (2,2 та 2,9), що відповідає задовільному стану гігієни 
порожнини рота . Проте кількість чоловіків із незадовільною гігієною 
порожнини рота була значно вищою (43,7 %), ніж жінок (15,0 %) .

Висновки. 1 . Виявлено дуже високу поширеність захворювань 
пародонта у хворих на ІХС, яка становить 94,2 % . 

2 . Встановлено, що у чоловіків частіше наявний тяжкий ступінь 
симптоматичного гінгівіту та гірший рівень гігієни порожнини рота, 
ніж у жінок .

Т . М . СОЛОМЕНЧУК, О . В . СКИБЧИК, О . В . ВОСУХ
/Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького/

Гендерні особливості поширеності основних захворювань 
пародонта у хворих на ішемічну хворобу серця
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Мета – порівняти гепатопротекторну активність L-аргініну 
L-глутамату та тіотріазоліну у хворих з постінфарктним кардіоскле-
розом .

Матеріали та методи. Відповідно до мети дослідження було 
проведене комплексне обстеження 142 хворих (98 чоловіків та 
44 жінки) з постінфарктним кардіосклерозом . Вік обстежених в 
середньому склав 61,04±1,03 роки . Всі пацієнти, включені в 
дослідження, проходили стаціонарне лікування на базі 
відділення реабілітації серцево-судинних захворювань 
Клінічного санаторію «Хмільник» Вінницької області протягом 
2015–2016 років . 1 групу склали пацієнти, які отримували 
базисну терапію ІХС відповідно до Наказу МОЗ України від 2 
березня 2016 р . № 152 (n=44); 2 групу склали пацієнти, що отри-
мували базисну терапію ІХС + глутаргін (n=50); 3 групу – базис-
ну терапію ІХС + тіотріазолін (n=48) . Термін дослідження стано-
вив 1 місяць . Усім пацієнтам проводили дослідження функції 
печінки (АлАТ, АсАТ, лужна фосфатаза (ЛФ), загальний білірубін, 
загальний білок + ліпідограма + УЗД печінки) . Статистичну 

обробку даних проводили з використанням пакетів програм 
«STATISTICA® forWindows 6 .0», «Microsoft® Excel 2010» . 

Результати. В 2 групі рівень загального білірубіну зменшився 
на 26,3 %, в 3 групі – на 19,5 %; АлАТ – 48,5 % проти 31,3 %, а ЛФ – 
на 33 % проти 21,4 % . Рівень загального холестерину знизився 
на 16 % в 2 групі проти 12 % в 3 групі, холестерину ЛПНЩ – 20,1% 
проти 16,2 %, а ТГ – 24,4 % проти 19,8 % . Крім того, рівень холес-
терину ЛПВЩ збільшився на 19,2 % проти 13,6 % . Встановлено, 
що на фоні лікування L-аргініном L-глутаматом статистично 
достовірно покращилися УЗ-показники печінки: розмір печінки 
прийшов до норми у 35 % пацієнтів проти 17 % пацієнтів у 3 групі, 
структура контуру була відновлена у 37 % проти 19 % . 
Нормалізація паренхіматозної ехогенності паренхіми печінки 
відзначалася у 29 % проти 13 % пацієнтів, судинний малюнок 
візуалізований у 41 % проти 28 % . 

Висновки. Гепатопротекторна активність L-аргініну L-глутамату 
вища, порівняно з тіотріазоліном, що свідчить про доцільність його 
використання для нормалізації функції печінки .

Інсулінорезистентність та гіперінсулінемія є ланкою, що поєд-
нує такі захворювання як ожиріння, артеріальна гіпертензія, дис-
ліпідемія та цукровий діабет . Відомо, що надлишок інсуліну спри-
яє розвитку всього каскаду метаболічних порушень . 

Мета – оцінити вплив фіксованої комбінації інгібітора ангіотен-
зинперетворювального ферменту (іАПФ) периндоприлу та діуре-
тика індопаміду на рівень інсулінорезистентності у хворих на 
артеріальну гіпертензію (АГ) з предіабетом .

Матеріали та методи. До дослідження були включені 52 хворих 
на АГ з надмірною масою тіла, віковий діапазон обстежених – від 
37 до 76 років, з них 34 жінки та 18 чоловіків . У сироватці крові визна-
чали рівень глюкози та інсуліну на початку дослідження та через 
10 тижнів лікування фіксованою комбінацією периндоприл / інда-
памід в дозі 10/2,5 мг на добу . Ступінь інсулінорезистентності 
визначали за індексом HOMA-IR, який вираховували за наступною 

формулою: HOMA-IR = глікемія натще (ммоль/л) × базальний рівень 
інсуліну (мкЕд/мл) / 22,5 . На початку та наприкінці дослідження 
проводили добове моніторування артеріального тиску .

Результати. Після 10 тижнів терапії периндоприлом / індапамі-
дом антигіпертензивний ефект був порівняно подібним у чоловіків 
та жінок з середнім зниженням середньодобового систолічного 
артеріального тиску на 16,0±3,2 мм рт . ст та діастолічного артері-
ального тиску на 9,2±2,4 мм рт . ст . Також було зафіксовано знижен-
ня індексу HOMA-IR у чоловіків з 3,95±0,88 до 3,3±0,51, р<0,025; у 
жінок – з 3,74±0,64 до 2,4±0,40, р<0,025 .

Висновки. Лікування хворих на АГ з предіабетом фіксованою 
комбінацією інгібітора АПФ та діуретика (периндоприл / індапа-
мід) в дозі 10/2,5 мг на добу, окрім антигіпертензивного ефекту, 
впливає на зниження рівня інсулінорезистентності, про що свідчить 
достовірне зниження  індексу HOMA-IR . 

О . О . ЯКОВЛЕВА, C . А . СЕМЕНЧУК
/Вінницький національний медичний університет імені М . І . Пирогова/

Порівняльний аналіз гепатопротекторної активності 
L-аргініну L-глутамату та тіотріазоліну  
у хворих із постінфарктним кардіосклерозом

В . І . СМИРНОВА, Г . В . ДЕМИДЕНКО
/Харківський національний медичний університет/

Вплив фіксованої комбінації інгібітора 
ангіотензинперетворювального ферменту  
та діуретика на рівень інсулінорезистентності  
у хворих на артеріальну гіпертензію з предіабетом
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Остеоартрит (ОА) та варикозна хвороба нижніх кінцівок (ВХНК) 
є поширеними захворюваннями серед жінок другої половини життя . 
На сьогодні незрозуміло, чи є це поєднання випадковістю внаслідок 
значної поширеності обох захворювань у популяції або спільності 
факторів ризику (вік, жіноча стать, ожиріння, підвищене навантажен-
ня на нижні кінцівки тощо), чи у двох захворювань є загальні меха-
нізми розвитку . Практичний інтерес становить питання їх можливого 
взаємного впливу один на одного, зокрема, чи сприяє супутня 
хронічна патологія вен нижніх кінцівок більш тяжкому перебігу ОА .

Мета дослідження – виявити фактори ризику розвитку ВХНК 
нижніх кінцівок у пацієнток з ОА колінних суглобів і оцінити можливий 
вплив ВХНК на клінічні прояви гонартрозу .

Матеріали та методи. До дослідження було залучено 46 паці-
єнток з ОА колінних суглобів відповідно до критеріїв R . D . Altman 
(1986); до контрольної групи увійшло 20 пацієнток . Середній вік 
досліджуваних становив 56,2±8,7 років, тривалість захворювання – 
7,8±5,3 роки . Всім пацієнткам було проведено клінічне обстеження, 
що включало збір скарг та об’єктивний огляд з акцентом на симп-
томи ОА і стан вен нижніх кінцівок . 

Тяжкість ОА оцінювали за + індексом Лекена . Всім були викона-
ні рентгенографія колінних суглобів у двох проекціях з оцінкою за 
I . Kellgren / I . Lawrence (1957) та дуплексне сканування артерій і вен 
нижніх кінцівок . Діагноз ВХНК встановлювали відповідно до міжна-
родної класифікації CEAP . Статистичну обробку даних проводили 
з використанням програми Statistica 6 . Для вивчення взаємозв’язку 
між ОА та ВХНК з урахуванням різниці індексу маси тіла використо-
вували методи багатофакторної логістичної регресії .

Результати. У пацієнток з ОА колінних суглобів частіше, ніж у 
контрольній групі, було діагностовано ВХНК (45,6 % проти 20 %, 

р=0,015) та ознаки хронічної венозної недостатності (32,6 % проти 
10 %, р=0,03) . Відповідно до критеріїв СЕАР, у цих пацієнток вста-
новлено клас С2 . Серед них венозний набряк нижніх кінцівок 
(клас С3) мали 11, трофічні зміни шкіри та підшкірної клітковини 
(клас С4) – 4 пацієнтки . Хворих з відкритими чи закритими веноз-
ними виразками у дослідженні не було . Операцію з приводу ВХНК 
перенесли 5 пацієнток (10,8 %) . 

Дуплексне сканування судин нижніх кінцівок продемонстру-
вало, що для ОА колінних суглобів характерне генералізоване 
ураження вен нижніх кінцівок (двостороннє ураження клапанів 
великої і малої підшкірних вен, тяжкий ступінь клапанної недо-
статності вен), що виявлено у 60,8 % пацієнток цієї групи проти 
20 % жінок контрольної групи . Після корекції відповідно до індек-
су маси тіла різниця в частоті варикозної хвороби між групами 
залишалася статистично і клінічно значущою: відношення шан-
сів = 2,7; 95 % ДІ (1,2–6,8), р = 0,036 . При аналізі чинників ризику 
виявлено, що обтяження за ВХНК основної групи реєструвало-
ся частіше, ніж у контрольній групі (відносний ризик 1,9; 95 % 
ДІ 1,2–3,1) .  Індекс тяжкості ОА за індексом Лекена був вищим у 
пацієнток з ОА і ВХНК: медіана 10 балів (нижній квартиль 7,5, 
верхній квартиль 15,5), ніж у пацієнток з ізольованим ОА – медіа-
на 7 балів (нижній квартиль 3, верхній 12 ), хоча і статистично 
незначуще – р=0,4 .

Висновки. Пацієнтки з ОА колінних суглобів мають ВХНК, озна-
ки хронічної венозної недостатності частіше, ніж здорові особи . 
Ураження вен нижніх кінцівок може посилювати прояви і тяжкість 
суглобового процесу . Хоча огрядність є чинником ризику обох 
захворювань, між ОА колінних суглобів і ВХНК існує самостійна 
асоціація .

Мета дослідження – аналіз наукових підходів до визначення 
впливу дискурсивних стратегій на суб’єктивне переживання похи-
лого віку .

Матеріали та методи. Використовували методи порівняння та 
дискурс-аналіз . Дискурсивні стратегії – це спосіб маніпулювання 
знанням задля досягнення певних цілей . 

Результати. Актуальність теми підсилюється обговоренням 
перспектив пенсійної реформи в Україні . Доведена організуюча 
роль дискурсивних стратегій у суб’єктивному сприйнятті похило-
го віку . Позитивно зорієнтовані дискурсивні стратегії (соціально-
економічного, культурного, етнічного, гендерного, релігійного і 

подібного контексту) зумовлюють суб’єктивну ідентифікацію 
похилого віку з більш віддаленим біологічним віком [«Feeling 
Younger, Being Stronger»: An Experimental Study of Subjective Age 
and Physical Functioning Among Older Adults /https://doi .
org/10 .1093/geronb/gbs037] . Негативні контексти можуть змушува-
ти людину відчути похилий вік раніше, ніж він настає як біологічний 
факт [Mechanisms Linking Neighborhood Age Composition to Health 
https://www .researchgate .net/publication/294424115_Mechanisms_
Linking_Neighborhood_Age_Composition_to_Health] . 

Висновки. Маніпулювання суб’єктивним сприйняттям похилого 
віку є виправданим за умови, коли воно стимулює активне довголіття .

І . Ю . ГОЛОВАЧ, І . П . СЕМЕНІВ, Т . М . ЧІПКО, О . С . КОРЖЕЛЕЦЬКИЙ, І . М . ЗАЗІРНИЙ
/Клінічна лікарня «Феофанія» Державного управління справами, Київ/

Частота діагностики варикозної хвороби нижніх кінцівок  
у пацієнтів з остеоартритом колінних суглобів

К . І . КАРПЕНКО
/Харківський національний медичний університет/

Вплив дискурсивних стратегій  
на суб’єктивне сприйняття похилого віку
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Мета роботи – дослідити неврологічний статус дітей у періоді 
ремісії онкозахворювань, які перебували на реабілітації в умовах 
санаторію для дітей у супроводі батьків 

Матеріали та методи. Загальне клінічне обстеження (анамнез 
хвороби, наявність супутньої патології, скарги, клінічний огляд, вимі-
рювання АТ, ЧД, ЧСС), оцінка неврологічного статусу . Інструментальні 
дослідження: ехоенцефалографія (ЕЕГ) – оцінка біоелектричної 
активності головного мозку; ехоенцефалографія (ЕхоЕГ) – оцінка лік-
вородинаміки; ультразвукова доплерографія – оцінка мозкового 
кровообігу (УЗДГ) .

Результати. У дітей при неврологічному обстеженні виявляли 
скарги на головні болі локального та дифузного характеру, які вини-
кали після перевтоми або зміни погоди, запаморочення, підвищену 
стомлюваність і дратівливість, порушення формули сну, пітливість 
кистей рук, страх темряви, заїкання, тики .

При оцінці неврологічного статусу з боку черепно-мозкових 
нервів патології не виявлено, сухожилкові та періостальні рефлекси 
жваві у 30 %, в позі Ромберга тремор повік у 42 %, дифузне похиту-
вання у 38,7 %, виражені вегетативні стигми у 72 % дітей (мармуровість 
шкірних покривів у 47 %, акрогідроз у 32 %, стійкий червоний дермо-
графізм у 18 %) . 

За даними ЕЕГ у 55,6 % дітей виявлені легко виражені порушення 
електрогенезу головного мозку, у 27,8 % – помірно виражені, а у 
16,7 % зареєстровано нормальний електрогенез головного мозку . 

На фоні порушень електрогенезу визначена наявність дисфункції 
діенцефальних структур у 11,1 % обстежуваних, і, в рівній кількості 
випадків – мезенцефальних, нижньостовбурних і підкіркових струк-
тур головного мозку (5,6 % дітей) . Функціональна активність кори у 
33,3 % дітей була ослаблена, у 27,8 % – посилена, у 38,9 % – в межах 
норми . У 72,2 % дітей на ЕЕГ не виявлено стійкої локальної патології, 
а у 27,9 % дітей реєструвалося подразнення в лобно-скронево-
центральній ділянці – 1 дитина, тім’яній ділянці – 1 дитина і в інших 
ділянках головного мозку – 3 дитини . У 94,4 % дітей типова епіактив-
ність не виявлялася, у 5,6 % дітей реєструвалася її наявність (індекс 
епіактивності – 5–25 %) .

За даними УЗ ЕхоЕГ дислокації серединних структур мозку у жод-
ного з обстежуваних дітей не виявлено . При оцінці параметрів шлу-
ночкової системи виявлено розширення 3 шлуночка лише у 1 дитини . 
Індекс пульсації був підвищений у 23,5 % дітей . Додаткові Ехо-сигнали 
візуалізувалися у 35,3 % дітей . Аналіз отриманих результатів показує, 
що близькі до норми показники ліквородинаміки були у 58,8 % дітей, 
легко виражений гіпертензійно-нормоцефальний синдром – у 29,4 %, 
легко виражений гіпертензійно-гідроцефальний синдром – у 11,8 % .

Найістотніші зміни у всіх обстежених були виявлені за даними 
УЗДГ: кровотік по сонних артеріях у межах вікової норми був у 75 % 
дітей, без асиметрії сторін у 87,5 %, гіпоперфузія виявлена у 12,5 %, 
гіперперфузія – у 12,5 % дітей . Порушення гемодинаміки в ВББ з 
гіперперфузії у 56,3 %, з вираженою асиметрією кровотоку у 50 % 

Г . А . ШАПОВАЛОВА
/Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабiлiтацiї та курортології Міністерства охорони здоров’я 
України», Одеса/

Клінічна характеристика неврологічного статусу  
дітей у періоді ремісії онкозахворювань,  
які перебували на реабілітації в умовах санаторію  
для дітей у супроводі батьків 

Метою дослідження є визначення ролі вікової інтеграції у 
активному довголітті . 

Методом дослідження є аналіз теоретичних джерел .
Результати. У вітчизняній науковій літературі активне довголіття 

найчастіше пов’язують з раціональним харчуванням, здоровим сном, 
любов’ю у різних її проявах, спілкуванням з природою, міцною роди-
ною, рухом, життям в гармонії з собою, допомогою іншим, боротьбою 
з депресією, навчанням чомусь новому [http://www .zid .com .ua/
ukr_creativework/desyat-skladovyh-aktyvnoho-dovholittya] . Академік 
М . М . Амосов закликав також виважено ставитися до ліків [http://www .
zid .com .ua/ukr_creativework/shist-zolotyh-porad-vid-henialnoho-hirurha 
akademika-mykoly-amosova] . Здійснений аналіз показав, що вітчиз-
няна наука мало уваги приділяє ролі вікової інтеграції як чиннику 

активного довголіття . Важливі висновки щодо цього містяться у дослі-
дженні американських вчених [J . Morelock, S . M . Moorman, J . E . Stokes . 
Rewriting age to overcome misaligned age and gender norms in later 
life // https://www .ncbi .nlm .nih .gov/pubmed/28215751] . Автори дове-
ли, що колективи, у яких представлені різні вікові прошарки, демон-
струють більшу соціальну згуртованість, яка позитивно впливає на 
здоров’я літніх людей й сприяє їх активному довголіттю . Цей результат 
пов’язаний із соціальними навичками літніх людей . Вони краще, ніж 
молодші колеги, запобігають виникненню міжособистісних конфліктів, 
а коли виникає конфлікт, дають приклад витримки, поваги, прощення . 

Висновок. Інтеграція у колективі представників різних вікових 
прошарків сприяє активному довголіттю людей старшого поко-
ління, які входять до його складу . 

І . І . ЗЕЛЕНА
/Харківський національний медичний університет/

Активне довголіття у контексті теорії вікової інтеграції
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Мета дослідження – виявити зв’язок між рівнем у крові холес-
терину ліпопротеїнів високої щільності (ХС-ЛПВЩ) та виживанням 
хворих на В-клітинні негоджкінські лімфоми (НГЛ) і хронічну лімфо-
цитарну лейкемію (ХЛЛ) .

Матеріали та методи. Обстежено 45 пацієнтів з НГЛ (n=36) і 
ХЛЛ (n=9), з них 26 чоловіків і 19 жінок віком 26–80 років (медіана 60 
років), з вперше діагностованим захворюванням – 19 осіб . Повне 
клінічне обстеження перед початком курсу хіміотерапії включало 
визначення в сироватці крові рівня ХС-ЛПВЩ . Проводилася оцінка 
загального й безподійного виживання хворих методом Каплана 
– Майєра за час спостереження 35 місяців .

Результати. Знижений рівень ХС-ЛПВЩ, менше за 1,03 ммоль/л 
у чоловіків і 1,29 ммоль/л у жінок, був визначений у 18 обстежених 

хворих (40,0 %) . Впродовж 35 місяців померло 16 пацієнтів (35,6 %), 
розвинувся рецидив неоплазії у 4 хворих (8,9 %) і прогресування 
– у 1 (2,2 %) . Виживання хворих на НГЛ і ХЛЛ було значуще пов’язане 
із рівнем у крові ХС-ЛПВЩ . Так, кумулятивна частка загального 
виживання за період спостереження у разі низького рівня ХС-ЛПВЩ 
на час обстеження складала 49,7 % проти 73,9 % за нормального 
його рівня (р=0,033), а кумулятивна частка безподійного виживан-
ня становила 28,7 % проти 64,9 % відповідно (р=0,008) .

Висновки. Низький рівень ХС-ЛПВЩ у хворих на В-клітинні 
негоджкінські лімфоми і хронічну лімфоцитарну лейкемію виявля-
ється в 40 % випадків і є несприятливим предиктивним біомарке-
ром, що рекомендовано враховувати як додатковий показник для 
оцінки прогнозу перебігу захворювання .

І . Є . ДЗІСЬ¹, О . Я . ТОМАШЕВСЬКА², Є . І . ДЗІСЬ², Н . Я . ТОМАШЕВСЬКА²
/¹Державна установа «Інститут патології крові та трансфузійної медицини НАМН України», Львів 
²Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького/

Рівень холестерину ліпопротеїнів високої щільності 
як прогностичний маркер перебігу В-зрілоклітинних 
лімфоїдних новоутворень

дітей, кровотік в ВББ в межах вікової норми у 43,7 % . При проведенні 
ротаційних проб виявлено: резерв кровотоку зліва достатній у 18,8 % 
дітей, знижений у 81,2 %; резерв кровотоку справа достатній у 25 %, 
знижений у 68,8 %, підвищений у 6,2 % . Віллізієве коло не замкнуте у 
87,5 %, замкнуте (при проведенні компресійних проб анатомо-функ-
ціональний стан сполучних артерій хороший) у 12,5 % . Церебральну 
ангіодистонію констатовано у 68,8 % дітей . Кровотік по церебраль-
них артеріях у межах вікової норми був у 31,3 %, гіперперфузія – у 
12,5 % і гіпоперфузія – у 56,3 % . Асиметрія кровотоку переважає у 
75 % дітей . Адаптаційні можливості апарату ауторегуляції мозкового 
кровотоку (реакція на гіпервентиляцію і затримку дихання) задо-
вільні у 43,7 % дітей, знижені – у 56,3 % . Венозна дисгемія визначала-
ся у 93,8 % дітей . Дисциркуляція по очних венах виявлена у 62,5 %, 
яремних – у 81,3% , прямому синусу – у 93,8 %, по хребтовому веноз-

ному сплетенню – у 43,7 % . Венозний застій 1–2 ступенів реєстрував-
ся у 25 %, 2–3 ступенів – у 25 %, 3 ступеня – у 12,5 % . Явища внутрішньо-
черепної гіпертензії, зумовлені порушенням венозного відтоку, 
визначалися у 93,8 % дітей, в тому числі виражені – у 33,3 % дітей .

Висновок. Отримані результати свідчать про наявність виражених 
функціональних порушень нервової системи (лікворо-, гемодинаміки, 
електрогенезу головного мозку) у дітей в ремісії онкогематологічних 
захворювань, які надходять на санаторно-курортний етап реабіліта-
ції, що вимагає додаткової саногенетичної корекції . До базового 
комплексу реабілітації, залежно від клінічних проявів захворювання, 
нейрофункціональних порушень, тривалості ремісії, відповідно до 
вищезазначених принципів реабілітації, необхідне диференційоване 
призначення водолікування (ванни, душі), електросонтерапії (частот-
ний діапазон, тривалість впливу), магнітотерапії .


