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УДК 616.345.566-344.52:616.567-957.345-02  

 

Морфологическая картина слизистой оболочки желудка 

половозрелых крыс после введения циклоферона 

Андрушенко В. В. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» (Рубежное) 

 

Распространенность заболеваний ЖКТ, как у взрослых,  

так и у детей, обуславливает более углубленное изучение 

причин их возникновения. Немаловажная роль среди 

патогенетических факторов гастроинтестинальной патологии 

принадлежит местной иммунной системе.  

Известно, что различного характера экзогенные 

воздействия на организм вызывают нарушения структурного 

гомеостаза преимущественно в фундальном отделе слизистой 

оболочки желудка, железы которого отличаются разнообразием 

входящих в них клеток, сложным составом элементов 

структурно-функциональной регуляции. Направление и 

выраженность адаптационных изменений, обеспечивающих 

гомеостаз слизистой оболочки, в значительной степени зависят 

от характера и длительности действующего фактора.  

Большинство проведённых исследований носят 

функциональный подход и, преимущественно, представляют 

собой клинические наблюдения.  

Целью данного исследования было изучение 

морфофункциональных особенностей слизистой оболочки 

желудка крыс половозрелого возрастного периода  

после введения циклоферона (индуктора эндогенного 

интерферонгенеза).  

Исследование проведено на 60 белых беспородных крысах-

самцах с исходной массой 130–150 гр. Экспериментальной 

группе животных вводили внутрибрюшинно циклоферон 

(активное вещество – глуминаакридон ацетат) в дозе 6 мг/кг 

массы тела в течение 10 суток, контрольным – физиологический 

раствор в эквивалентном объеме по той же схеме. Забор 

материала производили через 7, 15, 30, 90 и 180 суток для 
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светооптической микроскопии (окраска гематоксилин – 

эозином).  

У экспериментальных животных структура слизистой 

оболочки и общий план её строения без особенностей. 

Отмечается сглаживание желудочных ямок и отторжение 

поверхностных слоев слизистой оболочки в отдельных 

ограниченных участках; пролиферация шеечных мукоцитов. 

Между железами наблюдаются более развитые прослойки 

соединительной ткани, расширение и кровенаполнение сосудов, 

вокруг которых много лимфоцитов, плазмоцитов, а также 

эозинофилов.  

Нижняя треть и дно желез состоят преимущественно  

из главных клеток с мелкозернистым содержимым в апикальной 

части клеток. В отдельных железах наблюдается пролиферация 

главных клеток.  

Париетальные клетки занимают среднюю и верхнюю треть 

желез, в нижней трети желез и в области дна желез их мало. 

Много париетальных клеток и среди шеечных мукоцитов.  

У многих париетальных клеток ядра уплотнены и приобрели 

овальную форму. В собственной пластинке слизистой оболочки 

между дном желез и мышечной пластинкой слизистой оболочки 

наблюдаются умеренное количество лимфоплазмоцитарных 

клеток и эозинофилов, расположенных диффузно.  

Наиболее выраженные структурные и функциональные 

изменения в данной возрастной серии со стороны главных  

и париетальных клеток фундальных желез желудка наблюдались 

на 15-е сутки.  

Можно предположить, что введение циклоферона 

приводит к усилению дифференцировки главных  

и париетальных клеток, вследствие чего общая их численность  

и размеры увеличиваются.  

Таким образом, в серии половозрелых животных 

циклоферон оказывает стимулирующее действие на все 

изучаемые клетки. 
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УДК 614.78:338.45:546.3:616-053.2 

 

Біотичні та абіотичні метали в організмі дітей  

промислового регіону 

Антонова О. В. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія Міністерства охорони здоров’я 

України» 

 

В епоху науково-технічної революції особливо зростає 

вплив на здоров’я людини хімічних чинників довкілля. В цих 

умовах проблема впливу антропогенного навантаження  

на здоров’я населення, в тому числі дитячого, набула сьогодні 

особливого значення. Особливо це стосується промислово 

розвинутих територій, до яких відноситься м. Дніпро.  

За даними ВООЗ одним з глобально розповсюджених 

небезпечних речовин є свинець. Поряд з цим, даний метал 

вважається одним з найбільш токсичних для організму дитини 

елементом, у зв’язку із здатністю накопичуватися в ньому, 

спричиняючи політропну дію. Свинець для Дніпропетровського 

регіону є одним із пріоритетних забруднювачів.  

Одночасно адекватне надходження есенціальних 

мікроелементів в організм людини є особливо важливим  

у дитячому віці в зв’язку з інтенсивним їх ростом і розвитком. 

Мідь і цинк відіграють значну роль у забезпеченні росту, 

гемопоезу, імунної відповіді зростаючого організму дитини. 

Окрім цього, їм притаманні властивості біологічного 

антагонізму за умов присутності свинцю. Надлишок чи нестача 

окремих хімічних елементів, або їх сполук нерідко призводить 

до виникнення патологічних станів. Особливу роль у дисбалансі 

мікроелементів відіграють важкі метали (ВМ) – забруднювачі 

довкілля.  

Одним із найінформативніших методів визначення ВМ  

в організмі, насамперед в умовах низьких (на рівні або нижче 

ГДК) концентрацій в об’єктах довкілля, є біомоніторинг. 

Біомоніторингові спостереження за вмістом будь-якого важкого  
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металу у біосредовищах людини дає можливість визначити 

ступінь техногенного навантаження на організм у цілому. Одним 

з біологічних середовищ, що найбільш адекватно відображає 

закономірності накопичення ВМ в організмі людини є цільна 

кров.  

Дослідження проведено серед організованого дитячого 

контингенту двох промислових та контрольного районів.  

У обстежених визначали вмісту свинцю, міді та цинку у крові.  

Аналіз даних біомоніторингу свинцю у крові обстежених 

нами дітей трьох груп спостереження свідчить про те, що його 

концентрації коливаються від 0,9 мкг/дл до 56 мкг/дл.  

Для обстежених першого промислового району середня 

величина свинцю становить – 15,60 ± 3,64 мкг/дл, другого – 

45,87 ± 0,83 мкг/дл, що перевищує стандарт ВООЗ, який 

становить для дітей – 10 мкг/дл. Індивідуальні коливання вмісту 

свинцю складали від 3,3 до 46,0 мкг/дл в першому районі  

та від 47,0 до 56,0 мкг/дл у другому.  

У крові дітей контрольного району свинець визначався  

в середній концентрації, яка не перевищувала норму практично 

у всіх 100% обстежених. Вміст свинцю у крові дітей 

промислових районів був у 9,5–28 разів статистично достовірно 

вищий (p < 0,001) контрольного. Цей показник достовірно 

різниться й між першим та другим районами спостереження 

(p < 0,001), що можливо пов’язано з різними джерелами  

й характером забруднення.  

Середня концентрація міді в крові дітей промислових 

районів була на рівні 60,0 ± 13,4 мкг/дл і 53,70 ± 3,16 мкг/дл, 

цинку – 108,20 ± 14,26 мкг/дл і 38,98 ± 9,92 мкг/дл відповідно.  

Дані першого району відповідають нормальному, фізіологічному 

вмісту, а другого – значно нижчі допустимого рівня (мідь –  

на 6,3 мкг/дл нижче, цинк – у 1,8 раза нижче норми).  

Середній вміст міді у крові дітей контрольного району 

знаходиться на рівні фізіологічного вмісту – 78,20 ± 9,05 мкг/дл. 

Кількість такого есенціального мікроелемента, як цинк, 

знаходиться на нижній межі норми – 69,260 ± 2,401 мкг/дл,  
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а у 6,67% дітей значно її нижче, що може сприяти виникненню 

цинкдефіцитного стану.  

Встановлена статистично достовірна різниця (p < 0,001) 

між вмістом цинку у крові першого і другого промислових 

районів, а також між промисловими районами та контрольним 

(p < 0,01), (p < 0,001) відповідно.  

Математична обробка дозволила проаналізувати 

взаємозв’язок концентрацій металів у крові обстежених дітей. 

Визначається зворотня кореляція між вмістом свинцю та цинку  

у крові (r = –0,30; р < 0,05), що підтверджує відомий факт 

природного антагонізму між цими важкими металами.  

Таким чином, математичне опрацювання даних, довело 

існування кількісного взаємозв’язку зовнішніх концентрацій 

свинцю з його вмістом у крові дітей.  

Результати проведення біомоніторингу та їх аналіз свідчать 

про досить суттєвий вміст свинцю у крові дітей промислових 

районів у порівнянні з існуючими нормативами та даними 

обстежених дітей контрольного району, що у сукупності  

з визначенням підвищеного комплексного надходження цього 

токсиканту дозволяє припустити негативний вплив його малих 

концентрацій з об’єктів навколишнього середовища на організм 

дитини.  

Оцінюючи результати біомоніторингу, можна зробити 

висновок: незважаючи на відносно низькі зовнішні концентрації 

ВМ в об’єктах довкілля, в організмі дітей промислових районів 

міста такий абіотичний метал, як свинець визначається  

у підвищених концентраціях, що може бути пояснено постійним 

та тривалим його надходженням в організм дітей  

з повітрям, водою, їжею, відлік впливу якого починається  

з внутрішньоутробного періоду розвитку.  
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УДК 612.017.1 

 

Показники, що свідчать про старіння імунної системи осіб, 

котрі навчаються чи працюють у закладах вищої освіти 

Бабенко А. С., Ємець Л. І., Золотоверха Е. О., Степаненко Д. А., 

Соколенко В. Л. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Імунна система є комплексом спеціалізованих лімфоїдних 

органів та дисемінованих клітин мезенхімного походження, 

здатних виконувати імунні функції, а саме – підтримувати 

антигенний гомеостаз організму. На активність та повноцінність 

імунної відповіді можуть впливати численні чинники, зокрема, 

екстремальні фактори середовища та вік [1–3]. 

Нами проаналізовано показники, що свідчать про 

передумови старіння імунної системи. Обстежено 60 студентів 

ЧНУ (віком 18–22 років) та 15 викладачів університету другого 

зрілого віку (40–55 років). Серед студентів окремо виділили 

групу осіб, котрі приїхали на навчання з території посиленого 

радіоекологічного контролю і від народження зазнавали 

хронічного впливу малих доз іонізуючого випромінювання.  

Встановлено, що у осіб другого зрілого віку 

спостерігається тенденція до зниження фагоцитарної активності 

нейтрофілів та моноцитів, а також тенденція до підвищення 

індексу окисного стресу. У осіб віком 18–22 років, котрі зазнали 

пролонгованого впливу малих доз іонізуючого випромінювання, 

фагоцитарний індекс та фагоцитарне число моноцитів, а також 

фагоцитарне число нейтрофілів достовірно нижчі, ніж  

у обстежених з відносно екологічно чистих територій; індекс 

окисного стресу – достовірно вищий. Всі показники при цьому  

не виходили за межі гомеостатичної норми.  

Окисний стрес пов’язаний з етіопатогенезом багатьох 

хронічних захворювань і відіграє важливу роль у процесі 

старіння організму [4]. Ознаками старіння імунної системи  

є також зниження фагоцитарної активності макрофагів [5].  
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Таким чином, у осіб віком 18–22 років, котрі зазнали хронічного 

впливу малих доз радіації, формуються ознаки старіння імунної 

системи, у той час, як для обстежених другої вікової групи віком 

40–55 років спостерігаються лише тенденції до формування 

таких ознак.  
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Зміни патоморфологічних показників тонкої кишки  

при механічній травмі 

Бабкіна О. П., Коробко І. С. 

Національний медичний університет імені О. О. Богомольця (Київ) 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Незважаючи на достатньо велику кількість робіт, 

присвячених дослідженню ушкоджень шлунково-травного 

тракту, досконально не були вивченні питання щодо впливу 

давності виникнення травми на морфофункціональні показники,  

не дивлячись на те, що в різні терміни після настання травми 

при гістологічному дослідженні спостерігаються закономірні 

зміни в шлунку, тонкій та товстій кишці [1; 2].  
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Метою даної роботи було проведення вивчення характеру, 

механізму та давності виникнення ушкоджень тонкої кишки при 

різноманітних видах механічної травми для покращення 

діагностики та лікування такого виду травми.  

Матеріалом дослідження є акти судово-медичного 

дослідження трупів і висновки експертів та секційний матеріал – 

тканини травмованих порожнистих органів черевної порожнини 

128 трупів осіб чоловічої (96) та жіночої (32) статі, віком  

від 20 до 60 років за наявності та відсутності алкоголю в крові. 

При проведені досліджень використовували: гістологічний та 

гістохімічний методи, статистичний аналіз отриманих 

результатів.  

За нашими даними при гістологічному дослідженні 

ушкоджень тонкої кишки у загиблих від механічної травми 

виявлено, що при травмі давністю до 1 години в зоні 

ушкодження стінка кишки інфільтрована еритроцитами  

з чіткими контурами. У слизовій оболонці місцями відмічали 

десквамацію епітеліоцитів. У підлеглих клітинних шарах  

по периферії крововиливів визначали артеріальне недокрів’я, 

стінки артерій потовщені, набухлі, просочені білками плазми. 

Вени та венули розширені, переповнені кров’ю. У просвіті 

окремих судин лейкостази, сепарація плазми. Прилегла жирова 

клітковина інфільтрована оранжевими еритроцитами, судини 

повнокрівні, з лейкостазами в просвітах судин, окремі групи 

артерій та артеріол спазмовані з набухлими стінками;  

в підслизовому шарі відзначали інфільтрацію крововиливу, 

спазм артерій, стінки судин набухлі, просочені білками плазми.  

Через 1,5–2 години, відзначаються закономірні зміни,  

а саме, в осередках крововиливів у багатьох полях зору 

спостерігали серед еритроцитів поодинокі лейкоцити, тучні 

клітини. На поверхні слизової оболонки багато десквамованих 

епітеліоцитів з нечіткими контурами, порушеними ядрами. 

Строма підлеглих клітинних шарів розрихлена, набрякла.  

У просвіти судин велика кількість лейкоцитів, у тому числі 

сегментоядерних; стінки судин інфільтровані лейкоцитами  
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зі скупченням невеликої кількості лейкоцитів навкруги. Між 

розрихлених підслизового та м’язового шарів визначали 

лейкоцити, круглі лімфоцитоподібні клітини і плазмоциди, тучні 

клітини, окремі з яких з дегранульованою цитоплазмою. Серозна 

оболонка розрихлена через набряк, на її поверхні місцями 

нашарування ниток фібрину у вигляді невеликих фрагментів 

розових гомогенних мас. Прилегла жирова клітковина 

інфільтрована еритроцитами з домішкою невеликої кількості 

лейкоцитів. У просвіті окремих судин визначали лейкоцити, 

фібрин, стінки цих судин інфільтровані лейкоцитами  

зі скупченням великої їх кількості навкруги судин.  

При давності ушкодження 2–3 години, гістологічна 

картина аналогічна вищезазначеній, але збільшується набряк, 

посилюються дистрофічні зміни, збільшується накопичення 

лейкоцитів навкруги судин, виявляються поодинокі лімфоцити 

та тучні клітини.  

Морфологічні зміни в тонкій кішки при давності 

пошкоджень 4–5 години: посилюються дистрофічні зміни, 

набряк, відзначається порушення кровообігу у вигляді спазму 

артерій, розширення судин. В осередках крововиливів серед 

еритроцитів спостерігається велика кількість лейкоцитів, 

поодиноких лімфоцитів, тучних клітин з дегранульованою 

цитоплазмою. По периферії крововиливів все клітинні шари 

стінки кишки різко набряклі, дифузно інфільтровані 

лейкоцитами, округлими клітинами типу лімфоцитоподібних, 

плазмоцидами. Навкруги клітин ще більше лейкоцитів, місцями 

з утворенням широких муфт. В слизової оболонці ендотеліоцити 

десквамовані, частина з них с нечіткими контурами ядер, 

набухлою цитоплазмою. На серозній оболонці нашарування 

ниток фібрину з домішкою великої кількості лейкоцитів окремі  

з яких в стані розпаду. Прилегла до стінки кишки жирова 

клітковина з повнокровними судинами, інфільтрована 

лейкоцитами, в просвіті окремих судин тромби з ниток фібрину  

і лейкоцитів, стінки судин не розрізняються, інфільтровані 

лейкоцитами, частина з яких з порушеними ядрами.  
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У часовому інтервалі травми 6–7 годин в центрі 

крововиливів більшість еритроцитів з нечіткими контурами, 

гомогенізовані, ближче до периферії еритроцити зі збереженими 

контурами клітин, домішкою порушених лейкоцитів, місцями  

у вигляді зерен пігменту бурого кольору, лімфоцитів, багато 

макрофагів, тучних клітин, ендотеліоцити в слизовій  

оболонці нечіткі. Міжм’язові простори поширені через  

набряк, визначається велика кількість лейкоцитів,  

які розповсюджуються серед серозної оболонки, на серозній 

оболонці нашарування порушених лейкоцитів, серед яких 

спостерігаються макрофаги, поодинокі фіброцити.  

У терміни 8–9 годин по периферії крововиливів в зоні 

реактивних змін збільшується кількість круглих клітин – 

лімфоцитів, зменшується кількість тучних клітин. Слизова 

оболонка з ознаками аутоліза. 

Таким чином, в результаті проведених досліджень 

встановлено, що морфологічні особливості ушкоджень тонкої 

кишки дозволяють вирішити питання про те, чи відбувся цей 

розрив безпосередньо у момент травми,чи він є наслідком 

некробіотичних змін в області крововиливів, що акумулювалась. 

Отримані результати свідчать про наявність закономірної 

динаміки змін гістологічних показників та можливість розробки 

комплексу критеріїв для оцінки встановлення давності 

виникнення ушкоджень порожнистих органів черевної 

порожнини, зокрема тонкої кишки. 

 

Список використаної літератури 
1. Ганжий В. В. Зондовая коррекция синдрома энтеральной 

недостаточности при абдоминальных осложнения у больных с политравмой // 
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УДК 616.314.17-008.1-089.23 

 

Математичне моделювання та порівняльний біомеханічний 

аналіз різних шинуючих конструкцій при іммобілізації 

фронтальних зубів нижньої щелепи методом  

скінченних елементів 

Біда В. І., Гурин П. О., В’юн Г. І. 

Інститут стоматології НМАПО ім. П. Л. Шупика (Київ) 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Для обґрунтування використання тієї чи іншої шинуючої 

конструкції, необхідно мати чітке уявлення механізму 

перерозподілу жувального тиску між зубами. Математичне 

моделювання та аналіз деформовано-напружених станів 

методом скінченних елементів (МСЕ), дозволяє вивчити 

механізми перерозподілу жувального навантаження без шин  

та при використанні різних шинуючих конструкцій  

та обґрунтувати необхідність їх використання та конкретні 

покази. Тому, чисельний розрахунок напружених станів,  

що виникають в зубощелепній системі, в програмах,  

які базуються на МСЕ, є актуальним питанням в стоматології.  

Мета дослідження – порівняти механізми перерозподілу 

жувального тиску між зубами і визначити зони максимальних 

напруг по Мізесу (von Mises) при використанні різних 

шинуючих конструкцій у фронтальній ділянці нижньої щелепи, 

а саме адгезивної волоконної шини (АВШ) і універсальної 

розбірної пародонтологічної шини (УРПШ). 

Для дослідження була створена математична тривимірна 

твердотільна модель фронтальної ділянки нижньої щелепи,  

яка включала 8 зубів (різці, ікла та перші премоляри), щелепну 

кістку та 2 види шин: УРПШ та АВШ. Модель була створена  

у програмному пакеті «SolidWorks 2006» та аналізувалася  

за допомогою МСК в програмному пакеті ANSYS Workbench 

17.0 при навантаженні в 100 Н та 200 Н. Оцінювалися показники 

розподілу напруг по Мізесу, які виникали в системі  

«шина-опорні зуби-кістка». 
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При навантаженні у 200Н при шинуванні композитною 

шиною зубів з втратою кісткової підтримки 75%, еквівалентні 

напруги досягають показників – 43,62 MPa по von Mises на 

коренях і 79,49 MPa по von Mises у кістці, 30,58 MPa –  

на поверхні шини, та 30,49 всередені шини. Якщо шинування 

зубів відбувається за допомогою універсальної розбірної 

пародонтолгічної шини, то показники складають – 29,81 MPa  

по von Mises на оральній поверхні коренів різців, 26,56 MPa  

по von Mises в апікальних ділянках кістки, і 65,81 MPa  

по von Mises на поверхні шини, 58,24 MPa по von Mises 

всередині конструкції. Якщо навантаження становило 100Н,  

то показники пропорційно зменшувалися в 2 рази. 

Таким чином, шинування фронтальних зубів нижньої 

щелепи, за допомогою УРПШ дозволяє знизити максимальне 

напруження на поверхні коренів на 32%, а у кістці на 77%, 

порівняно з АВШ шиною, та збільшити навантаження в самій 

шині, тобто перерозподіл прикладеного навантаження відбувається 

більш фізіологічно – на коронки зубів та саму конструкцію. 

 

 

 

УДК 614.253.4:371.83:159.9.07:37:378.124:614.258 

 

Роль психологічного мікроклімату в академічних групах  

у соціально-гуманітарній роботі медичного вузу  

Білецька Е. М., Головкова Т. А., Землякова Т. Д. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 

Науковою основою створення умов для гармонійного 

формування особистості людини, у тому числі численного 

студентства, розкриття можливостей і здібностей, обумовлення 

здорового способу життя – є психогігієна. В останні роки все 

більше розповсюдження одержує інтегральна область 

психогігієни – психологія людських взаємовідносин, як основа 

психологічного мікроклімату у будь-якому колективі, і, перш за 

все, студентському [1; 2]. 
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Метою роботи стала оцінка психологічного мікроклімату 

груп студентів-медиків, з встановленням рівня сумісності, 

особистостей неформальних лідерів, кількості і характеру 

конфліктів для розробки комплексу профілактичних заходів 

щодо поліпшення психологічного клімату у групах. 

Дослідження здійснювались на кафедрі загальної гігієни 

Дніпропетровської медичної академії, об’єктом досліджень були 

313 студентів ІІІ курсу (22 групи). Застосовано соціометричний 

метод, який передбачає індивідуальне (анонімне) заповнення 

соціометричної карти студентським колективом. Для оцінки 

рівня психологічного клімату й характеру взаємовідносин 

використовували коефіцієнт міжособистної сумісності – 

показника, який відображає ступінь взаємної сумісності  

як членів, так і всього колективу, максимальне значення якого  

3 у. о. (100%). 

Результати аналізу соціометричних карт свідчать про те, 

що в групах майбутніх медиків ступінь психологічної сумісності 

в у цілому вища за середній рівень – 69%. Невтішні результати 

щодо формальних лідерів (старост): їх особистості здебільш  

не співпадають з особистостями істинних лідерів. 

«Істинні лідери» груп мають найвищу ступінь «дружності» 

(98–74%), що в середньому складає 86%. Конфліктують  

з одногрупниками 28% студентів; кількість респондентів,  

які мають два і більше конфліктів 5–6%. Кількість конфліктів  

і ступінь «дружності» в групах не завжди були 

взаємопов’язаними: ці поняття мають більш широкий зміст. 

Таким чином, методика визначення рівня психологічного 

сумісництва студентів дозволила встановити ступінь 

«дружності» кожної групи, особистості істинних і неформальних 

лідерів, кількість конфліктів в групах та їх характеристику. 

Отримані дані обговорені в групах та в індивідуальних 

співбесідах зі студентами. Вони демонструють складні процеси 

психофізіологічної адаптації студентів до умов перебування  

в колективах (групах) сучасних вищих навчальних закладів,  

в тому числі медичних. Крім того, результати досліджень 

можуть бути використані для розроблення заходів щодо 
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діагностичного, профілактичного та оздоровчо-корекційного 

змісту. Так, наші дослідження завершились розробкою 

методичних вказівок «Аутогенне тренування – активний метод 

підвищення психологічної працездатності та антистресорних 

можливостей організму (психогігієнічний варіант для студентів 

та викладачів)» [2]. Одним з прикладів практичного 

використання одержаних результатів – методична допомога 

викладачам та кураторам груп, які зможуть застосовувати їх  

в навчально-виховній роботі. Проведення таких досліджень на 

першому курсі, після першого семестру, допоможе деканатам 

призначати старостами істинних лідерів. Наявність конфліктів, 

їх кількість та характер – також важлива інформація для 

адміністрації щодо нормалізації психологічного мікроклімату  

в групах.  

 

Список використаної літератури 
1. Асиркіна Г. П. Організаційно-педагогічна структура соціальної 
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УДК 612.825.1 

 

Особливості інтенсивності електричної активності  

кори головного мозку в осіб чоловічої статі  

з територій посиленого радіоекологічного контролю  

Шосткинського району Сумської області 

Білокур Д. О. 

Сумський державний педагогічний університет імені А. С. Макаренка 

 

Дослідження інтенсивності електричної активності кори 

головного мозку, у якому узяло участь 32 волонтери:  
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16 чоловіків, мешканців Шосткинського району (досліджувана 

група), 16 осіб чоловічої статі – населення умовно 

радіоекологічно чистих територій Сумщини (контрольна група), 

віком від 18 до 35 років, проводилось на базі Сумського 

державного педагогічного університету імені А. С. Макаренка 

(усі волонтери дали письмову згоду на участь). Було застосовано 

загальноприйняті методики визначення відповідних показників. 

Здійснено статистичну обробку даних.  

Дослідження, результати якого наведено у таблиці 1, 

виконано у відповідності до біоетичних норм з дотриманням 

законодавства України [1]. 

 

Таблиця 1 

Інтенсивність електричної активності кори головного мозку 

у осіб чоловічої статі з територій посиленого 

радіоекологічного контролю Шосткинського району 

Сумської області 
Показник α-ритм β-ритм θ-ритм δ-ритм 

Сер. ампл. ритму, 

мкВ 
9,40 ± 0,66 10,00 ± 1,15 6,83 ± 0,67 8,07 ± 1,01 

Сер. част. ритму, 

к/с 
10,60 ± 0,42 17,67 ± 0,93 5,47 ± 1,90 2,77 ± 0,32 

Відхилення част., 

к/с 
1,10 ± 0,21 1,27 ± 0,23 0,85 ± 0,45 1,08 ± 0,29 

Індекс ритму, % 69,67 ± 1,37 100 ± 0 44,8 ± 3,40 11,33 ± 1,95 

Коеф. Асим., % 7,67 ± 0,88 8,67 ± 0,69 28,67 ± 2,95 39,33 ± 1,39 

 

У досліджуваній групі у стані спокою із закритими очима 

показники інтенсивності альфа-ритму коливаються у межах 

від 5,60 ± 0,91 до 23,00 ± 1,16 мкВ. Зональні різниці альфа-ритму 

відсутні в обох півкулях. У контрольній групі показники 

інтенсивності фонової ЕЕГ знаходяться у межах від 13,37 ± 1,07 

до 25,80 ± 1,32 мкВ. У фоновій ЕЕГ не спостерігається 

міжпівкулевої асиметрії у волонтерів з територій посиленого 

радіоекологічного контролю. У 50% досліджуваних 

спостерігаються часті короткі спалахи білатерально-синхронної 

альфаподібної активності, що свідчить про ірритацію 

медіобазальних структур. У волонтерів відкривання очей 
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супроводжується незначним зниженням інтенсивності альфа-

ритму у всіх досліджуваних ділянках. У контрольній групі  

у стані спокою з відкритими очима депресія альфа-ритму також 

проявляється генералізовано. 

Фонова ЕЕГ досліджуваних характеризується проявом 

бета-ритму в усіх досліджуваних відділах. Загалом показники 

інтенсивності коливаються у межах від 4,5 ± 0,80 до  

21,63 ± 1,22 мкВ. У контрольній групі діапазон амплітудних 

значень становить від 7,70 ± 0,92 до 15,63 ± 1,70.  

Середня амплітуда ритму (у досліджуваній групі) складає  

8,67 ± 0,69 мкВ. 

Середні фонові значення інтенсивності тета- і дельта-

ритмів у волонтерів досліджуваної групи знаходяться у межах 

5,127 ± 0,39 та 2,78 ± 0,27 к/сек відповідно, що не перевищує 

рівень фонової активності. Локалізація повільнохвильової 

активності знаходиться у передній лобній, правій скроневій  

та тім’яній ділянках.  

Таким чином, одержані дані електроенцефалографічного 

дослідження вказують на наявність у 50% чоловіків, які зазнали 

хронічної дії малих доз іонізуючої радіації, характерних 

патологічних проявів мозкової активності. Під впливом 

зовнішніх факторів у досліджуваних формуються специфічні 

механізми інтегративних внутрішньокоркових зв’язків, які 

створюють основу для оптимізації пристосувальних реакцій 

організму до навантажень в цілому [2]. 
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УДК 612.014.42:615.32 

 

Исследование свойств препаратов природного 

происхождения в экспериментальных условиях  

Бобро Е. В. 

Южноукраинский национальный педагогический университет имени  

К. Д. Ушинского (Одесса) 

 

Характеристике и классификации препаратов 

биоорганического происхождения уделено немало внимания. 

Ученые неоднократно приходили к выводу, что биологически 

активные вещества, в своем большинстве, не имеют побочных 

эффектов, не токсичны. Многие из препаратов растительного 

происхождения обладают антиоксидантным эффектом  

и являются существенным подспорьем при угасании работы 

антиоксидантной защиты человека.  

Известно, что при сбоях в антиоксидантной защите 

активизируется процесс свободнорадикального окисления,  

что приводит к старению клетки и организма в целом. 

Препараты геоорганического происхождения, в частности 

производные торфов, относятся к биогенным стимуляторам  

и незаменимы для активации иммунитета, так как запускают 

процесс оздоровления органов и систем. Учитывая качества 

биопрепратов, интерес к ним не ослабевает и доныне.  

Помимо вышеперечисленных свойств общего действия на 

организм биопрепараты используются при заболеваниях 

различных органов и систем. Вызывает интерес исследование 

возможности применения препаратов геоорганического 

происхождения при заболеваниях различных отделов нервной 

системы. Так «Торфот» является фармакопейным препаратом 

отгона торфа. Содержит в своем составе фенолы, бензофураны  

и дифуранбензолы. Препараты лечебной грязи – пелоиды, 

содержат гуминовые вещества, фенольные гидроксилы, 

хиноидные группы. «Торфот» используют внутримышечно при 

заболеваниях периферической нервной системы, в частности, 

при невритах и радикулитах различного генеза. Пелоиды 
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применяют курсами в виде аппликаций на кожу. Также 

используются в неврологической практике при лечении 

невритов и радикулитов различного генеза. Представляло 

интерес исследование влияния данные лекарственных форм  

на центральную нервную систему. 

В результате исследований проведенных на белых 

лабораторных крысах было выявлено, что однократное 

применение пелоидотерапии методом наложения аппликаций 

приводило к статистически не значимому изменению амплитуд 

ритмов ЭЭГ в правом и левом полушарии. Тогда как при 

системном однократном введении фармакопейного препарата 

содержащего отгон торфа отмечалось его влияние сразу же 

после введения. Что характеризовалось изменением амплитуд 

ритмов ЭЭГ и неодинаковым действием препарата на правое  

и левое полушария головного мозга.  

Проведенные нами исследования свидетельствуют  

о разностороннем влиянии препаратов георганического 

происхождения на кору головного мозга крыс. 

 

 

 

 

УДК 616.53-002:67 

 

Програма корекції вікових змін шкіри з використанням 

квантової терапії  

Бондаренко О. В., Баннікова О. П. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Проблема корекції вікових змін шкіри до сьогоднішнього 

моменту вирішувалася традиційним медичним шляхом. 

Використовувалися, в основному, апаратні процедури 

(термоліфтінг, лазерне омолодження шкіри, фракційний 

фототермоліз, мікрострумова терапія, міостимуляція), а також 

ін’єкційні процедури (ботулінічний токсин – Ботокс, Диспорт), 
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контурна пластика препаратами гіалуронової кислоти, 

біоревіталізація, мезотерапія, а також ліфтингові програми для 

зовнішнього застосування. Не дивлячись на широкий 

асортимент препаратів даного напрямку, слід зазначити,  

що основна їх частина містить лікарські субстанції синтетичного 

походження, які здатні проявляти значну побічну дію  

на організм людини, особливо при тривалому застосуванні. 

Корекція вікових змін шкіри є актуальною медико-

косметологічною проблемою. Косметичні вікові зміни жінок 

значною мірою погіршують соціально-психологічні та 

професійні аспекти життя.  

У літературі підкреслюється роль квантової терапії  

в корекції вікових змін шкіри обличчя, шиї і зони декольте, але 

дані про вивчення ефективності квантової терапії в комплексній 

корекції вікових змін відсутні. 

Мета дослідження – підвищення ефективності корекції 

вікових змін шкіри шляхом розробки комплексної програми  

з використанням квантової терапії.  

Об’єкт дослідження – апаратні квантові процедури  

в корекції вікових змін шкіри. 

З багатьох існуючих методик ми спробували обрати 

найбільш ефективні, ті, що дають гарний результат, а також 

нескладні у технічному виконанні. 

Головна мета при розробці індивідуальної програми 

корекції вікових змін шкіри – максимально задовольнити 

побажання клієнта. Для точнішої візуальної діагностики 

проводили анкетування і фотографування в 3 ракурсах обличчя  

і шиї клієнта для оцінки початкового і поточного стану шкіри,  

а також для прогнозування реальних результатів.  

У розроблену програму корекції вікових змін шкіри 

обличчя, шиї і зони декольте входили наступні лікувально-

профілактичні косметичні процедури: 

– ультразвукова чистка шкіри 1 раз на тиждень; 

– ензимний пілінг 1 раз на тиждень: видалення ділянок 

гіперкератозу, стимуляція регенерації й метаболічних процесів  

в шкірі, вирівнювання рельєфу шкіри, зменшення застійних 
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плям шляхом розсмоктуючої та відлущуючої дії, виведення 

екзо- і ендотоксинів; уурс – 10 процедур;  

– живильний масаж 3 рази на тиждень; курс 20 процедур; 

– квантова терапія по розробленій методиці. 

Курс квантової терапії для корекції вікових змін обличчя  

і шиї проводився в наступних 9 режимах: активній захист, 

детоксикація організму, регуляція шлунково-кишкового тракту, 

міоліфтинг обличчя, регуляція кровообігу, регуляція та 

очищення нирок, регуляція лімфодренажу, регуляція 

ендокринної системи, антистрес.  

Під спостереженням знаходилося 36 жінок віком від 35 до 

56 років з різними морфотипами старіння шкіри (втомлений, 

деформаційний та зморшкуватий). Клієнти були розподілені  

на 2 групи: до першої групи увійшли жінки, яким проводилася 

корекція вікових змін обличчя, шиї і зони декольте без 

використання квантової терапії; в другу групу – жінки, яким 

проводилася корекція вікових змін з використанням квантової 

терапії.  

Комплексне обстеження клієнтів проводили до корекції,  

в процесі спостереження й після закінчення курсу корекції 

вікових змін шкіри.  

Квантові процедури проводили апаратом Deta-Cosmo 

протягом 40 хвилин. Курс корекції складав до 15 процедур 

залежно від наявності супутніх захворювань у клієнта  

і до отримання бажаного результату. Після цього переходили  

до підтримки досягнутих результатів. Так проводили три цикли  

з інтервалом 2 місяці. 

Якщо в 1 групі доводилося говорити лише про незначне 

зменшення вікових змін шкіри обличчя, шиї і зони декольте, 

тоді як проведення квантової терапії в 2 групі дало позитивну 

динаміку. 

На фоні проведеної квантової терапії в 2 групі зазначено 

розгладження мімічних зморшок (54%); зменшення 

гіперпігментацій (36%), телеангіектазій (47%) та гіперкератозу 

(77%); поліпшення кольору обличчя, тургору та еластичності 

шкіри.  
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Висновки: квантова терапія м’яко впливає на епідерміс, 

дерму, судини та м’язи людини; виводять з організму людини 

крупні грубодисперсні білки, амінокислоти та ліпіди; чинить 

протизапальну дію, нормалізує роботу сальних залоз шкіри,  

що є дуже важливим фактором при корекції вікових змін шкіри. 

Констатовано, що використання квантової терапії  

в комплексній корекції вікових змін шкіри дає позитивну 

динаміку.  

Висока ефективність, безпека та економічна доступність 

розробленої програми корекції вікових змін шкіри обличчя, шиї 

та зони декольте дозволяють рекомендувати її для широкого 

застосування в косметологічній практиці. 

 

 

 

УДК 611.714-14:617.51 

 

Морфометрична конфігурація склепіння черепа 

Бондаренко О. В., Боярчук О. Д., Волкова К. Г. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Метою дослідження було комплексне морфометричне 

вивчення індивідуальної анатомічної мінливості конфігурації 

поверхні кісток склепіння черепа. 

Об’єкт дослідження: склепіння черепа людини з брахі-, 

мезо- і доліхоцефалічною формами черепа. 

Предмет дослідження: площинні координатні точки 

зовнішньої і внутрішньої кісткових поверхонь і конфігурація 

кісток склепіння черепа. 

У дослідженні були використані краніометричні методики. 

При вивченні конфігурації склепіння черепа за допомогою 

контактного сполучення лекальних елементів парабол на черепі 

встановлено, що конфігурація поверхні черепа брахі-, мезо-  

і доліхоцефалів відрізняється. Однак, при аналізі фронтальних 

перетинів встановлено, що конфігурація луски потиличної 
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кістки для всіх трьох форм черепа практично однакова.  

Для конфігурації тім’яної кістки у фронтальних перетинах  

у брахіцефалів характерна перевага параболічних функцій  

на ділянці від фронтального шва попереду до середини відстані 

від glabella до opistocranion. На цій ділянці в мезоцефалів 

парабол значно менше, а в доліхоцефалів вони відсутні. Луска 

скроневої кістки й прилеглі до неї відділи тім’яної кістки у всіх 

типах черепів описуються на більшому протязі ділянками 

парабол Y = Х
2 

, Y = Х
3 

і Y = Х
2
 / 2. Однак у брахіцефалів лінія 

перегину більш вертикально розташованих луски скроневої 

кістки і частини тім’яної кістки у власне сферичну його частину 

по відношенню до мезо- і доліхоцефалів розташовується  

по перетині х = 6. У мезоцефалів ця лінія розташовується  

по перетині х = 5, у доліхоцефалів – по перетині х = 4.  

На наш погляд, це пов’язано з перевагою в доліхоцефалів 

подовжніх розмірів черепа над поперечними. Інша частина 

тім’яної кістки в брахі-, мезо- і доліхоцефалів описується 

переважно дугами кіл з різними радіусами, причому ця ділянка  

в доліхоцефалів витягнута у сагітальному напрямку,  

а в брахіцефалів – у фронтальному, у мезоцефалів – займає 

проміжне положення. 

Конфігурація луски лобової кістки у фронтальних 

перетинах має такі особливості. Частина лобової луски до межі 

росту волосся у всіх трьох формах черепів відповідає колу  

з радіусом R = 5. Ділянка лобового бугра описується  

в брахіцефалів дугою кола з радіусом R = 4,5, у мезоцефалів – 

дугою кола з радіусом R = 3, у доліхоцефалів – з радіусом кола  

R = 4. Це, на наш погляд, свідчить про більшу ширину лобової 

кістки в брахіцефалів, і меншу – у мезо- і доліхоцефалів. Інша 

частина лобової кістки в брахі- і доліхоцефалів має складну 

конфігурацію, яка описується колами й параболами.  

У мезоцефалів значна частина лобової луски від межі росту 

волосся до фронтального шва відповідає у фронтальних 

перетинах дузі кола з радіусом R = 7,5.  

При вивченні конфігурації поверхні черепа в сагітальних 

перетинах установлено, що ділянка потиличної кістки має 
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складну конфігурацію, яка описується різними параболами  

у всіх трьох типів черепів. 

Ділянка тім’яних бугрів відповідає переважно формі 

парабол у брахі–,мезо– і доліхоцефалів. 

Парасагітальна ділянка в сагітальних перетинах у мезо-  

і доліхоцефалів описується дугами кіл з радіусами R = 8 і R = 9, 

а в брахіцефалів – колом з радіусом R = 7 і параболами Y = Х
2
  

і Y = Х
2
 / 2. Збільшення радіуса кривизни сагітальних перетинів 

у мезо- і доліхоцефалів у порівнянні з брахіцефалами, на наш 

погляд, указує на зміну співвідношення поперечного  

й подовжнього розмірів черепа з перевагою подовжніх розмірів 

над поперечними у доліхо- і мезоцефалів. 

Центральна частина тім’яної кістки при будь-якій формі 

черепа найчастіше в сагітальних перетинах описується дугами 

кіл. 

Ділянка фронтального шва в цих перетинах у брахіцефалів 

описується параболічними функціями, у мезоцефалів медіальний 

відділ перетинів описується колами, латеральний – параболами. 

У доліхоцефалів ділянка фронтального шва відповідає дугам кіл, 

однак вони також мають ділянку, яка виражена параболами. 

Остання розташована на поверхні лобової кістки поблизу 

фронтального шва. Інші відділи лобової луски при будь-яких 

формах черепа описуються дугами кіл. 

При зіставленні фронтальних і сагітальних перетинів 

виявлені ділянки сполучення, які описуються дугами кіл.  

У ділянці лобової кістки від лінії розпилювання черепа знизу до 

межі росту волосся вгорі й до медіального краю лобових бугрів 

із латеральної сторони поверхня кісток має постійну 

конфігурацію. Вона описується перетинанням дуг кіл з радіусом 

R = 5 у фронтальній площині у всіх формах черепа і з радіусами 

R = 6,5 (у брахіцефалів), R = 7 (у мезоцефалів) і R = 7,5  

(у доліхоцефалів) у сагітальній площині. У мезо- і доліхоцефалів 

верхня межа ділянки знаходиться вище межі росту волосся  

і на 2–2,5 см не досягає фронтального шва. Менший радіус 

кривизни сагітальних перетинів у брахіцефалів указує на більш 

опуклу конфігурацію чола. 
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Ділянка лобових бугрів у брахі- і мезоцефалів подана 

групою ділянок сполучення кіл, а у доліхоцефалів – однією 

ділянкою. У фронтальній площині на відстані 2 см від 

фронтального шва у брахі-, мезо- і доліхоцефалів виявлена 

ділянка зі сферичною поверхнею з радіусом R = 7–7,5. 

Таким чином, у брахіцефалів площина побудови 

порівнянна з квадратом, а в доліхоцефалів – має вид 

прямокутника, у якого переважає переднє-задній розмір. 

Площина побудови мезоцефалів займає проміжне положення.  

 

 

 

УДК 616.53-002:687.552.2 

 

Косметологічна програма корекції гіперпігментацій 

Бондаренко О. В., Мамедова К. А. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Сьогодні інтерес дерматологів і косметологів до 

захворювань з порушенням пігментоутворення значно зріс.  

Не дивлячись на різноманіття методів, вживаних на практиці для 

корекції гіперпігментації шкіри різного ґенезу, це не забезпечує 

бажаного тривалого ефекту. Актуальною залишається 

необхідність досліджень оптимізації комплексного вживання 

різних лікувальних методів на основі цілеспрямованої дії  

на пігментну пляму. Актуальність проблеми гіперпігментації 

заставляє шукати нові, ефективніші методи корекції.  

Мета дослідження – підвищення ефективності корекції 

гіперпігментацій шляхом розробки комбінованої 

косметологічної програми.  

При виборі лікувальних методів в першу чергу у кожного 

клієнта визначали причину виникнення і вигляд 

гіперпігментації, вік, тип шкіри, фототип, наявність 

протипоказань до певних препаратів і методів.  
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Програма корекції гіперпігментацій в домашніх умовах 

складалася з 5 лікувальних етапів (індивідуальних рекомендацій 

догляду за шкірою обличчя; раціону з врахуванням типу шкіри; 

очищення організму від шлаків; нормалізації кровообігу; 

вживання депігментуючих засобів).  

Програма корекції гіперпігментацій в косметологічному 

кабінеті полягала з відлущувальних процедур (кріотерапії), 

ремоделювання шкіри (ензимнихпілінгів), зволоження шкіри, 

антигомотоксичноїмікрострумової корекції (лімфатичного 

дренажу, нормалізації клітинного метаболізму та відновлення 

енергетичного обміну шкіри, іонофорезу для введення 

лікарських речовин).  

Для відлущування і вирівнювання рогового шару шкіри 

застосовували рідкий азот (кріотерапію). Кріотерапія 

призначалася при епідермальних пігментних плямах. Аплікатор 

накладали на ділянку пігментної плями на 10–15 секунд. 

Повторно процедуру проводили через 3 тижні. Паралельно 

використовували косметичні засоби, блокуючи тирозиназу 

(креми, емульсії, сироватки). 

Ремоделювання шкіри проводили для збільшення товщини 

шкіри івідновлення структури колагену. З цією метою 1 раз на 

тиждень клієнтам проводили ензімніпілінги у поєднанні  

з такими інгредієнтами, як біологічно активні пептиди, ретіноїди 

і полісахариди. 

Зволоження шкіри – дозволяє створити ефект 

миттєвогоосвітлення шкіри. Для здобуття такого ефекту 

проводили легкий масаж, стимулюючий приплив крові до шкіри, 

і наносили засоби, що містять гіалуронову кислоту, 

полісахариди, фосфоліпіди, рослинні олії і компоненти 

зволожуючого чинника.  

Антигомотоксична корекція гіперпігментацій 

виконувалася за допомогою мікрострумової терапії і складалася 

з наступних трьох етапів. 

Перший етап – мікрострумовий лімфатичний дренаж 

обличчя і шиї. Процедуру виконували з урахуванням 

морфологічної будови кровоносної та лімфатичної систем. 
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Лімфодренаж починали і закінчували в ділянці шиї. При роботі  

з електродами різної полярності негативний електрод  

є пасивним, тому рухи здійснюються позитивним активним 

електродом в бік зовнішньої поверхні шиї.  

Через 3–4 тижні починали другий етап антигомотоксичної 

корекції гіперпігментацій – мікрострумову нормалізацію 

клітинного метаболізму та відновлення енергетичного обміну 

шкіри.  

Рух електродами проводили з урахуванням будови 

мускулатури шиї і обличчя двома способами: один електрод був 

пасивний й знаходився на місці (стабільний метод), інший – 

активний рухався йому назустріч (лабільний метод).  

Пасивне положення: два електроди розташовували поруч 

на невеликій відстані один від одного так, щоб між ними 

утворилася складка шкіри; при цьому натискання не повинно 

бути болючим.  

Активне положення: один електрод знаходиться 

стаціонарно, а другий електрод до нього рухається  

з рівномірним натисканням, як би перекочуючи шкіру; можливо 

так само паралельне перекочування електродів. 

Жінкам після 45 років (з віковими пігментними  

плямами, пов’язаними із змінами гормонального фону) для 

покращення лікувального ефекту додатково проводилася 

антигомотоксичнамікрострумова терапія для нормалізації 

клітинного метаболізму і відновлення енергетичного обміну 

шкіри таких зон: навколо очей, лобова, щокова, надперенісся.  

Третій етап антигомотоксичної корекції гіперпігментацій – 

мікрострумовий іонофорез (введення лікарських речовин). 

Процедуру виконували електродами-рукавичками  

з використанням струмопровідних відбілюючих лікарських 

засобів: саліцилової кислоти 1–5%, вітаміну С 2–5%, вітаміну В1 

1–2%, вітаміну Е 2%, гіалуронової кислоти 0,5%. 

Загальна тривалість антигомотоксичноїмікрострумової 

терапії становила приблизно 40–45 хвилин. На курс корекції 

гіперпігментацій призначали 10–15 сеансів, які проводилися 

через день. Через 6 місяців курс повторювали.  
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Розроблена комбінована програма корекції 

гіперпігментацій швидко дає позитивний результат та нескладна 

в технічному виконані. Висока ефективність, безпека  

та економічна доступність програми дозволяють рекомендувати 

її для широкого застосування в косметологічній практиці. 

 

 

 

УДК 612.017.1:616.314.17-008.1-036.12 

 

Цитокіновий та імунний статус хворих  

на хронічний періодонтит 

Бондарь О. О. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Хронічному запаленню, до якого відноситься і хронічний 

періодонтит, притаманні порушення імунного і цитокінового 

статусів. Цитокіновий статус людини характеризує реакцію 

імунної системи організму на присутність в ньому збудників 

захворювання, як носіїв генетично чужорідної інформації. 

Вивчення цитокінового та імунного статусів важливе в розробці 

патогенетично обґрунтованих способів лікування хронічних 

захворювань бактеріальної етіології. 

Мета дослідження – вивчення у хворих на хронічний 

періодонтит кількісних показників клітинної ланки імунітету 

(CD3, CD4, CD8, CD16 и СD22) і концентрацій в сироватці крові 

прозапальних цитокінів, таких як інтерлейкіни (ІL-1β, ІL-6, ІL-8) 

і фактор некрозу пухлин (TNF-α). 

В процесі дослідження обстежено 47 пацієнтів на 

хронічний періодонтит. Середній вік обстежених складав 

39,5 ± 1,7 років, жінок було 20 (42,6%), чоловіків – 27 (57,4%). 

Контрольну групу склали 25 практично здорових людей  

(10 жінок і 15 чоловіків), віком 37,4 ± 1,9 років. 

Лімфоцити виділяли в градієнті щільності фікола-

верографіну (р = 1,076). Ідентифікацію популяцій Т-, В- та  

НК-лімфоцитів, а також їх субпопуляцій Т-хелперів / індукторів  
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і Т-супресорів / цитотоксиків проводили за допомогою 

моноклональних антитіл CD3, CD4, CD8, CD16  

та СD22 (виробництва НДЦ «Медбіоспектр», РФ),  

в мікролімфоцитотоксичній реакції. Визначення концентрацій 

ІL-1β, ІL-6, ІL-8 і TNF-α виконували імуноферментним методом 

на автоматичному імуноферментному комплексі «GBG Star Fax 

2100» виробництва фірми «Awareness Technology Inc.» (США)  

з використанням комерційних тест-систем фірми «Gen-Probe 

Diaclone» (Франция). Статистичну обробку отриманих даних 

здійснювали методами варіаційної статистики. 

Встановлено, що в фазі загострення хронічного 

періодонтиту має місце розвиток імунодефіцитного стану  

і активація цитокінової систему. Порушення клітинної  

ланки адаптивного імунітету мали прояв у зниженні  

абсолютної кількості CD3+- і CD4+-лімфоцитів, при  

відносному переважанні субпопуляції CD8+-лімфоцитів,  

що супроводжувалось формуванням відносного суп ресорного 

віріанту імунодефіцитного стану. При цьому кількість CD22+-  

і CD16+-лімфоцитів мала спрямованість до суттєвого 

підвищення. У більшості обстежених хворих наявні зміни 

клітинної ланки імунітету відповідали параметрам 

імунодефіцитного стану першого ступеня – зміни показників  

не більше ніж на 30% відносно референтної норми. 

Встановлено, що в фазі загострення хронічного вміст  

ІL-1β, ІL-6, ІL-8 і TNF-α підвищується. Концентрація ІL-1β  

в сироватці крові збільшувалась, проти референтної норми 

(8,2 ± 0,6 пг/мл) в 2,2–3,1 рази (р < 0,001), концентрація ІL-6 

(при нормі 4,3 ± 0,2 пг/мл) зростала в 2,8–3,7 рази (р < 0,001),  

а концентрації ІL-8 і TNF-α перевищували референтні норми 

(для ІЛ-8 4,8 ± 0,3 пг/мл, для TNF-α – 5,6 ± 0,4 пг/мл)  

в 3,3–4,5 і 3,7–4,4 рази, відповідно (р < 0,001 для обох 

співставлень).  

В фазі клінічного видужання показники клітинної ланки 

імунітету і концентрації прозапальних цитокінів покращувались, 

але повної їх нормалізації не відбувалось. Це є основою для 
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розробки методів корекції імунного і цитокінових статусів  

у хворих на хронічний періодонтит.  

Таким чином, у хворих на хронічний періодонтит має 

місце супресорний варіант імунодефіцитного стану клітинної 

ланки адаптивного імунітету, а також активація цитокінового 

статусу, переважно за рахунок гіперпродукції прозапальних 

цитокінів.  

 

 

 

УДК 612.112.155.34/.39 

 

Ступінь дегрануляції нейтрофілів при ДВЗ-синдромі 

Боярчук О. Д., Скороход Н., Трунова Ю. Г. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Попередніми дослідженнями лабораторії медико-

біологічних проблем ДЗ «Луганський національний університет 

імені Тараса Шевченка» було встановлено, що дія на організм 

надзвичайних подразників неінфекційної природи (крововтрата, 

знижений барометричний тиск, іммобілізація тощо) 

супроводжується дегрануляцією нейтрофілів, яка відбувається 

шляхом екзоцитозу азурофільних гранул без порушень 

цілісності мембран клітини. При цьому в окремих 

експериментальних тварин спостерігалися зміни в системі 

гемостазу, характерні для ДВЗ-синдрому, в результаті чого вони 

гинули. 

Об’єктом дослідження є нейтрофільні лейкоцити, які,  

як відомо, в цитоплазмі містять гранули. В одному нейтрофілі 

людини на 150 специфічних гранул в середньому припадає  

75 азурофільних, а в нейтрофілі кролика на 54 специфічних –  

16 азурофільних гранул. 

Метою цього дослідження було вивчення ступеня 

дегрануляції нейтрофілів (стану азурофільних гранул  
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і активності їх ферментів) при розвитку в організмі  

ДВЗ-синдрому. 

Дослідження поставлені на 40 безпородних кролях обох 

статей масою 2,5–3,0 кг. Експериментальні дослідження 

проводили, дотримуючись науково-практичних рекомендацій за 

доглядом за лабораторними тваринами і поводження з ними,  

а також «Європейської конвенції про захист хребетних тварин, 

що використовуються для експериментальних і наукових цілей». 

ДВЗ-синдром моделювали препаратом «Ефа-2» («Гігієна-

БІО», Москва), який вводили натщесерце перорально в дозі  

8350 мг/кг. Гемостаз при ДВЗ-синдромі оцінювали за методами 

уніфікованого визначення часу рекальцифікації плазми,  

за тромбіновим часом, кількості фібриногену, активності  

XIII фактора, етанолового і протамінсульфатного тестів. 

Азурофільні гранули нейтрофілів вивчали за методом  

В. Є. Пігаревського. Активність кислої фосфатази в плазмі крові 

вивчали за методом Боданського. 

При формуванні експериментального ДВЗ-синдрому,  

в усі терміни експерименту спостерігалося зменшення відносної 

кількості нейтрофілів, що містять більше 30 гранул. 

Максимальний ступінь зменшення значення досліджуваного 

показника фіксувався на 11 добу спостережень – на 60%. 

Відносна кількість нейтрофілів, що містять більше 30 гранул, 

відновлювалася на 19 добу експерименту. 

Протягом всього періоду дослідження в крові кроликів 

диференціювалися нейтрофіли, що містять до 10 гранул. 

Найбільший вміст відносної кількості нейтрофілів, що включають 

до 10 гранул, фіксувався на 3 добу експерименту – до 26%. 

Починаючи з 4-ої доби, ступінь збільшення відносної кількості 

досліджуваних нейтрофілів поступово знижувався до повного 

зникнення нейтрофілів, що містять до 10 гранул, до 19 доби. 

У крові експериментальних тварин в усі терміни 

спостереження збільшувалася відносна кількість нейтрофілів, 

що містять менше 10 гранул. Найвищий ступінь збільшення 

відносного числа досліджуваного показника відзначався  

на 12 добу – на 51%. Відновлення до норми відносної кількості 
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нейтрофілів, що включають менше 10 гранул, відбувалося  

на 19-ту добу експерименту. 

Таким чином, при розвитку експериментальної моделі 

ДВЗ-синдрому в стадію гіперкоагуляції фіксувався помірний 

ступінь дегрануляції і переважання нейтрофілів, що містять  

до 10 гранул, тоді як в стадію гіпокоагуляції, ступінь 

дегрануляції нейтрофілів був виражений з переважанням клітин, 

що містять менше 10 гранул. 

Доказом дегрануляції нейтрофілів є підвищення рівня 

маркерного ферменту азурофільних гранул – кислої фосфатази – 

в плазмі крові в усі терміни експерименту. Максимальна 

дегрануляція і активність кислої фосфатази спостерігалися  

в стадію гіпокоагуляції при ДВЗ-синдромі. 

Таким чином, ступінь дегануляціі нейтрофілів в крові 

відповідає ступеню тяжкості перебігу ДВЗ-синдрому і досягає 

максимальних значень в стадію гіпокоагуляції. 

 

 

 

УДК 611.08-572.512 

 

Изучение динамики менструального цикла юных 

теннисисток в зависимости от полового соматотипа  

Бугаевский К. А., Черепок А. А. 

Институт здоровья, спорта и туризма Классического приватного 

университета (Запорожье) 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Сегодня одной из активно изучаемых вопросов является 

состояние современного женского спорта. Это связанно с тем,  

что в последние десятилетия женщины разных возрастных групп 

всё активнее осваивают многие виды спорта, как изначально 

женские, так и, традиционно считавшиеся мужскими. 

Адаптационные изменения во многих органах и системах под 

воздействием спортивных нагрузках, напрямую замыкаются  

на репродуктивных способностях женщин-спортсменок,  
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зачастую приводя к значительным изменениям в их 

фертильности. Данная проблема может быть отнесена  

к разряду социальных, так как демографические показатели в 

любой стане напрямую связаны со способностью женщин 

репродуктивного возраста беременеть, вынашивать и рожать. 

Исследование проводилось на базе спортивных клубов  

г. Новая Каховка, Херсонской области, занимающихся 

подготовкой теннисисток. В исследовании приняли участие 

спортсменки юношеского возраста (n = 12), занимающиеся 

теннисом.  

При определении параметров овариально-менструального 

цикла (ОМЦ), нами проводилась оценка следующих 

репродуктивных показателей: возраст наступления менархе, 

сроки установления ОМЦ, его клинические проявления, 

продолжительность, длительность и свойства менструального 

кровотечения.  

В группе спортсменок юношеского возраста (n = 12), после 

обработки и анализа полученных материалов исследования, 

нами были получены следующие результаты: спортивная 

квалификация спортсменок, принявших участие в проводимом 

исследовании – от I разряда до кандидата в мастера спорта 

(КМС) и мастера спорта (МС). Стаж занятий данным видом 

спорта – от двух до семи лет. Частота тренировок – 4–6 раз  

в неделю, от 2 до 4 часов. Средний возраст у спортсменок 

юношеского возраста – 19,58 ± 0,68 лет. 

Установлено, что 9 (75,00%) спортсменок группы 

юношеского возраста, начали свои занятия теннисом  

до наступления у них менархе (первой менструации).  

После проведения анкетирования и дополнительного 

интервьюирования, был проведён анализ полученных 

особенностей ОМЦ в группе юных спортсменок (n = 12),  

результаты которого следующие: срок наступления менархе  

в группе – 13,94 ± 0,66 лет, срок установления менструального 

цикла – 2,14 ± 0,47 года, длительность менструального цикла –  
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43,47 ± 0,8 3дня, длительность менструального кровотечения – 

2,21 ± 0,25 дня.  

Также было установлено, что у 9 (75,00%) юных 

спортсменок, именно у тех, которые начали занятия спортом  

до наступления менархе, определено более позднее, чем  

в популяции, наступление первой менструации. Помимо этого, 

установлено, что сроки установления и стабилизации ОМЦ 

после менархе были пролонгированы, в первую очередь  

у юных спортсменок, начавших занятия спортом до наступления 

первой менструации. Также у них были зафиксированы 

многочисленные, зачастую комбинированные нарушения 

овариально-менструального цикла, в виде явлений 

гипоменструального синдрома, с клиническими проявлениями 

олиго-опсо и гипоменореи и / или вторичной аменореи.  

Подобные проявления характерны для 4 (33,33%) 

спортсменок, у которых был определён андроморфный половой 

соматотип и у 5 (41,67%) теннисисток с мезоморфным половым 

соматотипом. Спортсменок со вторичной аменореей,  

с отсутствием менструации в сроки от 60 и более дней, было 

выявлено 3 (25,00%). Все они входят в группу спортсменок  

с андроморфным половым соматотипом.  

У 11 спортсменок (91,87%) – у всех девушек из групп  

с андроморфным и мезоморфным половыми соматотипами,  

и у одной спортсменки с гинекоморфным соматотипом, 

выявлены выраженные проявления альгодисменореи  

и предменструального синдрома (ПМС). У ещё одной 

спортсменки с гинекоморфным половым соматотипом, на фоне 

формирующегося гипоменструального синдрома, определены 

умеренные проявления ПМС и альгодисменореи.  

После проведения необходимых антропометрических 

измерений у спортсменок исследуемой группы (n = 12) – 

ширины плеч (биакромиальный размер) и ширины таза  

(бикристарный размер), были получены следующие результаты: 

ширина плеч составила 36,87 ± 0,79 см, ширина таза – 

27,05 ± 0,23 см. Согласно данным проведённого анализа  

 



 45 

результатов, можно утверждать, что у спортсменок данной 

группы показатели ширины плеч (ШП) значительно превышают 

размеры ширины их таза (ШТ). При этом, значения ширины таза 

не соответствуют общепризнанным анатомическим показателям 

нормальных размеров ширины таза (d. cristarum), равняющегося 

28–29 см.  

После определения антропометрических показателей ШП  

и ШТ, нами было проведено математическое исчисление 

значений индекса полового диморфизма (ИПД) и выделение 

половых соматотипов в исследуемой группе, согласно 

критериям классификации по Дж. Таннеру и У. Маршаллу,  

с выделением гинекоморфного, мезоморфного и андроморфного 

половых соматотипов у спортсменок. Гинекоморфный половой 

соматотип был определён у 2 (16,67%) юных спортсменок, 

мезоморфный – у 6 (50,00%), андроморфный – у 4 (33,33%) 

теннисисток. 

Обращает на себя внимание тот факт, что в группе юных 

теннисисток присутствуют спортсменки, с выявленными 

мезоморфным – 14 (53,85%) и андроморфным – 6 (23,08%) 

половыми соматотипами. Также у 2 (16,67%) спортсменок  

в обеих группах пока сохранён гинекоморфный половой 

соматотип. После опроса спортсменок с гинекоморфным 

половым соматотипом, было установлено, что девушки имеют 

ещё незначительный спортивный стаж – от 1 года до 2,5 лет.  

У спортсменок, имеющих стаж занятий теннисом более 3-х лет 

доминирует мезоморфный и андроморфный половые 

соматотипы.  
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УДК 572.087:796.015.826:159.9.072.5  

 

Особенности значений пальцевого индекса у спортсменок, 

занимающихся панкратионом 

Бугаевский К. А., Черепок А. А. 

Институт здоровья, спорта и туризма Классического приватного 

университета (Запорожье) 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Уже несколько десятков лет не снижается интерес  

к изучению различных аспектов женского спорта, в том числе 

вопросов маскулинизации у женщин в различных видах 

единоборств. Занятие молодых женщин таким видом спорта, как 

панкратион, не является исключением. Здесь, как и в других 

видах единоборств, на юных спортсменках отражаются 

интенсивные физические и психо-эмоциональные нагрузки, 

приводящие к перестройке организма, в соответствие  

с предъявляемыми к нему требованиями. В результате 

длительных адаптивных процессов у спортсменок формируются 

явления маскулинизации, с сопутствующим снижением 

количества жировой ткани и повышением мышечной массы, 

нарушениями овариально-менструального цикла (ОМЦ), 

формированием мезоморфного и андроморфного половых 

соматотипов.  

Современные принципы отбора спортсменок в изначально 

мужские виды спорта, куда смело можно отнести и панкратион, 

предполагают, также, использование такого важного 

диагностического метода, как определение пальцевого индекса 

2D : 4D по J. Т. Manning т. е. отношение длины указательного 

(второго) пальца и безымянного (четвертого).  

На длину указательного пальца влияет «женский» половой 

гормон эстроген, а безымянного – «мужской» гормон 

тестостерон. J. Т. Manning с соавторами, в своих исследованиях, 

достоверно установили, что для женщин соотношение 2D : 4D 

составляет 0,99–1,1. Значения, определяемые ниже этого 

стандарта, говорят о повышении уровня тестостерона  

у исследуемых женщин, в т. ч спортсменок. Данные значения, 
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косвенно свидетельствуют о происходящих процессах 

маскулинизации в организме спортсменок и соответствует 

мужским критериям пальцевого индекса по критериям  

J. Т. Manning. Если же показатели превышают указанные 

значения, это свидетельствует о снижении уровня тестостерона 

и, соответственно, о повышении уровня эстрогенов.  

В результате многочисленных исследований было установлено, 

что значение показателя пальцевого индекса «2D : 4D» менее 

0,99 у женщин косвенно свидетельствуют о повышенном уровне 

тестостерона в организме и возможном эффекте 

маскулинизации, проявляющемся в различных морфологических 

и психологических характеристиках. 

Данное исследование проводилось на базе спортивного 

клуба «Панкратион», в г. Новая Каховка, Херсонской области.  

В нём приняли участие 2 группы спортсменок (n = 23), 

занимающихся панкратионом. В первую группу вошли 

спортсменки юношеского возраста (n = 12), во вторую –  

І репродуктивного возраста (n = 11). 

В группе спортсменок юношеского возраста (n = 12),  

после обработки и анализа данных, нами были получены 

следующие результаты: средний возраст спортсменок составил  

20,04 ± 0,75 лет; сроки занятий панкратионом – от 3,5 до 5,8 лет; 

уровень спортивной квалификации – от І разряда до КМС и МС; 

интенсивность тренировочных занятий – 4–5 раза в неделю,  

по 2,5–3 часа; соревновательный опыт – от 1,5 до 3 лет. Средний 

возраст спортсменок І репродуктивного возраста составил  

22,43 ± 0,76 лет; уровень спортивной квалификации – КМС  

и МС; интенсивность тренировочных занятий – 5–6 раз  

в неделю, по 3,5–4 часа; соревновательный опыт – от 4,5  

до 6 лет.  

Пальцевая пропорция, или пальцевой индекс 

рассчитывается путём деления значения длины второго пальца 

на значение длины четвертого пальца. У женщин пропорция 

«перевернута» и составляет от 0,99 до 1,1 (женский тип кисти). 

В результате проведённого исследования по определению 
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значений пальцевого индекса в исследуемых группах были 

получены следующие результаты, которые представлены в табл. 

 

Таблица 

Значения пальцевого индекса в исследуемых группах 
Наименование показателя 2D < 4D 2D = 4D 2D > 4D 

Спортсменки юношеского возраста 

(n = 12), занимающиеся 

панкратионом 

1 (8,33%) 7 (58,33%) 4 (33,33%) 

Спортсменки І репродуктивного 

возраста (n = 11), занимающиеся 

панкратионом 

6 (54,55%) 4 (36,36%) 1 (9,09%) 

 

При рассмотрении полученных результатов, удалось 

установить следующее: у спортсменок юношеского возраста 

(n = 12), несмотря на небольшой срок занятий данным видом 

спорта, уже формируются признаки маскулинизации, косвенным 

подтверждением чего служит значительное увеличение числа 

спортсменок, с не характерными для женщин и / или условно 

допустимыми проявлениями пальцевого у 8 (66,67%) юных 

спортсменок.  

В группе молодых спортсменок (n = 11) І репродуктивного 

возраста, доминирует количество спортсменок с типично 

мужскими проявлениями средних (переходных) значений 

пальцевого индекса, выявленные у 10 спортсменок и, вместе 

составляющих 90,91%. Лишь у одной спортсменки данной 

возрастной группы были определены характерные для женщин 

значения пальцевого индекса.  

Можно с достаточной долей уверенности утверждать, что 

пальцевые пропорции 2D : 4D могут служить маркерами, 

отражающими маскулинизацию и являться критериями 

предрасположенности к спортивной деятельности, и одним из 

методов отбора юношей и девушек разными видами спорта. 
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УДК 611.718.1:572.08:[347.157:796.8] 

 

Анатомо-морфологические особенности таза спортсменок 

разных соматотипов в атлетических видах спорта  

Бугаевский К. А., Черепок А. А. 

Институт здоровья, спорта и туризма Классического приватного 

университета (Запорожье) 

Запорожский государственный медицинский университет 

 

Любые исследовательские работы, касающиеся медико-

биологических особенностей женского спорта в онтогенезе,  

а особенно в исконно мужских атлетическо-силовых видах 

спорта, всегда являются актуальными и востребованными.  

Для достижения цели исследования нами применялся 

комплекс научных методов, включающий анализ  

доступных научных и научно-методических источников 

информации, определение анатомо-антропометрических  

и морфофункциональных значений у спортсменок, 

интервьюирование. Экспериментальной базой исследования 

явились спортивные секции, в которых тренировались 

спортсменки юношеского возраста, занимающиеся тяжёлой 

атлетикой, гиревым спортом, пауэрлифтингом.  

В эксперименте приняли участие спортсменки юношеского 

возраста, занимающиеся тяжёлой атлетикой (n = 18), гиревым 

спортом (n = 13), пауэрлифтингом (n = 17), всего –  

48 спортсменок. Средний возраст спортсменок составил  

19,43 ± 0,46 лет, что соответствует юношескому возрасту. Стаж 

занятий данными видами спорта был от 3 до 9,5 лет. Уровень 

спортивной квалификации спортсменок – от І разряда до 

кандидата в мастера спорта (КМС) и мастера спорта (МС). 

Интенсивность и частота занятий оставляет 4–6 раз в неделю,  

от 1,5 до 2,5 часов, приходящихся на 1 занятие. 

В результате проведённых антропометрических измерений 

ширины плеч (ШП) и ширины таза, нами были получены 

следующие их значения, следующие: у спортсменок в гиревом 

спорте (n = 13), ШП составила 36,64 ± 0,77 см, а ширина таза – 

27,67 ± 0,34 см. У спортсменок-тяжелоатлеток – ШП была 
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36,47 ± 0,44 см, ШТ – 27,14 ± 0,77 см. В группе спортсменок, 

занимающихся пауэрлифтингом значения ШП составили 

35,78 ± 0,63 см, а ШТ – 26,85 ± 0,82 см. По полученным данным 

ШП и ШТ были произведены расчёты значений ИПД  

по классификации Дж. Таннера, с определением половых 

соматотипов у спортсменок 3-х исследуемых групп. Как видно, 

из полученных значений проведённой антропометрии, средние 

значения показателей ШП во всех трёх исследуемых группах 

(р ≤ 0,05), значительно превышают полученные значения ШТ,  

со значениями во всех группах менее анатомически допустимого 

значения в 28–29 см. Данный тип соотношений ШП / ШТ 

свидетельствует о маскулинном типе фигуры у спортсменок 

всех трёх групп.  

Распределение спортсменок по половым соматотипам 

было такое: у спортсменок в гиревом спорте (n = 13), 

гинекоморфный половой соматотип не был определён, 

мезоморфный соматотип определён у 9 (69,23%) спортсменок, 

андроморфный соматотип – у 4 (30,77%) спортсменок.  

У тяжелоатлеток (n = 18) также не были определены 

девушки с гинекоморфным половым соматотипом. Число 

спортсменок с мезоморфным половым соматотипом в этой 

группе составляет 12 (66,67%), с андроморфным соматотипом – 

6 (33,33%) спортсменок. В пауэрлифтинге гинекоморфный 

половой соматотип был определён у 1 (5,88%) спортсменки, 

мезоморфный половой соматотип – у 13 (76,47%) спортсменок, 

и андроморфный половой соматотип – у 3 (17,65%) 

спортсменок. Во всех трёх группах преобладают спортсменки, 

отнесённые к мезоморфному половому соматотипу –  

34 (70,83%) и андроморфному половому соматотипу –  

13 (27,08%) спортсменок, занимающихся атлетическим спортом. 

По данным пельвиометрии были получены следующие 

значения костных тазов и их изменений: нормальные размеры 

таза были определены только у одной (2,08%) спортсменки  

из 48 исследуемых, анатомически узкий таз, с уменьшением  

1 и более размеров – у 47 (97,92%) всех исследуемых 

спортсменок из трёх групп. Простой плоский таз (ППТ) был 
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определён у 2 (15,39%) спортсменок из группы девушек, 

занимающихся гиревым спортом, у 3 (16,67%) спортсменок-

тяжелоатлеток и у 2 (11,77%) спортсменок, занимающихся 

пауэрлифтингом. Обще-равномерно суженный таз (ОРСТ) 

определён у 1 (7,69%) спортсменки в гиревом спорте,  

у 2 (11,11%) спортсменок-тяжелоатлеток, и у 3 (17,65%) 

спортсменок в пауэрлифтинге. Данные по выявленным степеням 

сужения костного таза следующие: в группе спортсменок, 

занимающихся гиревым спортом (n = 13), І степень сужения таза 

была определена у 4 (30,77%) спортсменок, ІІ степень сужения – 

у 2 (15,39%) девушек. В группе тяжелоатлеток, І степень 

сужения таза была определена у 3 (16,67%) спортсменок,  

ІІ степень сужения – у 1 (5,56%) спортсменок. В группе 

пауэрлифтинга І степень сужения таза была определена  

у 4 (25,53%) спортсменок, ІІ степень сужения таза –  

у 2 (11,77%) спортсменок. Помимо того, таз «унисекс», или 

смешанная форма таза, был определён у 7 (53,85%) спортсменок 

в гиревом спорте, у 11 (61,11%) спортсменок–тяжелоатлеток,  

и у 10 (58,82%) спортсменок, занимающихся пауэрлифтингом. 

Наибольшее количество анатомо-морфологических изменений 

строения таза и І–ІІ степеней его сужений определено  

у спортсменок всех трёх групп, с мезоморфным соматотипом,  

а также, в меньшей степени – у спортсменок из группы  

с андроморфным соматотипом. В группах спортсменок, 

занимающихся гиревым спортом и пауэрлифтингом, определено 

одинаковое количество – по 6 спортсменок, имеющих  

І–ІІ степени сужения таза, но при этом, их число доминирует  

у спортсменок в гиревом спорте – 46,15 и 35,19%  

в пауэрлифтинге.  

Выявленные нами показатели морфофункциональных 

изменений костных тазов и степень их сужения, на фоне 

инверсий значений полового диморфизма во всех трёх группах, 

в сторону мезоморфного и андроморфного половых соматотипов 

у спортсменок, занимающихся атлетическими видами спорта, 

даёт основание думать о значительных адаптационных 
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изменениях в организмах юных спортсменок, обусловленных 

интенсивными физическими нагрузками.  

 

 

 

УДК 57.044:612.015.3:612.111 

 

Вплив толуолу на структуру, метаболізм і кислотну 

резистентність еритроцитів крові людини in vitro  

та їх корекція 

Бурцев О. В. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

У хімічній промисловості толуол застосовується для 

виготовлення бензолу, нітротолуолів, бензойної кислоти та 

інших подібних речовин. Толуол входить до складу багатьох 

розчинників, які використовуються для роботи з фарбами  

та лаками. В якості розчинника толуол необхідний  

у виробництві полімерів, і в процесі хімічного синтезу. Толуол 

вважають досить токсичною отрутою, який у вигляді парів може 

проникати через органи дихання людини, шкірний покрив, 

викликаючи незворотні ураження нервової системи і впливаючи 

на функцію кровотворення, вивчається онкогенний потенціал 

толуолу 

Мета дослідження – вивчити in vitro вплив толуолу  

на структуру, метаболізм і кислотну резистентність еритроцитів 

крові людини, та розробити спосіб корекції порушень,  

які виникають, шляхом застосування препарату  

з антиокислювальною дією «Селен активу». 

При виконанні роботи було використано 189 культур 

еритроцитів, які були отримані від 63 осіб чоловічої статі віком 

19–25 років (середній вік – 22,5 ± 1,2 роки).  

Проводили підрахунок кількості еритроцитів  

у периферійній крові (уніфікований метод підрахунку в 

лічильній камері, 1972), досліджували морфологічні препарати 

еритроцитів (уніфікований метод, 1979). Використовували 
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відмиті ізотонічним розчином натрію хлорид еритроцити. 

Гемолізати отримували шляхом змішування 2 мл отриманої 

суспензії з 2 мл дистильованої води. Кислотну резистентність 

еритроцитів визначали спектрофотометричним методом при 

довжині хвилі 720 нм. Біохімічні дослідження включали 

визначення основних ферментів: каталази, СОД, ГТНР,  

Г-6-ФДГ, ЛДГ та її ізоферментного спектра (ЛДГ1-5); вмісту 

ВГТН, визначення інтенсивності ПОЛ за ДК, МДА, ГПЛ в 

еритроцитах периферійної крові, а також макроергічних 

фосфатів (АТФ, АДФ та АМФ) в еритроцитах. Енергетичний 

заряд (ЕЗ) еритроцитів вираховували за формулою: 

ЕЗ = АТФ / (АДФ + АМФ). Середня робоча концентрація 

толуолу з якою взаємодіяли еритроцити складала 300 ± 30 мкг/л. 

Експозиція еритроцитів з толуолом була 1, 2 і 3 години. Робоча 

концентрація «Селен активу» при обробці еритроцитів складала 

3,57 мг/л, термін обробки – 1 година. Статистичну обробку 

отриманих даних здійснювали методами варіаційної статистики. 

Встановлено, що толуол при контакті з еритроцитами 

людини in vitro завдає еритроцитам негативного впливу, який 

має прояв у зменшенні загальної кількості еритроцитів  

і нормоцитів, при суттєвому збільшенні дегенеративних, 

передгемолітичних і гемолітичних форм еритроцитів. Толуол 

при контакті з еритроцитами людини in vitro активує в них ПОЛ 

і викликає недостатність системи АОЗ, що має прояв в 

підвищенні в еритроцитах вмісту ГПЛ, ДК і МДА, при зниженні 

активності КТ, СОД, ГТНР і концентрації ВГТН.  

Толуол при контакті з еритроцитами людини in vitro 

викликає в цих клітинах підвищені енерговитрати і індукує 

перевід до анаеробного шляху енергозабеспечення, що має 

прояв у зменшенні ЕЗ еритроцитів (за рахунок зниження 

внутрішньоклітинного вмісту АТФ і підвищення вмісту АДФ  

і АМФ), а також у зменшенні загальної активності ЛДГ, частки її 

аеробних фракцій (ЛДГ1+2) і підвищенні частки анаеробних 

фракцій (ЛДГ3+4).  

Контакт еритроцитів крові людини з толуолом in vitro 

негативно впливає на кислотну резистентність еритроцитів,  
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а саме знижує її. Це має прояв у скороченні часу сферуляції 

еритроцитів, часу появи максимуму гемолізу і тривалості 

останнього, у збільшенні висоти максимуму і кількості цих 

максимумів.  

Ступінь негативного впливу толуолу на еритроцити 

людини in vitro залежить від часу взаємодії еритроцитів  

з толуолом. З підвищенням тривалості взаємодії ступінь 

негативного впливу толуолу на еритроцити in vitro зростає: 

найменший негативний вплив толуолу на еритроцити був при 

експозиції їх взаємодії 1 година, найбільший – при експозиції  

3 години. 

Обробка еритроцитів розчином «Селен активу», перед 

наступним їх контактом з толуолом, зменшує утворення 

дегенеративних, передгемолітичних і гемолізованих 

морфологічних форм еритроцитів, пригнічує в еритроцитах 

ПОЛ, збільшує активність ферментів системи АОЗ, 

енергетичний потенціал і кислотну резистентність еритроцитів. 

Позитивний вплив «Селен активу» на еритроцити зростає  

зі зменшенням терміну взаємодії еритроцитів з толуолом. 

Таким чином, толуол при контакті з еритроцитами 

викликає в них значні метаболічні порушення, які ведуть до 

підвищення гемолізу. Попередня обробка еритроцитів «Селен 

активом» суттєво зменшує негативний вплив толуолу.  

 

 

 

УДК 616-07 

 

Теоретичне обґрунтування використання біосенсорного 

аналізу для визначення Staphylococcus aureus 

Буцик А. С., Гриценко Я. А. 

Сумський державний університет 

 

Staphylococcus aureus – це вид грампозитивих бактерій, 

який є збудником багатьох інфекційних захворювань людини. 

Цей мікроорганізм продукує ряд токсинів. Особливо 
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небезпечними є ентеротоксини, які накопичуються в продуктах 

харчування та викликають харчові отруєння. Більше того, 

ентеротоксини можуть проявляти активність після термічної 

обробки і знищення самих бактерій Staphylococcus aureus. Тому 

швидке та якісне виявлення цього мікроорганізму та його 

метаболітів є пріоритетним завданням у сфері безпеки харчових 

продуктів та якості сировини. 

До загальноприйнятих методів виявлення Staphylococcus 

aureus та його ентеротоксинів у харчових продуктах,  

що використовуються в лабораторіях, належать 

бактеріологічний метод, полімеразно-ланцюгова реакція (ПЛР) 

та імуноферментний аналіз (ІФА). Однак вказані методи 

займають велику кількість часу (2–3 дні), потребують 

спеціальних умов, обладнання та роботи кваліфікованих 

спеціалістів. Таким чином, постає питання щодо розробки 

швидкого, точного та менш затратного методу визначення 

бактерій Staphylococcus aureus та його ентеротоксинів. 

Одним із провідних напрямків виявлення мікроорганізмів  

є біосенсорний аналіз. Біосенсор – це аналітичний пристрій, 

який визначає наявність заданої речовини в пробі за допомогою 

високоспецифічних хімічних реакцій. До складу біосенсору 

зазвичай входять два компонента: система біохімічного 

розпізнавання та перетворювач первинних сигналів 

(трансд’юсер). Основним завданням біосенсорної системи  

є перетворення біохімічної реакції в аналітичний сигнал для 

кількісного та якісного визначення компонента. Біосенсорний 

аналіз є швидким, високочутливим, точним і визначає наявність 

бактерій Staphylococcus aureus у режимі реального часу. Існують 

різноманітні класифікації біосенсорів: за походженням 

біохімічного реагенту, за типом трансд’юсера та ін.  

Так, за походженням біохімічного реагенту розрізняють 

два основних типи біосенсорних систем: ферментні та афінні. 

Головна їх відмінність полягає в природі аналітичного сигналу. 

Ферментні біосенсори перетворюють біохімічну реакцію  

в аналітичний сигнал за рахунок взаємодії реагенту  

з ферментами. Афінні біосенсори включають в себе  
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ДНК-сенсори та імуносенсори, максимальний аналітичний 

сигнал яких спостерігається при досягненні рівноваги 

біохімічної реакції між реагентом та системою біохімічного 

розпізнавання. 

Залежно від типу трансд’юсера, біосенсори поділяють  

на електрохімічні, оптичні та фізичні. Електрохімічні 

біосенсори, в свою чергу, поділяють на потенціометричні, 

амперометричні і кондуктометричні.  

У біосенсорних системах біологічні елементи завжди 

пов’язані з фізико-хімічним перетворювачем. Тому для якісного 

аналізу харчових продуктів на наявність Staphylococcus aureus 

необхідно ретельно підбирати компоненти, що входять  

до складу біосенсорної системи, враховуючи біохімічні 

особливості мікроорганізму. 

Таким чином, на сьогодні актуальним є питання розробки 

швидких та високочутливих тест-систем для визначення 

бактерій Staphylococcus aureus. Розробка нових та 

удосконалення існуючих біосенсорних систем дозволить 

виявляти наявність Staphylococcus aureus у продуктах 

харчування, що сприятиме якісному лікуванню та профілактиці 

хвороб, спричинених цим мікроорганізмом. 

 

 

 

УДК 615.8:[611.97+616-089.873] 

 

Організація реабілітаційної допомоги пацієнтам після 

ампутації верхньої кінцівки 

Виноградов О. О., Малишев В. О. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Питання постампутаційної реабілітації відносяться  

до найбільш актуальних медико-соціальних проблем сьогодення, 

особливо за умов триваючого на сході України військового 

протистояння. За даними ООН з початку проведення АТО 
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поранення різного ступеня отримали біля 24 тис. осіб, серед 

яких понад 10 тис. військовослужбовців («Доповідь щодо 

ситуації з правами людини в Україні 16 травня – 15 серпня  

2017 року»; Управління Верховного комісара ООН з прав 

людини); близько 65% постраждалих мають пошкодження 

верхніх та нижніх кінцівок (А. Ю. Власенко, 2017).  

Якщо зазвичай найбільш поширеними є ампутації нижніх 

кінцівок внаслідок судинних захворювань то під час бойових дій 

значно збільшується кількість ампутацій верхніх кінцівок, 

причиною яких є травма (T. R. Dillingham, 2014).  

Особи з ампутацією верхніх кінцівок стикаються  

з численними фізичними, психологічними та соціальними 

проблемами, пов’язаними з порушенням фізичного 

функціонування, зниженням рівня самооцінки, зміною 

професійного і соціального статусу, що у свою чергу обумовлює 

наявність у таких пацієнтів широкого діапазону реабілітаційних 

потреб (D. M. Desmond et al., 2012).  

Відповідно до загальноприйнятих принципів 

реабілітаційного процесу фізична терапія пацієнтів з ампутацією 

верхньої кінцівки повинна починатися якомога раніше, якщо 

можливо, ще до проведення оперативного втручання. На цьому 

етапі проводиться реабілітаційне обстеження і консультативна 

робота, збирається анамнез, формується «терапевтичний альянс» 

між фізичним терапевтом, членами мультидисциплінарної 

команди, пацієнтом та його рідними.  

Важливим елементом, який суттєво впливає на подальші 

реабілітаційні заходи, є вибір лікарем оптимального рівня 

ампутації та найкращої реконструктивної техніки. Загальний 

підхід до цього питання описується принципом «краще мати 

руку з залишковими функціями захоплення і наявністю 

чутливості, ніж протез» (T. R. Dillingham, 2014).  

Після ампутації необхідно допомогти людині фізично  

і психологічно підготуватися до протезування, що дозволяє 

розширити можливі терапевтичні та реабілітаційні стратегії  

і допомагає пацієнтові швидше адаптуватися до використання 

протеза (Z. T. Harvey et al., 2012). На цьому етапі реабілітаційні 
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заходи спрямовані на запобігання погіршенню фізичного стану, 

розвитку контрактур і надмірної м’язової атрофії, ліквідацію 

фантомно-больового синдрому, забезпечення нормального 

формування кукси, зміну домінуючої руки, тренування м’язів 

кора, збереження і підвищення функціональних можливостей 

кардіореспіраторної системи, психологічну підтримку тощо.  

Обов’язковим елементом реабілітації на етапі тимчасового 

протезування і установки постійного протезу є ерготерапія, 

завдання якої забезпечити найбільш високий рівень 

незалежності і можливості здійснення повсякденної діяльності, 

як з протезом, так і без нього (Z. T. Harvey et al., 2012).  

Таким чином, реабілітація пацієнтів після ампутації 

верхньої кінцівки складний, багаторівневий і тривалий процес, 

спрямований на збереження фізичного, психологічного  

і соціального статусу пацієнта, підвищення якості його життя,  

а також максимально можливе зниження дискомфорту, який 

виникає внаслідок втрати кінцівки і проведеного протезування.  

 

 

 

УДК 616-007.17 

 

Синдром гіпермобільності суглобів у підлітків 

Волошин О. М., Савченко І. І., Чумак О. Ю. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Не підлягає сумніву, що у найближчому майбутньому 

перспективи розвитку суспільства будуть визначатися, значною 

мірою, станом здоров’я сучасних підлітків. Натепер серед 

підлітків спостерігаються несприятливі демографічні тенденції, 

зберігаються високі рівні захворюваності, збільшуються 

показники хронізації хвороб, відбуваються несприятливі зміни  

у структурі загальної захворюваності, збільшується кількість 

осіб, які належать до груп високого медико-соціального ризику.  

Однією з актуальних медичних проблем підліткового віку  

є синдром гіпермобільності суглобів (СГС), що має незапальний 
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генез і розвивається на тлі системних проявів дисплазії 

сполучної тканини. СГС може призвести до формування 

серйозних патологічних змін опорно-рухового апарату та навіть 

інвалідизації. Тому раннє виявлення зазначеної патології та 

своєчасне проведення лікувально-профілактичних заходів 

будуть, без сумнівів, сприяти покращанню якості життя не лише 

підлітків, а й дорослого населення. 

Метою роботи було визначення взаємозв’язку між 

ступенем гіпермобільності суглобів та інтенсивністю артралгії  

у підлітків. 

Дослідження проведене у центрі первинної медико-

санітарної допомоги (м. Рубіжне) протягом 2016–2018 років. 

Було обстежено 50 підлітків (22 юнаки и 28 дівчат) віком  

15–17 років під час їх профілактичних оглядів. Гіпермобільність 

суглобів (ГС) діагностувалася за шкалою Бейтона  

(Поворознюк В. В., Подліанова О. І., 2009), згідно з якою 

визначалися: 1) пасивне приведення великого пальця кисті  

до передпліччя, 2) пасивне перерозгинання мізинця кисті до 90°, 

3) перерозгинання в ліктьовому суглобі до 10° та більше,  

4) перерозгинання у колінному суглобі до 10° та більше,  

5) торкання долонями підлоги при нахилі хребта вперед  

із розігнутими колінними суглобами. Кожна ознака оцінювалася 

в 1 бал, при цьому визначення перших 4 ознак проводилося з 

обох боків. Оцінювання вираженості ГС здійснювалося 

наступним чином: 0–2 бали – відсутність проявів, 3–4 бали – 

легкий ступінь, 5–8 балів – тяжкий ступінь, 9 балів – 

генералізована форма.  

Відсутність ГС було зафіксовано у 37 (74%) осіб, її легкий 

ступінь – у 10 (20%) і тяжкий ступінь – у 3 (6%) осіб. З’ясовано, 

що 7 (14%) підлітків з ГС скаржилися на артралгії, що 

підтверджувало наявність у них СГС. Ступінь вираженості 

суглобових болів у цих 7 осіб визначався за їх суб’єктивним 

оцінюванням, вираженим в балах. За допомогою розрахунку 

коефіцієнта рангової кореляції Спірмена встановлено,  

що у обстежених підлітків існує тісний позитивний зв’язок  
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між проявами ГС та вираженістю болю у суглобах (ρ = 0,77;  

р < 0,05). 

Таким чином, більш виражені прояви ГС у обстежених 

підлітків супроводжуються більш інтенсивними суглобовими 

болями. 

 

 

 

УДК 616-092.4:616.136 

 

Влияние длительной ваготонии на структуру стенки 

брюшной аорты в эксперименте 

Гаврелюк С. В., Боярчук Е. Д. 

Национальный университет физического воспитания и спорта Украины 

(Киев) 

ГУ «Луганский национальный университет имени Тараса Шевченко» 

(Старобельск) 

 

Большинство известных факторов риска развития 

сосудистой патологии реализуются через изменение свойств 

сосудистой стенки. При этом крупные проводящие артерии,  

и в первую очередь аорта, подвержены патологическим 

влияниям в большей степени, чем периферические.  

Известно, что в норме парасимпатический отдел ВНС  

не участвует в иннервации кровеносных сосудов, а нервная 

регуляция их просвета осуществляется преимущественно 

симпатическим отделом. Блуждающий нерв регулирует 

сердечно-сосудистую систему (ССС) через связывание 

ацетилхолина с мускариновыми рецепторами. При этом 

активация М3 и М5 рецепторов в эпителиальных клетках 

приводит к вазорелаксации, а активация М1 или М3 рецепторов  

в клетках гладких мышц сосудов при отсутствии эндотелия 

может привести к сужению сосудов.  

При патологии ССС вегетативный баланс смещается  

в сторону симпатического преобладания, поэтому в последние 

годы для коррекции этих нарушений как одно из новых 

стратегических направлений изучается стимуляция 
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парасимпатической нервной системы. Описаны результаты 

благоприятного воздействия на ССС и эндотелий 

кратковременного введения пиридостигмина, который смещает 

вегетативный баланс в сторону парасимпатического 

преобладания. 

Однако воздействие длительной ваготонии на структуру 

сосудистой стенки изучено не достаточно. 

Целью исследования было выявить влияние длительной 

ваготонии на структуру стенки брюшной аорты крыс  

в эксперименте. 

Данное исследование было проведено у 20 стодневных 

самцов лабораторных крыс линии Вистар массой 180–200 г. 

Хроническая фармакологическая ваготония, моделировалась 

введением антихолинэстеразного препарата обратимого 

действия – пиридостигмина бромида. 

Животные содержались в обычных условиях вивария  

на стандартном рационе по 10 особей в клетке при естественном 

освещении и со свободным доступом к воде и пище.  

Крысы были разделены на 2 группы по 10 в каждой: 

контрольная (I) – интактные животные и основная (II) – 

животные, которым ежедневно с питьевой водой per os вводили 

свежеприготовленный раствор пиридостигмина бромида  

из расчета 0,15 мгкг
-1 

массы животного в сутки, что 

соответствовало минимальной терапевтической дозе 

рекомендуемой для человека. Длительность эксперимента 

составила 10 дней. Животных на 10-е сутки выводили  

из эксперимента путем декапитации в состоянии наркоза 

(калипсол из расчета 16 мг·кг
-1

 массы животного 

внутрибрюшинно).  

Для гистологического исследования на 10-е сутки 

выделяли брюшную аорту каждого животного, промывали 

физиологическим раствором и фиксировали в 10% растворе 

нейтрального формалина. После фиксации материал промывали 

и обезвоживали в серии спиртов растущей концентрации, 

проводили через хлороформ и заливали в парафин. Срезы 
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толщиной 1-3 мкм готовили на санном микротоме МС-2, 

размещали на стекле и окрашивали гематоксилин-эозионом. 

Гистологические препараты изучались при увеличении 

×40, ×100, ×400 с помощью микроскопа Primo Star 5 (Carl Zeiss, 

ФРГ) с последующим фотографированием микроскопических 

изображений. Компьютерная морфометрия, проводилась  

с помощью персонального компьютера, видеорегистратора  

и программы анализа изображений AxioVision (Rel.4.8.2),  

при увеличении ×100 и ×400 в мкм. Исследовали толщину 

субэндотелиального слоя с внутренней эластической мембраной 

и медии. Отношение объема просвета брюшной аорты к стенке 

сосуда рассчитывали в программе Adobe Photoshop по методу 

А. А. Глагольева наложением точечных сеток на срезы, 

результаты переводили в проценты. Исследования проводились 

в пяти полях пяти различных срезов у каждой крысы. 

Все манипуляции в ходе содержания и постановки 

эксперимента проводили в соответствии с биоэтическими 

принципами, изложенными в «Европейской конвенции о защите 

позвоночных животных, используемых для экспериментов  

и других научных целей» (Страсбург, 2005), «Общих этических 

принципах экспериментов на животных», принятых  

V Национальным конгрессом по биоэтике (Киев, 2013). 

В результате проведенного исследования было 

установлено, что длительная ваготония у стодневных 

лабораторных крыс линии Вистар является повреждающим 

фактором, который приводит к изменениям во всех оболочках 

стенки брюшной аорты, с преимущественным поражением 

соединительнотканных составляющих ее стенки. При этом 

происходит достоверное, в сравнении с данными в контрольной 

группе, истончение субэндотелиального слоя с внутренней 

эластической мембраной и медии, и уменьшение процентного 

соотношения составляющей просвета сосуда за счет 

составляющих других тканей. 

Для понимания механизмов структурных изменений 

стенки брюшной аорты при вегетативном дисбалансе 

необходимо проведение дополнительных исследований.  
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УДК 612.017.1:616.314.17-008.1-036.12 

 

Состояние клеточного звена иммунитета  

у больных хроническим периодонтитом  

Гайдаш Д. И. 

ГУ «Луганский государственный медицинский университет» (Рубежное) 

 

Развитие хронического периодонтита возможно лишь  

на фоне иммунодефицитного состояния, и прежде всего 

недостаточности фагоцитарной системы организма, в связи  

с чем изучение клеточного звена иммунитета больных 

периодонтитом чрезвычайно актуально. 

Цель исследования – изучение состояния клеточного звена 

иммунитета у больных хроническим периодонтитом в динамике 

заболевания.  

Под наблюдением находилось 56 пациентов в возрасте  

от 47 до 55 лет (средний возраст – 51,5 ± 2,5 лет), в том числе  

32 мужчины (57,1%) и 24 женщины (42,9%), проходивших курс 

лечения в стоматологической клинике по поводу обострения 

хронического генерализованного периодонтита. Из 56 пациентов 

фиброзный хронический периодонтит имел место у 6 (10,7%), 

гранулирующий хронический периодонтит – у 15 (26,8%), 

гранулематозный хронический периодонтит – у 35 (62,5%).  

В 46,4% случаев (26) хронический периодонтит был 

неосложнённым, тогда как в 53,4% случаев (30) заболевание 

было осложнено, в том числе периоститом (19, 33,9%),  

и флегмоной мягких тканей лица и шеи (11, 19,6%). 

Контрольную группу составили 33 практически здоровых 

лиц, не имеющих острой или хронической стоматологической 

патологии, в возрасте от 45 до 57 лет (средний возраст –  

51,0 ± 2,6 лет), в том числе мужчин 17 человек (51,5%),  

женщин – 16 (48,5%). 

Лимфоциты выделяли градиенте плотности  

фиколла-верографина (р = 1,076). Идентификацию популяций  

Т-, В- и НК-лимфоцитов, а также субпопуляций  

Т-хелперов / индукторов и Т-супрессоров / цитотоксиков 
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осуществляли с помощью моноклональных антитела CD3, CD4, 

CD8, CD16 и СD22 (производства НПЦ «Медбиоспектр», РФ),  

в микролимфо-цитотоксической реакции. Статистическая 

обработка полученных данных проводилась с использованием 

критерия Стьюдента. 

Результаты изучения иммунного статуса у больных 

хроническим периодонтитом приведены в таблице.  

 

Таблица 

Состояние клеточного звена иммунитета в общей популяции 

пациентов с хроническим периодонтитом в фазе обострения 

Показатель 
Референтная 

норма (n = 33) 

Пациенты с хроническим 

периодонтитом (n = 56) 

ФИ нейтрофилов, % 93,5 ± 2,3 75,3 ± 3,8*** 

ФЧ нейтрофилов, у. е. 11,2 ± 0,6 7,9 ± 0,4*** 

ФИ моноцитов, % 78,4 ± 3,9 57,3 ± 2,9*** 

ФЧ моноцитов, у. е. 5,7 ± 0,3 4,0 ± 0,2*** 

СD3+-клетки, Г/л  2,1 ± 0,08 1,71 ± 0,09** 

СD4+-клетки, Г/л 1,3 ± 0,07 0,92 ± 0,05*** 

СD8+-клетки, Г/л 0,7 ± 0,04 0,79 ± 0,04 

СD4/CD8, у. е. 1,85 ± 0,08 1,16 ± 0,06*** 

CD22+-клетки, Г/л 0,45 ± 0,02 0,59 ± 0,03*** 

CD16+-клетки, Г/л 0,14 ± 0,006 0,20 ± 0,01*** 

ИЦ НК-клеток (%) 25,7 ± 1,3 20,9 ± 1,05** 

Примечание: ** – р < 0,01, *** – р < 0,001 по отношению к референтной 

норме. 

 

Как оказалось, у наблюдаемых пациентов имело место 

существенное снижение фагоцитарной активности нейтрофилов 

и моноцитов, что выражалось в уменьшении их фагоцитарного 

индекса (ФИ) и фагоцитарного числа (ФЧ). Показатели 

адаптивного иммунитета характеризовались наличием  

Т-лимфопении, преимущественно за счёт СD4+-клеток, при 

несущественном увеличении количества СD8+-клеток, что 

сопровождалось формированием супрессорного варианта 

иммунодефицита (коэффициент иммунорегуляции СD4 / CD8 

снижался против аналогичного показателя референтной нормы  

в 1,66 раза). Наряду с этим у пациентов с хроническим 

периодонтитом наблюдалось значимое увеличение количества 
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CD22+-клеток, при уменьшении количества CD16+-клеток и их 

цитотоксической активности (индекс цитотоксичности  

ИЦ уменьшался, относительно референтной нормы в 1,22 раза). 

При наличии гнойно-воспалительных осложнений  

у наблюдаемых пациентов их показатели клеточного 

иммунитета имели наибольшие негативные изменения. 

Таким образом, развитие обострения хронического 

периодонтита сопровождается нарушениями клеточного звена 

иммунной системы больных, что проявляется угнетением 

фагоцитарной активности нейтрофилов и моноцитов, 

цитотоксической активности НК-клеток, снижением в крови 

абсолютного количества CD3+- и CD4+-лимфоцитов, 

формированием супрессорного варианта иммунодефицита,  

а также увеличением абсолютного количества CD22+- и CD16+-

лимфоцитов. Иммунные нарушения наименее выражены  

при неосложнённом течении хронического периодонтита,  

и существенно прогрессируют при формировании гнойно-

воспалительных осложнений. Наибольшие негативные 

изменения клеточного звена иммунитета имеют место у больных 

хроническим периодонтитом, осложнённым флегмоной мягких 

тканей лица и шеи. Показатели клеточного иммунитета могут 

служить критериями прогнозирования осложнённого течения 

хронического периодонтита.  

 

 

 

УДК 57-044:665.6.033.25 

 

Об аспектах воздействия паров моноциклических 

ароматических углеводородов на организм на производстве 

Галузина Л. О. 

Винницкий национальный медицинский университет им. Н. И. Пирогова 

 

Известно, что моноциклические ароматические 

углеводороды (МАУ) бензол и его гомологи (ксилол, стирол, 

толуол) применяются в различных отраслях производства,  
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в том числе и на предприятиях электронной, обувной 

промышленности, где рабочие постоянно подвергаются 

контакту с этими веществами. В различных регионах население 

Украины не только на производстве, но и в быту подвергается 

воздействию МАУ. Толуол и бензол обычно попадают  

в организм человека путем через легкие и через 

пищеварительную систему. Бензол присутствует в качестве 

примеси в автомобильном бензине и в большом количестве –  

в выхлопных газах и промышленных отходах предприятий, 

использующих МАУ и загрязняющих среду обитания человека. 

Толуол используется в производстве смесевых растворителей 

для эпоксидных, виниловых и акриловых полимеров, в качестве 

сырья для органического синтеза. Вещество имеет 2-й класс 

опасности по классификации воздействия на живые организмы, 

но наибольший риск возникновения заболеваний увеличивается 

при попадании в организм ингаляционным путем. Широко 

распространено представление, что при хроническом 

воздействии бензол накапливается в жировой ткани. Толуол 

попадает в организм главным образом через дыхательные пути 

и, в меньшей степени, через кожу. Непосредственная 

токсичность толуола выше, чем у бензола. Толуол раздражает 

глаза, при высоких дозах наблюдаются функциональные 

нарушения центральной нервной системы, в высоких 

концентрациях – нейротоксичен, а при хроническом воздействии 

может приводить к поражению костного мозга. Международное 

Агентство по Изучению Рака включило бензол и толуол  

в группу доказанных канцерогенов для человека. 

В мировых классификаторах насчитывается более  

6000 нозологических форм заболеваний человека, причём 

многие из них обусловлены экологическими факторами,  

а естественные системы гомеостаза при этом часто не 

обеспечивают надёжную защиту организма от антропогенной 

«токсической агрессии». В итоге появляются новые, доселе 

неизвестные формы заболеваний – так называемые 

экологические, приводящие в ряде регионов к нарастанию 

явлений депопуляции. Острота проблемы усугубляется 
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влиянием растущего потребления алкоголя, наркотиков, 

курения, аллергизации, широкого и слабо контролируемого 

приёма лекарственных препаратов и др.  

Имеющиеся данные исследования состояния желудка  

у работников, контактировавших на производстве с МАУ 

(бензолом и его гомологами) позволили выявить высокий риск 

развития у этих лиц хронического атрофического гастрита, 

язвенной болезни желудка и небольшой риск развития 

хронических эрозий желудка. Обнаружена тенденция 

увеличения, почти в 2 раза, частоты встречаемости рака желудка 

у лиц, контактировавших с МАУ, по сравнению с группой лиц, 

не контактировавших с ними на производстве. Обосновывается 

положение о том, что МАУ могут оказывать повреждающее 

воздействие, прежде всего, на слизистую оболочку желудка, как 

одного из основных компартментов, вызывая при этом 

атрофические и эрозивно-язвенные процессы.  

Учитывая вышеперечисленные факты в комплексе с тем, 

что толуол относится к числу опасных для организма человека и 

животных ксенобиотиков, мы касались изучения воздействия 

паров толуола на желудок крыс. 

Так, при макроскопии стенки желудка крыс в ранние сроки 

эксперимента были выявлены вначале первичные язвенные 

дефекты и эрозии. При дальнейшем гистологическом 

исследовании светооптический показатель толщины слизистой 

оболочки уменьшался на 19,21 и 20,57%. Полученные нами 

данные результаты вполне могут подтверждать связь между 

влиянием паров толуола и некоторыми структурно-

функциональными изменениями органа, что могут  

быть предпосылками возникновения толуол-индуцированных 

гастропатий. 

Выше перечисленные данные свидетельствуют  

об актуальности проблемы и необходимости дальнейшего 

уточнения характера морфофункциональных изменений 

желудка, глубины нарушений его структуры в условиях 

длительной интоксикации парами толуола.  
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УДК 616.432-005-092.9-055.2-053.81:504.5 

 

Структурні перебудови судинного русла аденогіпофіза 

статевозрілих щурів-самиць в умовах підгострого впливу 

солей важких металів 

Гринцова Н. Б., Романюк А. М. 

Сумський державний університет 

 

В окремих північних районах України встановлено 

підвищення в ґрунті та питній воді солей цинку, хрому, свинцю, 

марганцю, міді та заліза, що зустрічаються в різних комбінаціях 

залежно від регіону та негативно впливають на здоров’я 

населення.  

Аденогіпофіз вносить вагомий вклад у здійснення стрес-

організуючих і стрес-лімітуючих механізмів, залучаючись  

до формування множинних адаптаційних відповідей організму  

на стресорний вплив. Особливістю кровопостачання гіпофізу  

є наявність в аденогіпофізі ворітної (портальної) системи. Дані 

літератури про комбіновану дію важких металів на судинне 

русло аденогіпофіза статевозрілих щурів-самиць не відомі.  

Метою роботи було вивчення морфологічних перебудов 

судинного русла аденогіпофіза щурів за умов підгострої  

дії на організм комбінації солей важких металів.  

Дослідження проведено на 12 білих щурах-самицях масою 

170–200 г, 4–6 місяців, які розподілені на 2 групи ( контрольну 

та експериментальну). Тварини експериментальної групи  

на протязі 30 діб отримували звичайну питну воду, насичену 

комбінацією солей важких металів: цинку (ZnSO4 · 7H2O) –  

5 мг/л, міді (CuSO4 · 5H2O) – 1 мг/л, заліза (FeSO4) – 10 мг/л, 

марганця (MnSO4 · 5H2O) – 0,1 мг/л, свинця (Pb(NO3)2) – 0,1 мг/л 

та хрому (K2Cr2O7) – 0,1 мг/л. Піддослідних тварин виводили  

з експерименту на 30-ту добу, відповідно до міжнародних норм  

з біоетики. Гістологічні особливості судинного русла гіпофіза 

вивчали з використанням серійно-ступінчатих зрізів, 

забарвлених гематоксилін-еозином. Загальний морфологічний 

аналіз проводили за допомогою світлооптичного мікроскопа 
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«Мікмед», з об’єктивами ×10, ×20, ×40, бінокулярами 7, 10. 

Фотодокументування отриманих результатів виконувалося за 

допомогою цифрової відеокамери «Оlimpus BX-41». 

Встановлено, що після 30-ти денного терміну 

експерименту гіпофіз піддослідних тварин макроскопічно 

зберігав свою анатомічну будову. Спостерігається чітке 

розмежування паренхіми органа на анатомічні складові. Однак, 

солі важких металів викликали помітні зміни у структурі 

гемомікроциркуляторного русла аденогіпофіза дистонічного 

характеру. Розлади, в основному, торкаються розвитку 

венозного повнокрів’я та збільшення площі капілярної сітки  

та ступеня її кровонаповнення (рис.).  

 

 

Рис. 1. Аденогіпофіз щура-самиці 30-ти денного терміну 

досліду. Збільшення площі функціонуючих капілярів. Порушення 

реологічних властивостей крові, стаз та сладжування 

еритроцитів в просвіті вен середнього калібра. Фарбування: 

гематоксиліном і еозином. ×400. 

 

Помітно зростає кількість функціонуючих капілярів  

у порівнянні з показниками контрольних тварин та ступінь 

кровонаповнення капілярів та артеріол у вигляді виразної 
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гіперемії кровоносних судин. Ендотеліоцити судин набряклі, 

гіперхромні, їх ядра збільшені в розмірах, округлої форми.  

У розширених повнокровних капілярах субкапсулярного 

простору та паренхіми залози візуалізуються еритроцити 

яскраво-червоного кольору. Стінка вен середнього калібра 

потовщена, порушуються реологічні властивості крові. 

Еритроцити повністю або ж частково виповнюють просвіт 

судин, місцями дуже тісно прилягають один до одного, контури 

їх не чітко окреслені, формується стаз крові, агрегація 

еритроцитів, сладж-феномен. 

Таким чином, підгострий вплив на організм статевозрілих 

щурів-самиць комбінації солей важких металів чинить  

на судинне русло аденогіпофіза виразний негативний ефект. 

Розлади гемодинаміки носять неспецифічний поліморфний 

характер та торкаються порушень морфології стінки капілярів  

з розвитком ендотелиїта, порушень реологічних властивостей 

крові та кровонаповнення судин у вигляді венозного 

повнокрів’я, збільшення площі функціонуючих капілярів. Згідно 

літературних даних, розвиток у аденогіпофізі венозного 

повнокрів’я та збільшення площі функціонуючих капілярів, 

імовірно всього, пов’язано з дією солей важких металів  

на судинну стінку та розвитком тканинної гемічної гіпоксії.  

 

 

 

УДК 796.322:612.017 

 

Стан клітинної ланки системного імунітету спортсменів 

різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) ігрових видів спорту 

Гужва О. І. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Характерною ознакою сучасного спорту є значні  

за об’ємом та інтенсивністю тренувальні навантаження,  

що висувають винятково високі вимоги до організму 
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спортсмена, а також потребують максимальної мобілізації його 

функціональних резервів, без чого неможливі високі спортивні 

результати. Водночас неадекватні тренувальні навантаження, 

хронічний і тривалий стрес, перетренованість, відсутність 

індивідуалізованої корекції тренувального процесу призводять 

до нейро-ендокринно-імунного дисбалансу та формування  

у спортсменів різноманітних патологічних станів і захворювань. 

Незважаючи на значні досягнення у вивченні механізмів 

адаптації спортсменів до фізичних навантажень, це питання 

залишається актуальною медико-соціальною проблемою, 

оскільки постійно зростає кількість осіб, які займаються 

спортом, збільшується об’єм та інтенсивність тренувальних 

навантажень.  

Метою дослідження була оцінка стану клітинної ланки 

системного імунітету спортсменів різного рівня підготовки 

(к. м. с., м. с.) ігрових видів спорту. У дослідженні взяли участь 

90 спортсменів різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) ігрових 

видів спорту (гандбол).  

Під час аналізу показників клітинної ланки системного 

імунітету в спортсменів різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) 

ігрових видів спорту встановлено вірогідні зміни,  

які відповідали вторинному імунодефіциту.  

Так, у спортсменів спостережено зменшення загального 

пулу Т-лімфоцитів (CD3+-лімфоцитів) та його окремих 

субпопуляцій – СD4+- та СD8+-лімфоцитів. Порівняно  

з показниками практично здорових чоловіків абсолютна 

кількість CD3+-лімфоцитів у спортсменів знижувалася  

на 33,10% (p < 0,001), відносна кількість – на 26,41% (p < 0,001). 

Абсолютна кількість СD4+-лімфоцитів знижувалася на 14,29% 

(p < 0,05), а кількість СD8+-лімфоцитів на 55,93% (p < 0,001), що 

призводило до суттєвого збільшення імунорегуляторного 

індексу (СD4+ / CD8+) – на 95,07%, порівняно з практично 

здоровими чоловіками (p < 0,001), яке свідчило про різкий 

дисбаланс у клітинній ланці системного імунітету організму 

спортсменів. 
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У зв’язку з істотним падінням абсолютної кількості  

СD8+-лімфоцитів відбувалися зміни у співвідношенні 

показників відносної кількості окремих фракцій  

CD3+-лімфоцитів. Так, відносна кількість СD4+-лімфоцитів 

зростала на 28,14% (p < 0,001), при цьому відносна кількість 

СD8+-лімфоцитів знижувалася в 34,14%.  

На формування в спортсменів імунної дисфункції також 

вказувало збільшення лейко-Т-клітинного індексу, яке було 

пов’язане зі значним дефіцитом CD3+-лімфоцитів. Порівняно  

з практично здоровими чоловіками значення індексу зростало  

на 36,25% й дорівнювало 6,39 ± 0,03 у. о. (p < 0,001).  

Отже, у спортсменів різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) 

ігрових видів спорту встановлено вірогідне зниження 

абсолютної та відносної кількості CD3+-лімфоцитів і СD8+-

лімфоцитів, зниження абсолютної та підвищення відносної 

кількості СD4+-лімфоцитів, що супроводжувалось розвитком 

вираженого дисбалансу в системі Т-хелперів / індукторів  

і Т-супресорів / цитотоксичних лімфоцитів, свідченням якого 

було збільшення імунорегуляторного та лейко-Т-клітинного 

індексу. Виявлені зміни вказували на напруження реакцій 

клітинного імунітету й розвиток у спортсменів вторинного 

імунодефіциту.  

 

 

 

УДК 615.37:[796.322+612.017] 

 

Можливості імунореабілітації спортсменів різного рівня 

підготовки (к. м. с., м. с.) ігрових видів спорту 

Гужва О. І. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

За тривалих та інтенсивних фізичних навантаженнях  

у спортсменів виникають серйозні коливання параметрів 

системного імунітету з боку неспецифічної, Т- і В-клітинної 
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ланок, що в у свою чергу обумовлює можливий розвиток 

вторинних імунодефіцитних станів, які лімітують фізичну 

працездатність. Наведене свідчить про актуальність проведення 

комплексних цілеспрямованих досліджень стану клітинної 

ланки системного імунітету організму спортсменів залежно від 

виду спорту, періоду підготовки, спортивної кваліфікації, 

інтенсивності та тривалості фізичних навантажень, а також  

у разі застосування різноманітних відновлювальних засобів, 

зокрема імунокорекційної спрямованості.  

Метою дослідження була оцінка впливу імунокорекції  

на показники клітинної ланки системного імунітету спортсменів 

різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) ігрових видів спорту. 

Імунокорекційним засобом було обрано вілозен – біологічно 

активний низькомолекулярний екстракт тимуса телят небілкової 

природи, який сприяє підвищенню функціональної активності 

клітинної ланки імунної системи, а також позитивно впливає на 

інші показники вродженого й адаптивного імунітету. Препарат 

використовували як краплі в ніс у добовій дозі 0,02 г, протягом 

14 діб.  

В дослідженні взяло участь 180 осіб, яких було 

розподілено на дві групи. Перша група (контрольна) –  

90 практично здорових чоловіків, друга група 

(експериментальна) – 90 спортсменів різного рівня підготовки 

(к. м. с., м. с.) ігрових видів спорту, у яких було виявлено ознаки 

набутого імунодефіциту, переважно клітинного типу.  

Результати досліджень показали позитивний вплив 

вілозену на клітинну імунну реактивність організму спортсменів 

різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) ігрових видів спорту. 

Так, завдяки підвищенню абсолютної і відносної кількості 

CD3+-лімфоцитів на 56,70 і 41,81% (p < 0,001) відповідно, 

зростала абсолютна і відносна кількість загального пулу 

лімфоцитів на 10,50 і 5,55% (p < 0,01) відповідно, що 

призводило до нормалізації лейко-Т-клітинного індексу, за 

рахунок його зниження на 33,18% (p < 0,001).  

Під впливом вілозену також спостерігались статистично 

достовірні зміни кількості окремих субпопуляцій CD3+-
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лімфоцитів, а також показника імунорегуляторного індексу. Так, 

у спортсменів різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) ігрових 

видів спорту спостерігалося зростання абсолютної кількості 

СD4+-лімфоцитів (Т-хелпери / індуктори) на 12,5%, а також 

достовірне (p < 0,001) збільшення абсолютної та відносної 

кількості СD8+-лімфоцитів (Т-супресори / цитотоксичні) на 

157,69 і 41,81% відповідно. Значне збільшення СD8+-лімфоцитів 

призводило до достовірного падіння відносної кількості  

СD4+-лімфоцитів на 28,21% (p < 0,001). 

Позитивні зміни абсолютної і відносної кількості 

імунорегуляторних субпопуляцій Т-лімфоцитів у спортсменів 

різного рівня підготовки (к. м. с., м. с.) ігрових видів спорту під 

впливом вілозену сприяли нормалізації імунорегуляторного 

індексу. Так, значення імунорегуляторного індексу знижувалося 

на 56,32% (p < 0,001), що відображало зменшення 

функціонального дисбалансу в клітинній ланці системного 

імунітету. 

Таким чином, вілозен, застосований нами для 

імунореабілітації спортсменів різного рівня підготовки (к. м. с., 

м. с.) ігрових видів спорту, призводив до нормалізації всіх 

показників, що характеризують активність клітинної ланки 

системного імунітету.  

 

 

 

УДК 611.32:616.366-002-092.9 

 

Морфологічно-адаптаційні зміни стінки жовчного міхура  

та міхурової протоки в різні періоди життя людини 

Дубінін С. І., Улановська-Циба Н. А., Передерій Н. О.,  

Рябушко О. Б., Ваценко А. В., Пілюгін В. О., Овчаренко О. В. 

Вищий державний навчальний заклад України «Українська медична 

стоматологічна академія» (Полтава) 

 

Вивчення закономірностей морфологічних змін стінки 

жовчного міхура та міхурової протоки в різні періоди життя 
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людини, в останні роки набуває важливого наукового  

та практичного значення. У результаті старіння всіх органів  

і систем відбуваються адаптаційні морфологічні зміни  

у жовчовивідній системі, а саме в будові стінки магістральних 

жовчовивідних проток та жовчного міхура. Ці органи дуже 

вразливі до запальних процесів, а їх лікування тривале  

та складне. Запальні процеси в стінках жовчного міхура  

та у стінках загальної жовчної протоки зумовлюють  

їх дизфункцію. Число хворих на гострий холецистит постійно 

зростає, а жовчнокам’яна хвороба – одна з найбільш поширених 

хвороб людини, яка займає третє місце після серцево-судинних 

захворювань та цукрового діабету. У різних країнах 

жовчнокам’яна хвороба виявляється в середньому в 10–15% 

дорослого населення, причому в жінок – в 3–4 рази частіше ніж 

у чоловіків. У дітей ця хвороба спадково детермінована  

і спостерігається у 0,1–1% дітей з захворюваннями шлунково-

кишкового тракту. При жовчнокам’яній хворобі спадкова 

схильність виявляється у 95% дітей. Саме ці обставини 

змушують більш детально вивчати морфологічні зміни  

в жовчовивідній системі людей в різні періоди життя.  

Відповідно до змін, що відбуваються у формі та будові 

оболонок стінки жовчного міхура та його структурних елементів 

постнатальний онтогенез можна розділити на три періоди: 

перший період охоплює вік від народження до приблизно  

20 років, другий – від 21 до 55 років, третій – продовжується від 

55 років. Жовчний міхур та міхурова протока досягають своїх 

зрілих розмірів у чоловіків в підлітковому віці (приблизно  

у 13 років), а у жінок – у юнацькому віці (приблизно у 16 років). 

У період від народження до 20 років спостерігається 

поступовий розвиток та ускладнення функціонально важливих 

структур стінки жовчного міхура та міхурової протоки. У першу 

чергу це стосується слизової оболонки, на якій з’являються  

та поступово розвиваються складки, вкриті епітелієм. В основі 

слизових складок утворюються мікросудини, які анастомозують 

з венозними колекторами власної пластинки слизової оболонки.  
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У віці приблизно від 21 до 55 років наступає період 

стабілізації, коли мікросудинна система набуває характерних 

ознак, які проявляються у збільшенні кількості сполучень між 

окремими складками слизової оболонки, що приводить до 

збільшення кількості каналів між ними. Помітно збільшується 

число кровоносних судин у власній пластинці слизової 

оболонки. М’язова оболонка набуває чіткого структурування. 

Сполучнотканинна оболонка та її судинно-нервові пучки чітко 

виражені. 

Характерна вікова перебудова структурних елементів 

стінки жовчного міхура спостерігається у людей похилого  

та старечого віку, тобто понад 56 років. Відбувається достатньо 

виражена атрофія і склероз складок слизової оболонки, що 

призводить до облітерації їх мікросудин. Розвивається склероз 

та облітерація більшості венозних судин власної пластинки 

слизової оболонки. У меншій мірі, але склеротичні процеси 

поширюються і на глибокі шари стінки, в наслідок чого 

спостерігається атрофія м’язової оболонки.  

Також можемо відмітити, що у старечому віці – понад  

75 років у власній пластинці слизової оболонки жовчного міхура 

та в сполучній тканині з’являються зони жирової клітковини. 

Причому у жінок кількість жирової клітковини помітно 

переважає в порівнянні з чоловіками.  

Отримані результати досліджень дають можливість 

оцінити морфологічно-адаптаційний стан стінки жовчного 

міхура та міхурової протоки у віковому аспекті, а також мають 

значення при вивченні анатомії, топографічної та патологічної 

анатомії, можуть бути корисним при виборі адекватних методів 

лікування запальних процесів в жовчному міхурі  

та жовчнокам’яній хворобі в залежності від характеру вікових 

змін. 
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УДК 612.176-057.87 

 

Порушення адаптаційних показників серцево-судинної 

системи організму студентів різних медичних груп 

Єфімцева Ю. В., Іванюра І. О. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Актуальність нашого дослідження полягає в його 

спрямованості на вивчення взаємовідношень функцій серцево-

судинної системи з функціями та властивостями центральної 

нервової системи, єдність взаємодії яких забезпечує 

ефективність процесу адаптації при змінах навколишнього 

середовища.  

Наукова та практична актуальність проблеми вивчення 

адаптації студентів до фізичних навантажень у вищих 

навчальних закладах України зумовлена необхідністю 

збереження та покращення фізичного і психічного здоров’я 

студентів, підвищення їх інтелектуального потенціалу, 

загального рівня фізичної працездатності та адаптованості до 

змін навколишнього середовища, які пов’язані з процесом 

навчання.  

Метою роботи було вивчення адаптаційних реакцій 

організму спеціальної та основної медичних груп для 

обґрунтування комплексу індивідуальної оцінки адаптаційних 

можливостей організму. 

Використовували фізіологічні методи визначення 

адаптаційного потенціалу серцево-судинної системи  

за Баєвським Р. М. (АПБ), оцінку рівня фізичного стану 

організму та рівня загальної фізичної працездатності  

за методикою Пирогової Є. А. 

За результатами вивчення адаптаційних можливостей 

організму студентів за показниками функціонування серцево-

судинної системи в досліджуваних групах нами було виявлено 

порушення процесу адаптації до фізичних навантажень.  
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Так, показник адаптаційного потенціалу серцево-судинної 

системи (АПБ) першої експериментальної групи становив 

2,12 ± 0,02 та був статистично значуще (р < 0,05) вищим 

аналогічного показника контрольної групи (2,03 ± 0,01). Рівень 

адаптаційного показника другої експериментальної групи 

становив 2,17 ± 0,06 і був статистично значуще вищим 

аналогічного показника контрольної групи. При цьому рівень 

АПБ за шкалою оцінки у першій експериментальній групі 

характеризувався як задовільна адаптація, а у другій 

експериментальній групі спостерігалося напруження механізмів 

адаптації. 

Оцінка загальних адаптаційних резервів організму  

за показниками рівня фізичного стану організму (РФС, у. о.)  

в контрольній та в експериментальних групах вказує  

на достовірні відмінності.  

Виявлено, що рівень РФС першої експериментальної групи 

становив 0,53 ± 0,02 у. о. і був статистично значуще (р < 0,05) 

нижчим у 1,2 рази рівня контрольної групи. Показник РФС 

другої експериментальної групи становив 0,57 ± 0,02 у. о і був 

статистично значуще (р < 0,05) нижчим у 1,1 рази відповідного 

показника контрольної групи. Величина зазначеного показника  

в першій експериментальній групі за прийнятою шкалою оцінок 

характеризувалася як вища за середній рівень, а в контрольній 

групі як середня.  

Таким чином, напруження механізмів адаптації  

та зниження показників рівня фізичного стану організму 

студентів, що займаються в різних медичних групах, 

відбуваються внаслідок впливу надмірних фізичних 

навантажень, рівень яких є неадекватний функціональним 

можливостям організму студентів та потребує застосування 

комплексу реабілітаційних заходів та корекції тренувального 

процесу.  
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УДК 613.86-057.87:61:378.091.27  

 

Вплив стресового фактору на студентів медиків під час сесії 

Жалдак Д. О., Тіль Х. Т. 

Сумський державний університет  

 

Стрес – стан психічної напруги, що виникає в процесі 

діяльності у найбільш складних і важких умовах. За різними 

оцінками кожного семестру до 95,0% студентів-медиків мають 

нервово-психічним проблеми через високий рівень стресового 

фактора, що впливає на них під час сесії. Оскільки час навчання 

у вузі збігається з віком найбільш високого ризику маніфестації 

психічної патології варто знайти способи подолання стресових 

станів у цей період.  

Мета роботи – оцінити вплив стресового фактору  

на студентів-медиків під час здачі сесії та розробити практичні 

рекомендації щодо стресостійкості.  

Група обстежених складалась з 400 студентів-медиків,  

які за віком були розподілені на дві групи: І група (17–20 років) 

та ІІ група (21–25 років), по 200 студентів в кожній групі, серед 

яких 100 осіб чоловічої статі та 100 осіб жіночої статі. Для 

оцінки впливу стресового фактору під час здачі сесії було 

проведено анонімне анкетування. Анкета була розроблена  

з урахуванням особливостей навчання студентів-медиків  

та містила 10 питань, на кожне з яких надавалось 5 варіантів 

відповідей (однакових до кожного запитання). Інтерпретація 

результатів визначалась за варіантами відповідей наступним 

чином: майже завжди – 5; часто – 4; інколи – 3 ; майже ніколи – 

2; ніколи – 1. Підрахувавши кількість балів з кожного запитання 

від отриманого числа віднімали число 10. Якщо було набрано 

менше 5 балів – це свідчило про стресостійкість, якщо 

підсумкове число перевищувало 15 балів – про наявність 

часткової стресостійкості, якщо було набрано більше 25 балів – 

виявлено повну відсутність стресостійкості. 
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За результатами анкетування було встановлено, що лише 

5,0% студентів-медиків зберігають спокій та можуть 

контролювати свої емоції під час сесії, інші 95,0% піддаються 

стресовому впливу, серед яких 65,8% належать до осіб, стресові 

ситуації яких мають неабиякий вплив на їхнє життя, і вони їм не 

дуже сильно чинять опір, з них серед студентів І групи по 28,0% 

були чоловічої та жіночої статті; серед студентів ІІ групи – 

28,0% осіб чоловічої статі та 16,0% осіб жіночої статі. Інші 

34,2% студентів-медиків є дуже вразливими до стресу і їм 

необхідно змінити спосіб свого життя. Серед них до І групи 

відноситься по 23,0% осіб чоловічої статі і жіночої статі,  

до ІІ групи відноситься 7,7% чоловічої статі та 46,2% жіночої 

статі.  

З метою профілактики стресових станів під час сесії 

студентам-медикам рекомендовано: 

а) режим сну та праці – не рекомендується підсилювати 

учбове навантаження за рахунок сну, оскільки скорочення 

кількості часу, відведеного на сон, не тільки буде призводити до 

поганого психічного самопочуття, в’ялості та апатії, але й 

знизить ефективність засвоєння учбового матеріалу. Під час 

підготовки до екзаменів бажано ввести у розпорядок дня 

короткотривалий (1–1,5 години) денний сон; 

б) чергування розумової та фізичної діяльності – під час 

підготовки до екзаменів найбільш оптимальною формою 

розподілу навантаження є півторагодинні заняття  

з п’ятнадцятихвилинними перервами між ними для фізкультпауз 

(аеробіка, дихальна гімнастика, фізичні вправи); 

в) харчування – 4–5 рази на день з обмеженням вживання 

кухонної солі, насичених жирів та холестерину, достатнє 

споживання калію, кальцію, магнію. Важливою є наявність у їжі 

свіжих рослинних продуктів: овочів та фруктів, які є джерелом 

вітамінів; 

г) психологічна підготовка – створення оптимального 

функціонального стану за допомогою: аутотренінгів, медитацій, 

дихальної гімнастики чи засобів ароматерапії (м’ята, розмарин, 

сосна). 
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Таким чином було виявлено повну відсутність 

стресостійкості у 32,5%, часткову – у 62,5%, та збереження 

стійкості до стресу лише у 5,0% студентів-медиків, що вказує  

на високу ймовірність розвитку нервово-психічних розладів  

під час сесії через дію стресового фактора. 

 

 

 

УДК 61.001.2 

 

Експериментальна методологія у процесах ідентифікації 

наукової медичної інформації 

Закрутько Л. І., Ільницька Л. В. 

УКРМЕДПАТЕНТІНФОРМ (Київ) 

 

Процес винайдення вірного шляху в обґрунтуванні 

проблемно-орієнтованої автоматизованої системи наукової 

медичної інформації в Україні пов’язаний із пошуком необхідної 

наукової стратегії. Тобто, принциповий спосіб функціонально-

важливого встановлення доцільності обраного вірного наукового 

курсу покладений на методологічні аспекти багатозмістовної 

ресурсної частини теоретичного аналізу наукової медичної 

інформації.  

Експериментальні методи для розробки довготривалого 

опрацювання створених структур необхідного налаштування 

сприяють відтворенню автоматизованих способів надання 

оперативної інформації, в тому числі і при аналізі медико-

біологічних аспектів патогенного впливу на організм факторів 

зовнішнього середовища. Методологія, як загальна наукова 

основа, систематизує інформаційно насичений матеріал 

медичних повідомлень, обробляє за вимогами відповідної 

тематики інколи нерівномірний потік широко розгалуженої 

медичної спеціалізації. Зрештою, базова сутність 

експериментальної методології є індикатором особливої 

достовірності, чинники якої мають забезпечувати повсякчас 
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високий рівень аналізу екстраполяційного середовища 

інноваційних нововведень у галузі охорони здоров’я.  

Метод ідентифікації був розроблений колективом 

видатних українських вчених, очолюваний доктором медичних 

наук, професором Озаром Петровичем Мінцером [1]. 

Відтворюючи експериментальним чином узагальнюючий спосіб 

формування теоретичних аспектів ефективної кореляції типових 

зразків, досліджується спосіб «використання принципів 

процесного підходу в медицині» [1, с. 32]. Відповідно – це не 

вузько направлена стратегія, а медично раціоналізований 

принцип, який доволі активно спрямовує власний теоретико-

методологічний ресурс при допомозі унікальних можливостей 

дослідницького компетентісного ґатунку. 

Оприлюднення достовірних значень на підставі зібраної 

експериментальним чином наукової медичної інформації 

допомагає віднайти еталонні зразки задля встановлення  

і достовірного відображення наукових клінічних процедурних 

знань. «Стосовно до процесів завдання ідентифікації зводиться 

до вибору простого й чітко визначеного засобу ідентифікації»  

[1, с. 28]. Метод ідентифікації має увійти до переліку первинних 

способів перевірки сутності базових показників впроваджених 

інноваційних моделей сучасного реформованого медичного 

середовища.  

 

Список використаної літератури 
1. Вороненко Ю. В. Електронні навчальні посібники для відображення 

медичних процедурних знань: принципи, етапи створення, методологія /  

Ю. В. Вороненко, О. П. Мінцер, В. В. Краснов. – Київ, 2009. – 160 с.  
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УДК 612.13:612.766 

 

Типологічні особливості гемодинаміки у дітей при фізичних 

навантаженнях (огляд літератури) 

Кабащенко А., Маняха Г., Боярчук О. Д. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Багатьма дослідженнями доведено, що всі типи 

гемодинаміки: гіпер-, еу- і гипокінетичний – є варіантами норми 

і розрізняються не тільки за особливостями показників системи 

кровообігу, а й за механізмами діяльності нейрогуморальної 

регуляції (М. Д. Карвэ зі співавт., 1989; Г. М. Яковлєв зі співавт., 

1991, 1992). 

У ряді досліджень останніх років було встановлено,  

що діти з різними типами кровообігу розрізняються за 

показниками фізичного розвитку (Ю. Г. Малюга, 1988;  

С. И. Береснев, 1996). Встановлено, що типи кровообігу 

зумовлюють специфіку реакції організму на ортостатичні  

(А. Н. Демин, 1986; Н. В. Исмагилова, 1997) та фізичні 

навантаження (П. М. Суворов, 1990; Ю. Н. Зияев зі співавт., 

1991; А. А. Бова зі співавт., 1993).  

Незважаючи на великі успіхи, досягнуті в останні роки  

в галузі вивчення типів кровообігу, багато питань,  

що стосуються визначення типологічних особливостей 

гемодинаміки при фізичному навантаженні, вимагають 

уточнення. Дослідники розходяться в оцінці типів кровообігу  

у підлітків і дорослих при термінової адаптації серцево-судинної 

системи до різних навантажень, відзначаючи переваги того  

чи іншого типу кровообігу (Ю. Г. Малюга, 1988; Ю. Н. Зияев  

зі співавт., 1991; А. А. Бова зі співавт., 1993). Однак, у дітей  

під час фізичного навантаження типологічні особливості 

гемодинаміки залишаються маловивченими.  

Недостатня розробленість даного питання зумовила 

необхідність вивчення типологічних особливостей системної 
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гемодинаміки під час фізичного навантаження у дітей  

з урахуванням вікових і статевих відмінностей. 

 

 

 

УДК 615.451.16:582.734.3:581.45 

 

Міжстатеві відмінності організації циркадіанних ритмів 

показників прооксидантно-антиоксидантного балансу  

у здорових щурів 

Калько К. О., Дроговоз С. М., Міщенко О. Я., Іванцик Л. Б. 

Національний фармацевтичний університет (Харків) 

 

Перспективність та пріоритетність хронобіологічних 

досліджень була підтверджена Нобелівською асамблеєю,  

що надала у 2017 році колективу вчених премію з фізіології  

або медицини за дослідження молекулярних механізмів 

контролю циркадіанних ритмів. Дослідження особливостей 

організації циркадіанних ритмів прооксидантно-

антиоксидантного балансу щурів, що часто досліджуються  

в експериментальній фармакології, за фізіологічних умов  

є необхідною складовою проведення подальших 

хронофармакологічних досліджень цих препаратів.  

Метою дослідження було встановлення міжстатевих 

відмінностей організації циркадіанних ритмів показників 

прооксидантно-антиоксидантного балансу у здорових щурів. 

Оцінку особливостей організації циркадіанних ритмів 

системи ПОЛ-АОЗ проводили за аналізом вмісту ВГ, ТБК-АП, 

активністю СОД та каталази в гепатоцитах щурів. 

Експериментальні дослідження проведено в такі періоди доби: 

ранковий (09:00), денний (15:00), вечірній (21:00) та нічний 

(03:00). При аналізі експериментальних даних використовували 

таку хронобіологічну номенклатуру: акрофаза (AF) – час доби, 

коли реєструється максимальне значення досліджуваного 

показника, та батифаза (В) – мінімальне.  
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У результаті проведених досліджень встановлено, що вміст 

ВГ характеризувався чітко вираженими циркадіанними змінами 

протягом доби. Акрофаза ВГ спостерігалася в денний період 

(15:00) у щурів обох статей, тоді як активність СОД практично 

не змінювалася протягом доби. Для каталази виразний пік 

активності в гепатоцитах реєструвався вдень (15:00). У самиць 

та самців щурів активність каталази в акрофазу в 1,6 разу 

достовірно перевищувала таку в батифазу, яка спостерігалася 

вночі (03:00). В противагу циркадіанному ритму ВГ, добовий 

ритм вмісту ТБК-АП характеризувався максимумом величин  

у вечірньо-нічний, при мінімальному значенні його вмісту  

у ранково-денний період. Таким чином, встановлена 

циркадіанна гармонічність гомеостазу системи АОЗ і активності 

процесів ПОЛ. Найбільша «стійкість» АОЗ спостерігалася  

в ранково-денний, а мінімальна – у вечірньо-нічний періоди.  

Резюмуючи результати проведеного аналізу, встановлено, 

що вміст ВГ, ТБК-АП та активності каталази змінюють своє 

значення протягом доби за фізіологічних умов, що дозволяє 

стверджувати про наявність вираженого циркадіанного ритму,  

з чіткою акрофазою та батифазою. Активність СОД вираженого 

циркадіанного ритму не має. Циркадіанні ритми показників 

системи ПОЛ-АОЗ у різних за статтю тварин визначені як дуже 

подібні, тобто не мають статевих відмінностей. 

 

 

 

УДК 613.955 

 

Здоровʼязбереження учнів як пріоритет  

сучасної шкільної освіти 

Карпенко М. І. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

На основі узагальнення завдань державної політики, 

спрямованої на забезпечення здоров’я підростаючого покоління, 
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сформулюємо певні рекомендації щодо реалізації 

здоровʼязберігаючих технологій у масовій освітньо-виховній 

практиці:  

1. Організація у сучасній школі здоров’язберігаючої 

інфраструктури (створення у кожній школі медичного кабінету  

з метою організації регулярних (двічі на рік) профілактичних 

оглядів лікарями-спеціалістами різних спрямувань; організація  

у школі обов’язкового гарячого харчування; озеленення класів  

і пришкільної ділянки, створення аерофітотерапевничних  

зон тощо). 

2. Раціональна організація навчально-виховного процесу 

відповідно до санітарно-гігієнічних норм та вікових 

особливостей учнів (проведення традиційної масової ранкової 

зарядки на відкритому повітрі; організація робочого дня учнів  

з урахуванням біоритмологічних циклів їх працездатності; 

проведення фізкультпауз, гімнастики для очей на уроках  

й організованих динамічних перервах; проведення навчальних 

занять на свіжому повітрі; розробка режиму праці та відпочинку 

для учнів усіх вікових груп тощо). 

3. Організація системної, систематичної здоров’ятворчої 

роботи у школі (проведення обов’язкових спортивно-масових 

заходів різного рівня; організація кількох спортивних секцій  

з метою залучення кожного учня відповідно до його інтересів, 

схильностей і потреб; розробка та реалізація педагогічним 

колективом школи традицій і свят здоров’язберігаючого, 

здоров’яформувального спрямування тощо). 

4. Організація систематичної просвітницько-виховної 

роботи з учнями, спрямованої на усвідомлення ними цінності 

власного здоров’я та здоров’я оточення; реалізація у навчально-

виховному процесі різноманітних прямо чи опосередковано 

валеологічно спрямованих форм та методів роботи із учнями; 

залучення учнів до дослідницької діяльності з питань здорового 

способу життя. 

5. Організація системи просвітницької та методичної 

роботи всього педагогічного колективу (адміністрації, учителів-

предметників, класних керівників, медичного працівника, 



 87 

соціального педагога, психолога школи), спрямованої на 

підвищення його компетентності в питаннях валеологічного 

виховання та розробка перспективного плану побудови 

здоров’ятворчого середовища у школі. 

6. Встановлення стійкого взаємозв’язку між школою  

і сім’єю учнів (організація просвітницької роботи – проведення 

фронтальних курсів, лекцій, семінарів, індивідуальних 

консультацій для батьків дітей різних вікових категорій з метою 

ліквідації педагогічної і валеологічної безграмотності; залучення 

батьків учнів до виховних і спортивно-масових шкільних заходів 

тощо). 

7. Організація системи діагностичних, профілактичних, 

лікувально-реабілітаційних заходів у школі (регулярна 

діагностика (двічі на рік) із подальшим обговоренням  

(на педагогічних нарадах, засіданнях, семінарах) особливостей 

здоров’я кожного учня; введення щоденників здоров’я учнів; 

складання учителями разом із медичним працівником, 

психологом, батьками учня плану індивідуальної оздоровчої 

роботи відповідно до показників здоров’я кожної дитини; 

регулярний моніторинг стану здоров’я учнів з боку медичних 

працівників, класних керівників, учителів-предметників  

і батьків). 

8. Удосконалення програми підготовки майбутніх учителів 

(усіх спеціальностей), насичення навчальних планів предметами 

валеологічного спрямування; прищеплення майбутнім 

спеціалістам знань про здоров’язберігаючі технології навчання, 

про шляхи та способи побудови у навчальному закладі 

здоров’ятворчого середовища тощо. 
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УДК 612.44+616.44 

 

Механизм образования тиреоидных гормонов. Нарушения 

функций щитовидной железы: гипо- и гиперфункция  

(обзор литературы) 

Кириченко К. Н., Козлова Ю. В. 

ГУ «Днепропетровская медицинская академия МОЗ Украины» 

 

Заболевания щитовидной железы широко распространены 

среди населения многих стран. Частота данной патологии 

составляет 8% взрослого населения земного шара и она 

ежегодно растет. Более 2,2 миллиарда человек проживает  

в эндемичных по зобу районах йодной недостаточности, более 

одного миллиарда человек страдает зобом. Что касается 

Украины, то особого внимания в отношении йододефицита 

заслуживают северные регионы, загрязненные радиоизотопами 

вследствие Чернобыльской аварии. Массовые обследования 

населения после аварии обнаружили высокую 

распространенность гиперплазии щитовидной железы (у 20–40% 

обследованных), что на сегодня в значительной степени может 

трактоваться как диффузный эутиреоидный зоб. 

Щитовидная железа секретирует йодированные гормоны – 

тироксин или тетрайодтиронин (Т4) и трийодтиронин (Т3),  

а также нейодированный гормон — тиреокальцитонин. Главным 

фактором, регулирующим морфологическое и функциональное 

состояние железы, является ТТГ (тиреотропный гормон), 

который выделяется передней долей гипофиза. ТТГ стимулирует 

все стадии выработки и выделения гормонов щитовидной 

железы, которые в свою очередь угнетают синтез ТТГ, 

благодаря чему в организме поддерживается необходимое 

количество тироксина и трийодтиронина. Процессы синтеза  

и секреции активных тиреоидных гормонов можно разделить на 

четыре последовательных этапа. Первый включает активный 

транспорт йодида  из плазмы в клетку щитовидной железы  

и в просвет фолликула с помощью мембранного транспортного 

белка. Этот белок, называется Na/I-симпортер (NIS)  
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и располагается в базолатеральной мембране фолликулярных 

клеток. Второй этап биосинтеза гормонов выключает окисление 

йодида с помощью тироидной пероксидазы (ТПО), после чего 

образуется его активная форма, которая транспортируется  

в полость фолликула анионным транспортером, называемым 

пендрином. Это второй белковый транспортер йодида, который 

находится на апикальной мембране тиреоцитов и переносит его 

в колоид, где происходит синтез тиреоидных гормонов. 

Мутации гена пендрина, нарушающие функцию этого белка, 

обуславливают синдром зоба с врожденной глухотой (синдром 

Пендреда). На третьем и четвертом этапах происходит синтез 

тиреоглобулина и йодирование тирозиновых остатков 

тиреоглобулина. Тиреоглобулин представляет собой крупный 

гликопротеин, состоящий из двух субединиц, каждая из которых 

насчитывает 5496 аминокислотных остатков. В молекуле 

тиреоглобулина содержится примерно 140 остатков тирозина, но 

только четыре з них расположены таким образом, что могут 

превращаться в гормоны. К тирозиновым остаткам 

тиреоглобулина присоединяется активная форма йодида. Эту 

реакцию снова катализирует ТПО. Считается, что в ходе этого 

внутримолекулярного процесса происходит окисление двух 

йодированных остатков тирозина, близость которых друг к 

другу обеспечивается третичной и четвертичной структурой 

тиреоглобулина. Затем йодтирозины образуют промежуточных 

хиноловый эфир, расщепление которого приводит к появлению 

йодтиронинов. При конденсации двух остатков дийодтирозина 

(ДИТ) в молекуле тиреоглобулина образуется Т4, а при 

конденсации ДИТ с остатком монойодтирозина (МИТ) – Т3. 

Конечный этап заключается в выделении свободных 

йодтиронинов  в кровь. Это происходит путем пиноцитоза 

фолликулярного коллоида на апикальном краю клетки с 

образованием коллоидных капелек. Для этого процесса 

необходимо функционирование микротрубочек. Коллоидные 

капельки сливаются с тиреоидными лизосомами, образуя 

«фаголизосомы», в которых тиреоглобулин гидролизуется 

протеазами и пептидазами. 
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Болезни щитовидной железы протекают на фоне 

нарушения синтеза тиреоидных гормонов: пониженной 

(гипотиреоз) или повышенной (гипертиреоз, тиреотоксикоз) 

эндокринной функции. Причиной недостаточной продукции 

тиреоидных гормонов может быть как дефицит йода в пище, так 

и дефекты генов, кодирующих белки, которые участвуют  

в биосинтезе Т4 и Т3 (дисгормоногенез). При малом содержании 

йода и общем снижении продукции тиреоидных гормонов 

увеличивается отношение МИТ/ДИТ в тиреоглобулине  

и возрастает доля секретируемого железой Т3. Гипоталамо-

гипофизарная система реагирует на дефицит тиреоидных 

гормонов повышенной секрецией ТТГ. Это приводит  

к увеличению размеров щитовидной железы (зобу), что может 

компенсировать дефицит гормонов. Однако если такая 

компенсация недостаточна, то развивается гипотиреоз.  

У новорожденных и маленьких детей дефицит тиреоидных 

гормонов может приводить к необратимым нарушениям нервной 

и других систем – к креатинизму. У взрослых людей на этом 

фоне развивается микседема. 

Мы выяснили, что йодид необходим для образования 

тиреоидных гормонов, но его избыток способен угнетать три 

основных этапа их продукции: захват йодида, йодирование 

тиреоглобулина  и секрецию. Влияние избытка йодида имеет 

важное клиническое значение, так как может лежать в основе 

индуцированных йодом нарушений функции щитовидной 

железы, а также позволяет использовать йодид для лечения ряда 

нарушений ее функции. При аутоиммунном тиреоидите или 

некоторых формах наследственного дисгормоногенеза возникает 

гипотиреоз. И, наоборот, у некоторых больных с многоузловым 

зобом, латентной болезнью Грейвса, а иногда и в отсутствие 

исходных нарушений функции щитовидной железы, нагрузка 

йодидом может вызывать гипертиреоз (феномен йод-Базедов). 

Производные тиомочевины – пропилтиоурацил (ПТУ), тиамазол 

и кармазол – явлются конкурентными ингибиторами ТПО. Из-за 

своей способности блокировать синтез тиреоидных гормонов 

эти средства используют при лечении гипертиреоза. 
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О возможности консервативного лечения травматических 

эпидуральных гематом  
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Донецкий национальный медицинский университет (Лиман) 

 

Нами проанализированы 35 наблюдений изолированных 

травматических эпидуральных гематом не оперированных  

(8 больных) и оперированных через три и более дней после 

травмы в связи с поздним поступлением в клинику (27 больных).  

Нами наблюдались восемь пострадавших  

с изолированными травматическими эпидуральными 

гематомами (объемом от 10 до 45 мл), у которых  

при консервативном лечении удалось добиться благоприятного 

исхода. У всех было относительно удовлетворительное общее 

состояние, скудная неврологическая симптоматика и, кроме 

того, у всех в зоне проекции эпидуральной гематомы были 

переломы костей черепа. Всем больным проводились повторные 

КТ-исследования в сроки от 7 до 13 дней после травмы,  

на которых отмечалось уменьшение объема гематомы  

с появлением незначительной (около 15–20%) жидкой части  

и в сроки от 20 до 30 дней после травмы, на которых 

отсутствовали какие-либо признаки эпидуральных гематом. Все 

больные были выписаны из клиники в удовлетворительном 

состоянии с регрессом неврологической симптоматики.  

Из числа оперированных (27 человек) представляют 

интерес 6 пострадавших, у которых мы наблюдали признаки 

дренирования эпидуральной гематомы через переломы костей 

черепа. 

Такими признаками являются операционные данные: когда 

на операции при отделении кожно-апоневротического лоскута 

выявлялся перелом костей черепа с повреждением надкостницы, 

через который обильно выделялась гемолизированная кровь  

(4 пострадавших).  
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Также были двое пострадавших, у которых было 

зафиксировано дренирование гематомы в поднадкостничную 

гематому. 

Из 18 пострадавших, у которых имели место переломы 

костей черепа в зоне проекции эпидуральной гематомы,  

у 14 были признаки рассасывания и дренирования гематомы  

(6 прооперированных, у 8 рассосалась без операции).  

В связи с этим можно утверждать, что наличие переломов 

костей черепа в зоне проекции эпидуральной гематомы создает 

благоприятные условия для дренирования эпидуральной 

гематомы через перелом в мягкие ткани черепа. Это 

дренирование настолько достаточно, что позволяет у некоторых 

больных добиться полного рассасывания эпидуральной 

гематомы без оперативного вмешательства.  

 

 

 

УДК 614.0.06 

 

Исследование функциональных показателей лиц  

с черепно-мозговой травмой 

Козловская Е. Н. 

Учреждение образования «Брестский государственный университет  

имени А. С. Пушкина» (Брест, Республика Беларусь) 

 

Черепно-мозговая травма (ЧМТ) определяется как 

повреждение механической энергией черепа и внутричерепного 

содержимого (головного мозга, мозговых оболочек, сосудов, 

черепных нервов) [5]. Первичное (прямое) повреждение 

головного мозга при ЧМТ происходит в момент травматизации  

и носит необратимый характер, эффективное лечение которого  

в условиях неотложной медицины чрезвычайно сложно. 

Вторичное (опосредованное) повреждение возникает вследствие 

интракраниальных и экстракраниальных осложнений и может 

быть уменьшено или предотвращено адекватной терапией. Это 

повреждение может быть обусловлено гипоперфузией 
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(артериальная гипотензия, повышение внутричерепного 

давления), гипоксией, гипергликемией или развивающимся 

после первичного повреждения судорожным синдромом.  

В отличие от первичного повреждения [1], вторичное  

в большинстве случаев носит обратимый характер. 

Целью исследования стало определение функциональных 

показателей лиц с ЧМТ. Исследовательская работа проходила  

на базе учреждения здравоохранения «Гомельский областной 

клинический госпиталь ИОВ» (г. Гомель, Республика Беларусь). 

В нем принимали участие 46 человек, из числа которых были 

сформированы контрольная (КГ) и экспериментальная группы 

(ЭГ), в каждую из которых было зачислено по 23 человека. 

Критерием включения стал возраст больных от 20–29 лет  

и наличие в анамнезе ЧМТ, подтвержденной документально.  

Все испытуемые находились в периоде клинического 

выздоровления (отдаленный период) и нагрузка не вызывала  

у них болевой синдром. Критерий исключения определялся 

повторными ЧМТ, шейно-затылочным механизмом травмы, 

наличием политравмы, затрудненным контактом с пациентом 

из-за выраженных нарушений речи, психическими 

отклонениями, состоянием после оперативного вмешательства 

на позвоночнике, перенесенными ранее нейроинфекциями, 

острыми нарушениями мозгового кровообращения в анамнезе, 

обострением остеохондроза позвоночника и ортопедическими 

патологиями в стадии декомпенсации, соматическими 

заболеваниями в стадии декомпенсации, возрастом менее  

20 и более 29 лет, несоблюдением лечебного режима. 

Согласно данным многочисленных медицинских 

исследований [2–4], после перенесенной ЧМТ у пациентов 

длительное время сохраняется дисфункция вегетативной 

нервной системы. Ввиду этого, для оценки состояния 

вегетативной нервной в научной работе мы применяли пробы  

с переменой положения тела в пространстве. По реакции 

сердечно-сосудистой системы в виде изменения частоты 

сердечных сокращений и артериального давления  

на данные раздражительного воздействия, делали выводы  
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о функциональном состоянии регуляторных систем,  

т. е. симпатического и парасимпатического отделов нервной 

системы. Полученные в ходе обследований функциональные 

показатели пациентов с ЧМТ обеих групп обрабатывались  

с помощью методов математической статистики, что позволило 

оценить размер и достоверность сдвигов исследуемых значений. 

Статистическая обработка проводилась по общепринятым 

методам математической статистики, с помощью пакета 

статистических программ «STATISTICA 6.0 (StatsSoft, USA)». 

В результате проведения исследования, направленного  

на выявление функциональных показателей лиц с ЧМТ 

подтверждено, что после перенесенной ЧМТ длительное время 

сохраняется дисфункция вегетативной нервной системы. 

Выявлена значительная группа лиц с исходно низким значением 

частоты сердечных сокращений в покое (менее 60 уд/мин) среди 

пациентов экспериментальной и контрольной групп – по 75% 

соответственно. Среднее арифметическое частоты сердечных 

сокращений (в покое) в ЭГ – 59,00 ± 1,09 уд/мин, в КГ –  

58,75 ± 1,11 уд/мин. При проведении ортостатической пробы 

отмечалось увеличение исследуемого показателя в обеих 

группах в ЭГ – 78,5 ± 1,5 уд/мин, в КГ – 75,5 ± 1,59 уд/мин.  

По результатам оценки ортостатической пробы в ЭГ у 62,5% 

выявлена неудовлетворительная переносимость пробы  

(по пульсу), у 37,5% ‒ удовлетворительная. В КГ переносимость 

пробы (по пульсу) у 12,5% ‒ оценка «неудовлетворительно»,  

у 87,5% ‒ оценка «удовлетворительно».  

По степени влияния на систолическое, пульсовое давление 

все пациенты КГ и ЭГ ‒ оценка «неудовлетворительно». Всем 

пациентам для оценки статической координации была проведена 

проба Ромберга. Большинство пациентов ‒ 87,5% в обеих 

группах выполнили пробу неудовлетворительно на правой ноге. 

При выполнении пробы на левой ноге все испытуемые быстро 

теряли равновесие. По результатам пальце-носовой пробы  

у 25% пациентов ЭГ наблюдалось неточное выполнение пробы, 

75% ‒ не смогли выполнить пробу. В КГ 12,5% испытуемых 
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успешно справились с выполнением пробы, остальные 

выполнить его не смогли. 
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Стан перекисного окиснення ліпідів печінки щурів  

за дії біологічно активного та неорганічного йоду  

при експериментальному ожирінні 

Копчак Н. Г., Покотило О. С. 

Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя 

 

Гормони щитоподібної залози відіграють важливу роль  

у регуляції ліпідного обміну (Ting Jin and Xiaochun Teng, 2014). 

При йододефіциті відбувається послаблення окисних і обмінних 

процесів, зниження рівня антиоксидантної активності в тканинах 

та органах, через недостатнє продукування тироксину  

та трийодтироніну (Мельниченко, 2017, Сарафанова, 2010). 

Тривала недостатність йоду та нераціональне харчування 

порушує ліпідний обмін і може призвести до ожиріння, при 

якому спостерігається утворення вільних радикалів та зростання 

інтенсивності перекисного окиснення ліпідів (ПОЛ), а також 

порушення балансу між про- та антиоксидантною системою 

(Захарієва, 2012, Чернявская, 2016, Гордієнко, 2014).  
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При інтенсифікації ПОЛ порушується структура і функції 

біологічних мембран, що призводить часто до загибелі клітин. 

(Казаков, 2013). 

Як свідчать дослідження, тиреоїдні гормони  

є регуляторами метаболізму ліпідів в гепатоцитах. При 

гіпотиреозі активується вільнорадикальне окиснення, 

ослаблюються антиоксидантні запаси організму, відбуваються 

морфофункціональні зміни печінкової тканини (Зарічна, 2015, 

Гарькавенко, 2010, Тучак, 2015). На патологічні зміни першою 

реагує печінка, адже вона виконує основні метаболічні функції 

(Дворщенко, 2007).  

Отже, метою нашого дослідження, було визначення дії 

біологічно активного та неорганічного йоду на стан ПОЛ 

печінки щурів з експериментальним аліментарним ожирінням. 

Експериментальне аліментарне ожиріння (ЕАО) у самців 

білих щурів лінії Вістар масою 160–180 г проводилося 45 днів 

через індуктор харчового потягу – натрієвої солі глутамінової 

кислоти у співвідношенні 0,6 : 100,0 та висококалорійної дієти, 

що включала стандартну їжу (47%), солодке концентроване 

молоко (44%), кукурудзяної олії (8%) і рослинного крохмалю 

(1%) (Марущак, 2014). Тварини були розподілені на 4 групи по  

6 тварин у кожній: перша – контрольна; друга, третя, четверта – 

групи з ЕАО. Тваринам 3-ї групи внутрішньошлунково вводили 

біологічно активний йод (БАЙ) у складі «Йодіс-концентрат» 

(ЙК) в дозі 0,1 мл (0,4 мкг йоду), а тваринам четвертої групи – 

неорганічний йод у формі калію йодиду (KJ) у складі препарату 

«Йодомарин» (ЙМ) з розрахунку 0,4 мкг (KJ) на кг маси тіла 

тварини на добу. Після завершення експерименту та виведення 

тварин з нього шляхом декапітації під тіопенталовим наркозом 

для досліджень використовували гомогенізовану печінку, в якій 

визначали вміст малонового диальдегіду (МДА) і дієнових 

кон’югатів (ДК). (Стальна, 1978). 

В результаті проведених досліджень встановлено, що вміст 

МДА і ДК у печінці самців білих щурів з ЕАО зростав 

відповідно на 56 та 38%, порівняно із тваринами контрольної 

групи. У тварин третьої групи з ЕАО внутрішньо-шлункове 
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введення БАЙ у складі ЙК призводило до зменшення вмісту 

МДА і ДК у їх печінці відповідно на 33 та 28%, відносно тварин 

другої групи з ЕАО. У тварин четвертої з ЕАО, яким 

внутрішньошлунково водили КJ у складі ЙМ встановлено 

зменшення вмісту МДА та ДК відповідно на 30 та 16%, 

порівняно із тваринами другої групи із ЕАО. 

Отримані результати свідчать про односпрямовану дію 

внутрішньошлункового введення білим щурам з ЕАО БАЙ  

у складі ЙК та КJ у складі ЙМ, яка відображалася у зниженні 

вмісту МДА та ДК у їх печінці і була більшою мірою виражена  

у тварин 3-ї групи. 

 

 

 

УДК 616.4:616.008:613.9 

 

Огляд проблеми пов’язаної з захворюванням на цукровий 

діабет в Україні 

Куліков Д. А. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Конфлікт на сході України має жахливі наслідки, тисячі 

загиблих та десятки тисяч поранених. Безліч людей отримали 

травми та поранення, які привели до інвалідності.  

Згідно звіту УВКПЛ ООН щодо ситуації з правами людини 

в Україні, з початку проведення антитерористичної операції  

на сході України «з 14 квітня 2014 року до 15 серпня 2017 року 

УВКПЛ зафіксувало 34 тис. 766 жертв, пов’язаних з конфліктом, 

серед цивільного населення, українських військових та членів 

озброєних груп. Ця кількість включає 10 тис. 225 загиблих  

та 24 тис. 541 поранених). Нажаль війна не закінчилась,  

і ці цифри продовжують зростати.  

Але окрім небезпеки, яку несе з собою військовий 

конфлікт, є загроза, з якою зустрічаються українці не тільки на 

сході, а й на всій території України – ця загроза Цукровий 
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Діабет! Цей ворог б’є без промаху: він забирає життя та лишає 

людей інвалідами. Він цілить у серце, нирки, очі та кінцівки. 

Чисельність його жертв рок від року збільшується. 

Діабет – це серйозне хронічне захворювання, яке 

розвивається, коли підшлункова залоза не виробляє достатньо 

інсуліну (це гормон, що регулює вміст глюкози в крові),  

або коли організм не може ефективно використовувати 

вироблений ним інсулін. Представляючи собою значиму 

проблему суспільної охорони здоров’я, діабет є одним  

з чотирьох пріоритетних неінфекційних захворювань (НІЗ), 

вжиття заходів щодо яких заплановано на рівні світових лідерів. 

Протягом останніх кількох десятиліть число випадків  

і поширеність діабету неухильно росли. 

За оцінками, в 2014 році на діабет страждали 422 мільйони 

дорослих у всьому світі в порівнянні з 108 мільйонами  

в 1980 році. Глобальний рівень захворюваності на діабет 

(стандартизований за віком) майже подвоївся з 1980 року, 

збільшившись з 4,7 до 8,5% серед дорослого населення.  

Це відображає зростання супутніх чинників ризику, таких  

як надмірна вага або ожиріння. За останнє десятиріччя рівень 

захворюваності діабетом швидше зростав в країнах з низьким  

і середнім рівнем доходу в порівнянні з країнами з високим 

рівнем доходу. Кожні 15 років кількість людей хворих  

на цукровий діабет подвоюється. 

У 2012 році діабет став причиною 1,5 мільйона смертей. 

Більш високий, порівняно з оптимальним, вміст глюкози  

в крові викликало ще 2,2 мільйона смертей, підвищивши ризик 

серцево-судинних та інших захворювань. Сорок три відсотка  

з цих 3,7 мільйона смертей відбуваються у віці до 70 років. 

Частка смертей до досягнення віку 70 років в результаті 

високого вмісту глюкози в крові, або діабету, вище в країнах  

з низьким і середнім рівнем доходу, ніж в країнах з високим 

рівнем доходу [1].  

За даними Центру медичної статистики МОЗ України 

станом на 1 січня 2016 року, загальна кількість хворих на 

цукровий діабет в Україні становила 1 млн. 223 тис. 607 осіб, 
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більшість з них мають Цукровий діабет 2 типу (дані з територій, 

підконтрольних Україні) [2]. Але за словами експертів,  

реальні цифри у 3–4 рази більші, через велику кількість 

недіагностованих хворих. Ця цифра постійно збільшується  

на 5–6% щороку. 

Згідно з останніми даними ВООЗ по рівню захворювання 

цукровим діабетом в Україні на 2016 р., кількість випадків 

смерті у віці від 30 до 69 років безпосередньо від ЦД склала 

1360 осіб, та ще 14860 смертей, які також можна віднести  

до високого вмісту глюкози у крові [3].  

Ще декілька вражаючих цифр: кожні 30 секунд у світі 

проводиться одна ампутація хворому на ЦД та понад  

1 млн. ампутацій на рік [4]. В Україні 3578 випадків ампутацій 

нижніх кінцівок у хворих на ЦД за 2010 рік. Це офіційні дані. 

Згідно інших підрахунків, ця цифра становила 4397 випадків [5].  

Діабет призводить до ранньої інвалідизації та летальності. 

Особливо небезпечними є ускладнення в різних частинах тіла  

до яких призводить ЦД [1]: 

– гіперглікемічні та гіпоглікемічні діабетичні коми; 

– серцево-судинні захворювання, такі як інсульт, ішемічна 

хвороба серця, серцева недостатність – при наявності ЦД, ризик 

інфаркту збільшується в 3–5 раз, інсульту в 2–4 рази; 

– ретінопатія, яка веде до сліпоти; 

– нефропатія – специфічне ураження сосудів нирок, яке 

призводить до хронічної ниркової недостатності; з цим 

ускладненням зустрічається кожен другий хворий на ЦД 

впродовж 20 років хвороби;  

– синдром діабетичної стопи – ураження артерій нижніх 

кінцівок, викликає гангрену та призводить до ампутацій.  

Як бачимо, цукровий діабет – це виклик сучасному 

суспільству, серйозна медико-соціальна проблема світового 

рівня, яку потрібно вирішувати негайно.  

Причини виникнення ЦД першого типу повністю не 

відомі, достатньо досліджені декілька причин: віруси; 

недостатнє грудне вигодовування та раннє годування дитини 

коров’ячим молоком; вміст азотистих речовин, токсинів в їжі  
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та воді; недостатній опір організму деяким антигенам, 

обумовлена, наприклад, надмірною очисткою води в розвинених 

країнах, однак остаточних причин виникнення ЦД першого типу 

не знайдено [6].  

Переважна більшість хворих на ЦД страждає діабетом 

другого типу (95%). Ось причини виникнення цього 

захворювання: підвищена маса тіла, висококалорійне 

харчування, низьке фізичне навантаження, стрес, паління, 

вживання алкоголю, безсоння, спадкоємство, вік та етнічний 

фактор. 

З усіх перелічених факторів найбільш важливими  

і значущими є надмірна маса тіла, низьке фізичне навантаження 

та неправильне харчування. Саме вони відповідальні  

за виникнення ЦД другого типу – 90% усіх випадків. Особливо 

тривожно те, що діабет сильно «помолодшав». Це наслідок 

прогресуючого ожиріння дітей і підлітків за останні 10–20 років, 

викликаного жирною їжею та різким скороченням фізичної 

активності через непомірне захоплення комп’ютерними іграми, 

Інтернетом та телевізором. 

Знання, які ми маємо на сьогодні свідчать про те, що 

запобігти появі ЦД першого типу немає змоги. Але є ефективні 

підходи для профілактики діабету другого типу, попередження 

ускладнень та передчасної смерті від цього захворювання. 

Регулярна фізична активність, здорове харчування, відмова від 

паління, контроль артеріального тиску і вмісту ліпідів – це те, 

що сприяє доброму здоров’ю для усіх і запобігає появі 

цукрового діабету другого типу. 

Також дуже важливою є рання діагностика діабету обох 

типів. Вона є відправною точкою якісного життя з цим 

захворюванням, бо чим довше людина живе з невиявленим ЦД 

та з відсутністю його лікування, тим гірші будуть наслідки для 

здоров’я людини. Завдяки сучасним технологіям значно 

поширились можливості діагностики. 

В Україні для забезпечення наступності етапів медичної 

допомоги пацієнтам з ЦД 2 типу у закладах охорони здоров’я 

прийняті Уніфіковані клінічні протоколи первинної та вторинної 
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медичної допомоги. Ці протоколи повинні зробити лікування 

більш надійним. 

Медицина та фармакологія теж не стоять на місті: 

з’являються більш ефективні цукрознижуючі препарати та різні 

види інсуліну, а разом з цим нові схеми лікування, які 

дозволяють досягти бажаної компенсації глікемії. 

Також в Україні існує програма по забезпеченню хворих на 

цукровий діабет інсуліном та цукрознижуючими засобами за 

рахунок держави. 

Але виникає питання: чому, маючи достатній набір 

інструментів для подолання цукрового діабету та його наслідків, 

катастрофа під назвою «Цукровий діабет», із року в рік 

неухильно зростає? Хвороба не відступає, і все більше людей 

потерпає від ЦД та його ускладнень. Що потрібно зробити ще? 

Діабет та його ускладнення тягнуть за собою суттєві 

економічні втрати для людей з цією хворобою та їхніх родин,  

а також для систем охорони здоров’я та національних економік 

через прямі медичні витрати та втрату роботи та заробітної 

плати [1].  

Глобальний доклад ВОЗ по діабету підкреслив величезні 

масштаби проблеми діабету та наявність потенціалу для зміни 

становища, яке склалося. Вже сформована політична основа для 

прийняття узгоджених дій по боротьбі з діабетом, і вона 

позначена в цілях в галузі сталого розвитку, Політичної 

декларації Організації Об’єднаних Націй з неінфекційних 

захворювань і Глобальний план дій ВООЗ по НІЗ. 

Україна може прийняти цілий ряд заходів для зменшення 

наслідків діабету у відповідності з цілями Глобального плану дій 

по профілактиці НІЗ і боротьбі з ними на 2013–2020рр. 

Необхідна національна програма для подолання цукрового 

діабету в нашій країні, яка консолідує усі зацікавлені сторони 

навколо вирішення цієї проблеми. Уряд, медичні заклади, 

пацієнти з діабетом, громадська спільнота, виробники продуктів 

харчування, виробники і постачальники лікарських засобів  

і медичних технологій повинні діяти скоординовано. Разом ми 
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можемо зупинити ріст поширення цукрового діабету  

та покращити якість життя людей, які живуть з цією хворобою.  
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Нейродерматози – це хвороби шкіри, що супроводжуються 

невротичними розладами, при яких свербіж є ведучим 

симптомом, а серед висипів переважають папульозні,  

уртикарно – папульозні елементи та ліхенізація. До таких 

захворювань відносять хронічні рецидивуючі дерматози 

мультифакторіальної етиології – екзема, нейродерміт, псоріаз, 

червоний плескатий лишай (лишай Вільсона), атопічний 

дерматит тощо.  

Однією з концепцій розвитку даних захворювань –  

є нейроендокринна або нейрогенна теорія, яка базується  

http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204874/WHO_NMH_NVI_16.3_rus.pdf?sequence=4
http://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/204874/WHO_NMH_NVI_16.3_rus.pdf?sequence=4
http://iportal.rada.gov.ua/news/Novyny/137188.html
http://www.who.int/diabetes/country-profiles/ukr_ru.pdf
http://www.who.int/diabetes/country-profiles/ukr_ru.pdf
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на випадках розвитку дерматозу та його рецидивів після впливу 

стресових факторів, після нервово-психічної травми, розумової 

перевтоми, фізичної напруги.  

Психогенні фактори викликають зміни на шкірі  

під впливом вегетативної нервової системи, гуморальних  

та судинних механізмів. Звуження просвіту судини  

та порушення кровопостачання шкіри при швидкій  

та багаторазовій зміні емоцій, може сприяти виникненню 

запального процесу. Ці дані вказують на існуючий взаємозв’язок 

між психоемоційним станом індивіда та патологічних змін  

на шкірі. Для остаточного розуміння патогенезу хронічних 

нейродерматозів необхідно комплексно вивчати психологічні 

характеристики особистості, у зв’язку з морфофункціональними 

особливостями організму в цілому. Вирішенню цього питання 

також буде сприяти дослідження психовегетативного  

синдрому – передхворобного стану, важливої ланки патогенезу 

психосоматичних розладів та вегетосудинної дистонії – одного  

з етапів розвитку психосоматичної хвороби.  

Метою даної роботи був аналіз захворюваності 

нейродерматозами, на прикладі псоріазу, у мешканців зони 

проведення АТО у м. Лисичанськ на базі Лисичанського 

обласного шкірно-венерологічного диспансеру.  

Статистичні показники захворюваності на псоріаз у 2013  

та 2017 роках серед дорослого населення були 2,5 та 3,5%, 

відповідно; серед дітей (від 0 до 17 літ) ці показники 

дорівнювали 1,2 та 2,06%, відповідно. Відмічається тенденція до 

розвитку важких форм поширеного псоріазу, в тому числі – 

псоріатичної еритродермії, при середніх показниках індексу 

PASI (Psoriasis Area and Severity Index), при першому зверненні 

за лікуванням, 30–55 балів, що свідчить про важку форму 

дерматозу. При зборі анамнезу захворювання однією з причин 

загострення хвороби була названа різка емоційна напруга при 

проведенні військових дій на території проживання.  

Таким чином, однією з причин розвитку та загострення 

псоріазу є вплив стресового фактору та психоемоційні 

порушення. Для комплексного етиопатогенетичного лікування 
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хворих на псоріаз необхідна своєчасна діагностика та корекція 

психосоматичних порушень, проведення медико-психологічної 

реабілітації таких пацієнтів.  
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Здоров’я – це не тільки одна з необхідних передумов  

щастя людини, її всебічного, гармонійного розвитку. Воно є не 

тільки однією з умов досягнення людиною максимальних 

успіхів у галузі освіти, професійної підготовки, продуктивності 

праці, оптимістичного ставлення до усього, що відбувається. 

Здоров’я – це також важливий показник і чутливий індикатор 

благополуччя народу. І залежить воно від багатьох факторів: 

кліматичних умов, стану навколишнього середовища, 

забезпечення продуктами харчування та їх цінності, соціально-

економічних умов, а також стану медицини. Доведено,  

що приблизно 50% здоров’я людини визначає спосіб життя. 

Спосіб життя людини – це сукупність матеріальних умов, 

суспільних соціальних установок (культура, освіта, традиції 

тощо), умов поведінки (включаючи соціально-психологічну  

та фізіологічну реактивність) особистості і зворотний її вплив  

на ці умови. Активна участь людини в процесі формування умов 

життя – адекватна реакція на навколишнє її середовище  

в цілому.  

Спосіб життя визначається, наприклад, тим, як людина 

харчується, чи займається спортом, чи вдосталь часу перебуває 

на свіжому повітрі, як проводить дозвілля, чи дотримується 

режиму праці і відпочинку. 
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Негативними чинниками є шкідливі звички, 

незбалансоване, неправильне харчування, несприятливі умови 

праці, моральне і психічне навантаження, малорухомий спосіб 

життя, погані матеріальні умови, незгода в сім’ї, низький 

освітній та культурний рівень тощо. Негативно позначається  

на формуванні здоров’я і несприятлива екологічна обстановка, 

зокрема забруднення повітря, води, ґрунту, а також складні 

природнокліматичні умови (внесок цих чинників – до 20%). 

Істотне значення має стан генетичного фонду популяції, 

схильність до спадкових хвороб. Це ще близько 20%,  

які визначають сучасний рівень здоров’я населення. 

Причиною порушення нормальної життєдіяльності 

організму і виникнення патологічного процесу можуть бути 

абіотичні (властивості неживої природи) чинники 

навколишнього середовища. Очевидний зв’язок географічного 

розподілу низки захворювань, пов’язаних з кліматично-

географічними зонами, висотою місцевості, інтенсивністю 

випромінювань, переміщенням повітря, атмосферним тиском, 

вологістю повітря тощо. 

Патогенний вплив на здоров’я людини мають також 

біотичні (властивості живої природи) компоненти 

навколишнього середовища: продукти метаболізму рослин  

та мікроорганізмів, патогенних мікроорганізмів (вірусів, 

бактерій, грибів тощо), отруйні речовини, комах та небезпечних 

для людини тварин. 

Патологічні стани людини можуть бути пов’язані  

з антропогенними чинниками забруднення навколишнього 

середовища: повітря, ґрунту, води, продуктів промислового 

виробництва та мікробіологічного синтезу (амінокислоти, 

ферментні препарати, антибіотики). Це призводить до різкого 

збільшення кількості захворювань, передчасного старіння  

й смерті.  

Серед факторів, які можуть несприятливо впливати, 

розрізняють етіологічні, тобто причинні фактори,  

які безпосередньо обумовлюють розвиток і вираження 

патологічного процесу (хвороби), і фактори ризику,  
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які не є причиною захворювання, але сприяють, посилюють дію 

етіологічних факторів. Наприклад, збудники інфекційних хвороб 

(грипу, туберкульозу), токсичні речовини (отруєння ртуттю), 

зайва маса тіла, паління, малорухливий спосіб життя можуть як 

збільшити ймовірність захворювань (гіпертонії, ішемічної 

хвороби серця тощо), тобто впливати на частоту захворювань 

серцево-судинної системи, так і негативно впливати на їх 

перебіг, робити менш сприятливий прогноз цих та інших 

захворювань, які обумовлені дією етіологічних факторів. Так, 

алкоголь може служити фактором ризику, який посилює 

несприятливу дію хімічних речовин, що діють на нервову 

систему, а паління – на речовини, які вражають переважно 

легені та дихальні шляхи. Неповноцінне харчування (обмаль 

білків, вітамінів тощо) може служити етіологічним фактором 

аліментарних розладів і фактором ризику інтоксикацій важкими 

металами. 

Якісний стан компонентів середовища буття людини 

значно впливає на рівень її здоров’я, життєдіяльності  

та тривалості життя. Компоненти природного середовища 

(повітря, вода, харчові продукти, ґрунт) містять усі життєво 

необхідні для організму фактори: кисень, який надходить  

в організм з повітрям, воду, білки, жири, вуглеводи, мінеральні 

солі, вітаміни. Ці ж компоненти навколишнього середовища 

підтримують необхідні для життя організму рівні температури і 

вологості повітря, наявність і природний рівень радіоактивності, 

напруження магнітного поля, шумовий режим.  

У процесі життя і виробничої діяльності людина неминуче 

вносить у середовище, що її оточує, певні зміни, які стосуються 

як хімічного і біологічного стану середовища, так і умов 

існування людини. Ці зміни впливають на параметри клімату, 

особливо в районах з високою концентрацією населення  

та виробництва, і ведуть до зміни складу атмосфери.  

У результаті енергетичного забруднення підвищується 

енергетичний вплив на людину, який створюють промислові  

та енергетичні підприємства, об’єкти енергетики, зв’язку, 

транспорту. Збільшення енергоозброєності промисловості 
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сільського господарства і особливо побуту підвищує загрозу 

негативного її впливу на людей і збільшує ризик небезпеки. 

Важливу роль у справі збереження здоров’я населення 

повинна визначити інформація про небезпеки навколишнього 

середовища. Така інформація повинна вміщувати значення 

показників негативності середовища, токсикологічних викидів 

виробництва, стану здоров’я населення. Наявність такої 

інформації дозволить населенню раціонально вибирати місця 

діяльності і проживання, раціонально використовувати методи  

і засоби захисту від дії небезпек.  
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Опитувальник Haemo-QoL є найбільш апробованим  

та широко застосовуваним інструментом для оцінки якості 

життя, пов’язаної зі здоров’ям (ЯЖПзЗ), у дітей з гемофілією  

у світі [1–3]. Використання його в Україні є можливим лишень 

за умови створення нової мовної версії та підтвердженням  

її задовільних психометричних характеристик (ПХ) [4]. Раніше, 

в процесі валідації даного опитувальника до національних умов, 

нами проведено ряд досліджень, зокрема етнолінгвістична 

адаптація (ЕЛА) до умов нового середовища, дослідження 

валідності, надійності та чутливості даної версії опитувальника, 

оцінена ЯЖПзЗ за результатами пілотного тестування. Однак, 

для легітимного застосування даної версії опитувальника для 

оцінки ЯЖПзЗ у дітей з гемофілією в Україні необхідним  

є комплексний аналіз проведених досліджень. Основною метою 

даної роботи є комплексна оцінки ПХ української версії 

опитувальника Haemo-QoL на підставі ряду проведених 
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досліджень, та спроба оцінки загальної придатності даної версії 

опитувальника для використання у практичній та теоретичній 

медицині на підставі результатів адаптації та досліджених ПХ.  

ЕЛА української версії опитувальника Haemo-QoL 

проведена кореспондентським методом шляхом анкетування  

58 респондентів-учасників дослідження (29 дітей, хворих  

на гемофілію А (self-report), та 29 їх батьків (proxy-report)  

у формі індивідуального інтерв’ювання з проведенням 

когнітивного дебрифінгу. За результатами ЕЛА встановлено, що 

новостворена українська версія опитувальника Haemo-QoL 

практично цілком відтворює змістовну та концептуальну 

специфічність оригінальної версії, є зрозумілою та етично 

прийнятною для респондентів [5].  

На наступному етапі проведено оцінку зовнішньої, 

змістовної та конструктивної валідності (КВ) шляхом аналізу 

даних  обстеження 106 респондентів-учасників дослідження  

(53 дитини, хворі на гемофілію А та 53 їх батьків). Встановлено, 

що опитувальник є валідним за критерієм змістовної  

та зовнішньої валідності. Також доведено, що КВ, досліджена 

методами «відомих груп», аналізу кореляційних зв’язків в межах 

структури опитувальника та з «зовнішніми критеріями»,  

є достатньою для визнання даного опитувальника валідним  

за відповідним критерієм. 

Надійність опитувальника Haemo-QoL визначалась 

методом оцінки внутрішньої постійної опитувальника шляхом 

обрахування коефіцієнта α-Кронбаха за результатами 

анкетування 106 респондентів-учасників дослідження,  

та дослідженням «тест-ретест» надійності з встановленням 

кореляційного зв’язку між результатами первинного  

та повторного обстеження у 64 учасників дослідження  

(32 дитини, хворі на гемофілію А та 32 їх батьків), у яких не 

було зміни клінічних характеристик захворювання між 

обстеженнями. Встановлено, що α-Кронбаха для усіх шкал 

опитувальника становив > 0,7; показники оцінки ЯЖПзЗ 

статистично не відрізняються між обстеженнями по більшості 

шкал (р > 0,05). Таким чином встановлено, що даний 
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опитувальник є надійним інструментом для оцінки ЯЖПзЗ  

у дітей з гемофілією.  

Чутливість опитувальника до зміни визначалась методом 

встановлення кореляційного зв’язку та ефекту розміру Cohen’s d 

(ЕР) за відповідними шкалами між результатами первинного  

та повторного обстеження у 48 учасників дослідження  

(24 дитини, хворі на гемофілію А, та 24 їх батьків), у яких  

в період між обстеженнями виявлено клінічні зміни 

захворювання, індикатором яких визначено крововиливи  

у суглоби. Встановлено, що ЕР для різних версій опитувальника 

становив від 0,33 до 0,54, та загальний ЕР 0,50; різниця між 

показниками ЯЖПзЗ між обстеженнями була статистично 

достовірною (р < 0,05), що характеризує зміну показників 

ЯЖПзЗ у відповідь на зміну клінічних характеристик. 

Встановлено, що дана версія опитувальника є чутливим до 

клінічних змін (крововиливів у суглоби) інструментом для 

оцінки ЯЖПзЗ у дітей з гемофілією. 

Таким чином, доведено, що українська версія 

опитувальника Haemo-QoL володіє задовільними 

психометричними характеристиками, що, беручи до уваги 

результати культурної та лінгвістичної адаптації, дозволяє 

зробити висновок про загальну придатність та легітимність 

щодо застосування у практичній та теоретичній медицині даної 

версії опитувальника для оцінки ЯЖПзЗ у дітей з гемофілією А 

та їх батьків в Україні.   
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До питання адаптації студентів-медиків  

до фізичних навантажень 

Мороз Д. В., Волкова Ю. В. 

Запорізький державний медичний університет 

 

Дбайливе ставлення до власного здоров’я – досить 

актуальна проблема людства, адже здоров’я є головною 

суспільною цінністю. За оцінками експертів ВООЗ стан здоров’я 

більше ніж на 50% залежить від способу життя. А його 

важливим елементом звичайно, є рухова активність. Сучасне 

суспільство характеризується широким використанням 

інформаційних технологій вже з самого дитинства. 

Безконтрольне перебування в віртуальному світі створює всі 

передумови для малорухливого способу життя. У студентські 

роки, як правило, інформаційне перенавантаження, що виникає 

при вивчені багатьох нових дисциплін, ще більше ускладнює 

ситуацію. Гіподинамія приводить до порушення механізмів 

адаптації і вже при звичайних фізичних навантаженнях 

з’являється дисбаланс і неадекватна відповідь організму. 

Метою нашого дослідження стала оцінка механізмів 

адаптації студентів-медиків Запорізького державного медичного 

університету до фізичних навантажень. 

В дослідження приймало участь 150 студентів І курсу  

першого медичного факультету. Стан рухової активності їх 

вивчався за допомогою анкетування. Механізми адаптації 

організму у відповідь на фізичне навантаження оцінювали під 

час проведення занять з фізичної виховання за провідними 
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показниками функціонального стану організму – частотою 

дихальних рухів, частотою серцевих скорочень, артеріальним 

тиском. Для вимірювання артеріального тиску використовували 

напівавтоматичний тонометр Little Doctor LD-2.  

Результати. Під час аналізу анкет було встановлено, що 

лише 20% студентів мають раціональне рухове навантаження: 

щоденно виконують ранкову зарядку, проходять 10000 і більше 

кроків щоденно, відвідують 2–3 рази на тиждень секції 

(аеробіка, волейбол, гімнастика, пілатес) або тренувальний зал. 

Під час оцінки механізмів адаптації реєстрацію частоти 

дихальних рухів (ЧДР), частоти серцевих скорочень (ЧСС)  

та артеріального тиску (АТ) проводили в стані спокою перед 

заняттям, після вступної, в основній, заключній частинах заняття 

з фізичного виховання та через 3–5 хвилин після його 

завершення. Нами було встановлено, що перед заняттям  

середні показники ЧДР у дівчат складали 16 ± 1,2 рухи  

за хвилину, у хлопців – 18 ± 1,4; середні показники ЧСС  

у дівчат – 72 ± 3,2 удари за хвилину, у хлопців – 75 ± 2,8;  

середні показники АТ: систолічний – 117 ± 3,1 мм рт. ст.  

у дівчат та 116 ± 5,2 мм рт. ст. у хлопців, діастолічний –  

63 ± 2,5 мм рт. ст. у дівчат та 68 ± 4,3 мм рт. ст. у хлопців.  

Після вступної частини заняття у 75% студентів рівень 

фізіологічних показників, що досліджувалися, підвищувався  

в середньому на 15–20%, тобто відповідав нормальній адаптації 

організму на навантаження. У 20% студентів рівень підвищення 

показників сягав 22–25%, а у 5% – 26–30%.  

В основній частини заняття лише 65% студентів мали 

адекватні фізичному навантаженню показники ЧДР, ЧСС та АТ. 

У 30% студентів рівні фізіологічних показників підвищувалися 

на 73–75% після періоду формування рухових навичок та  

на 90–95% після рухливої гри, а у 5% студентів – на 75–85% та 

на 95% і більше відповідно.  

Слід також зазначити, що у 5% випадків в основній частині 

заняття фіксувалися зовнішні ознаки втоми (зниження уваги, 

неточність виконання необхідних рухів, задишка) та суб’єктивні 
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скарги на погіршення самопочуття, відчуття дискомфорту або 

поколювання у правому підребер’ї, виснаження.  

У заключній частині 63% студентів мали рівні 

фізіологічних показників, що перевищували вихідний на 5–10%, 

тобто відповідали нормальній адаптації організму. Серед інших 

у третини студентів ЧДР, ЧСС, АТ перевищували вихідний 

рівень на 15 та більше відсотків. Максимальній рівень 

перевищення складав за ЧДР – 18%, за ЧСС – 20%, за АТ – 22%. 

Через 3–5 хвилин після закінчення заняття з фізичного 

виховання 70% студентів мали фізіологічні показники,  

що відповідали рівню вихідних значень. 25% студентів для 

відновлення знадобилося від 10 до 15 хвилин, а 5% –  

20–25 хвилин. Більшість студентів після заняття мали задовільне 

самопочуття, проте були й ті, що відчували таке фізичне  

та емоційне виснаження, що унеможливлювало їх подальше 

повноцінне навчання на наступних учбових заняттях.  

Таким чином, серед 150 студентів, що приймали участь  

у дослідженні лише 20% студентів мають достатню рухову 

активність протягом дня. У більшості студентів у відповідь  

на фізичне навантаження відбуваються функціональні зміни  

в організмі, що відповідають фізіологічним механізмам 

адаптації. Проте 5% студентів мають значне напруження 

фізіологічних показників, тому відносяться до групи ризику  

та потребують більш детального обстеження та оздоровлення.  

 

 

 

УДК [612.017.1+577.121]:616-834-002.152-08 

Імунні та метаболічні порушення у хворих  

на оперізувальний лишай 

Новицький О. М. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Оперізувальний лишай доволі тяжке герпесвірусне 

захворювання, яку супроводжується поразкою переферічної 

нервової системи, шкіри, розвитком суттєвої інтоксикації,  
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а також значними порушеннями імунного та метаболічного 

гомеостазу. В патогенезі оперізувального лишаю велику роль 

грають імунні і метаболічні зсуви.  

Мета дослідження – вивчення у хворих на оперізувальний 

лишай клітинну ланку імунітету (CD3, CD4, CD8, CD16  

і СD22 лімфоцити), рівень циркулюючих імунних комплексів 

(ЦІК) та їх молекулярні фракції, активність перекисного 

окислювання ліпідів (ПОЛ) і активність ферментативної системи 

антиоксидантного захисту (АОЗ).  

Обстежено 64 хворих на оперізувальний лишай. Середній 

вік обстежених складав 48,5 ± 1,5 років, жінок було 27 (42,6%), 

чоловіків – 37 (57,8%). Контрольну групу склали 33 практично 

здорових людей (16 жінок і 17 чоловіків), віком 40,6 ± 2,1 років. 

Лімфоцити отримували за допомогою градієнта  

щильності фікола-верографіну (р = 1,076). Ідентифікацію 

популяцій Т-, В- і НК-лімфоцитів, а також їх субпопуляцій  

Т-хелперів / індукторів і Т-супресорів / цитотоксиків проводили 

за допомогою моноклональних антитіл CD3, CD4, CD8, CD16  

та СD22 (виробництва НДЦ «Медбіоспектр», РФ),  

в мікролімфоцитотоксичній реакції. Рівень ЦІК і їх фракцій 

досліджували у розчинах поліетіленгліколю (молек. маса 6000). 

Концентрації діє нових конюгатів (ДК) і малонового діальдегіду 

(МДА) вивчали вивчали за методами І. Д. Стальної (1977)  

та І. Д. Стальної, Т. Г. Гірашвілі (1977). Активність каталази 

(КТ) визначали за М. А. Королюк зі співав. (1988), активність 

супероксиддисмутази (СОД) – за С. Чеварі зі співав. (1985). 

Статистичну обробку отриманих даних здійснювали методами 

варіаційної статистики з використанням критерію Стьюдента. 

Встановлено, що в гострій фазі оперізувального лишаю  

має місце розвиток імунодефіцитного стану по Т-ланці 

адаптивного імунітету, активація утворення імунних комплексів, 

активація ПОЛ та підвищення активності ферментів АОЗ  

у сироватці крові. 

Порушення клітинного імунітету мали прояв у зменшенні  

в крові кількості CD3+- і CD4+-лімфоцитів, при  

відносному переважанні субпопуляції CD8+-лімфоцитів, що 
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супроводжувалось формуванням відносного супресорного 

віріанту імунодефіциту. Навпаки, кількість CD22+-  

і CD16+-лімфоцитів суттєвого зростала. У більшості обстежених 

хворих наявні зміни клітинної ланки імунітету відповідали 

параметрам імунодефіцитного стану першого ступеня, коли 

показники змінювались не більше ніж на 30% відносно 

референтної норми, у хворих з середньо важким перебігом 

хвороби імунодефіцит досягав другого ступеня, при якому 

порушення імунітету коливались в межах 30–60% від норми. 

В сироватці крові обстежених пацієнтів реєструвалось 

зростання рівня загальних ЦІК в 3–5 разів, відносно референтної 

норми (1,88 ± 0,2 г/л). При цьому відзначалось суттєве 

зменшення кількості непатогенних великомолекулярних ЦІК, 

при значному зростанні концентрацій середніх та дрібних 

фракцій ЦІК.  

Стан ПОЛ характеризувався підвищенням в сироватці 

крові проміжних (ДК) і кінцевих (МДА) метаболітів пер 

оксидації ліпідів, відповідно в 3,0–3,7 і в 5–2,9 разів, відносно 

референтної норми. Це свідчило про дестабілізацію клітинних 

мембран в вогнищах запалення, допоміжним доказом чого було 

підвищення в сироватці крові активності внутрішньоклітинних 

ферментів системи АОЗ – каталази і СОД. В залежності від 

тяжкості перебігу оперізувального лишаю, активність КТ 

зростала в 4,3–5,7 разів, а СОД – в 1,96–3,3 разів.  

В фазі клінічного видужання показники імунітету  

і метаболічногостатусу покращувались, але повної їх 

нормалізації не відбувалось. Це є приводом для розробки 

патогенетично обґрунтованих методів корекції імунного  

і метаболічного статусів у хворих на оперізувальний лишай.  

На подальшому етапі дослідів планується вивчення стану 

ПОЛ і ферментативної системи АОЗ в клітинах ураженої шкури. 

Таким чином, у хворих на оперізувальний лишай  

має місце супресорний варіант імунодефіцитного стану 

клітинної ланки адаптивного імунітету, активація 

імунокомплексоутворювання, активація ПОЛ і ферментативної 

системи АОЗ.  
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Роль індивідуальних властивостей нейродинамічних 

функцій організму в характері пристосувальних реакцій 

вегетативних систем 

Обод М. В., Іванюра І. О. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Актуальною проблемою сьогодення, що викликає особливу 

тривогу, є стан здоров’я дітей середнього та старшого шкільного 

віку. Учні страждають на захворювання серцево-судинної 

системи та порушення основного обміну (переважно ожиріння),  

що пов’язано з негативним впливом монотонності у роботі  

та гіподинамією, яка виникає через обмеження рухливості  

у багатьох видах діяльності.  

Оскільки людина, в процесі фізичної діяльності, зазнає 

значних навантажень, що відбивається на її здоров’ї, проблема 

вивчення шляхів і механізмів адаптації організму набуває 

важливого теоретичного і практичного значення.  

Під впливом м’язової діяльності в організмі людини 

формуються пристосувальні реакції, які зумовлені розвитком 

механізмів саморегуляції залежно від онтогенетичної програми 

[1]. Доведено, що високий рівень здоров’я можливий тільки  

у разі високих адаптаційних можливостей функціональних 

систем [2]. При всій різноманітності реакцій організму на зміни 

у зовнішньому і внутрішньому середовищі існує універсальний 

принцип відповідних реакцій на підтримку рівня метаболізму.  

У здійсненні енергетичних процесів обміну, пов’язаних  

з інтенсивністю біосинтезу, який детермінує фізичний розвиток 

та функціональний стан регуляторних систем, важлива роль 

належить кисню і будь-які однонаправлені зміни кисневого 

режиму викликають адаптаційні пристосування. М’язова 

діяльність, що супроводжується кисневою недостатністю  

і зростаючою потребою організму в кисні, ставить підвищені  
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вимоги до системи дихання, яка є провідною при оцінці 

функціональних і адаптивних можливостей в динамічній  

роботі [3]. Внаслідок тривалої адаптації формується 

функціональна система оптимального енергозабезпечення 

організму, специфічною особливістю якої є взаємодія  

і кореляція різних складових. Фізіологічне значення яких 

повністю не досліджено. 

При неадекватних умовах середовища в організмі 

включаються адаптаційні механізми, виникають фізіологічні 

реакції аварійного забезпечення, які підтримують гомеостаз (на 

час, необхідний для виникнення стійких форм адаптації)  

і згасають з розвитком останньої. Коли цих механізмів 

недостатньо, спостерігається дезадаптація, яка спричиняє різкий 

ріст функціональної напруги та зростання своєрідної «ціни» 

адаптації, у ряді випадків, її зрив, зумовлює розвиток 

патологічних станів [4]. Особливо вразливими стають 

функціональні системи в момент, коли має місце невідповідність 

між адаптивними здатностями організму і об’ємом тривалих 

навантажень. Актуальним залишається питання визначення межі 

норми і патології основних функціональних і морфологічних 

показників і різноманітність їх варіантів. Насамперед це 

стосується здатності організму ефективніше використовувати 

свої біологічні можливості у виконанні соціальних та трудових 

функцій, здатності пристосовуватися до підвищення вимог 

зовнішнього середовища. Вміння швидше і ефективніше 

перебудовувати рівень своєї діяльності. Без визначення критеріїв 

фізіологічної адаптації неможливо оцінити характер змін  

в організмі під впливом фізичних навантажень, прогнозувати 

можливість порушення стану здоров’я. 

Оскільки нервовій системі належить провідна роль  

у формуванні пристосувальних реакцій функціональної системи, 

а основна увага теорії звернена на процес системної організації 

збудження в ЦНС, то особливого значення набуває проблема 

залежності пристосувальних реакцій від індивідуальних значень 

нейродинамічних функцій.  
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Вирішення проблеми залежності формування тривалої 

адаптації функціональних систем можливе тільки з врахуванням 

генетичних характеристик, які лежать в основі розділення людей 

за індивідуально-типологічними властивостями ЦНС. Відомо, 

що особам з високим рівнем розвитку функціональної 

рухливості нервових процесів притаманна більш виражена 

активація резервів і економічності вегетативних функцій, які 

виявляються при застосуванні функціональних проб  

та ортостатичних навантажень [5]. 

У зв’язку з вище викладеним особливого практичного  

і теоретичного значення набувають дослідження, що спрямовані 

на з’ясування ролі індивідуальних властивостей 

нейродинамічних функцій організму в характері 

пристосувальних реакцій вегетативних систем. Складність 

практичного вирішення цієї проблеми зумовлюється і тим, що  

на загальний рівень адаптаційних можливостей організму 

впливають вік, стать, морфологічні особливості, чинники 

екологічного і соціально-економічного характеру, інтенсивність 

та об’єм фізичних навантажень. 
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У світі біотехнологічні культури вирощуються більш  

як двадцять років. За офіційними даними Міжнародної служби  

з моніторингу за застосуванням агробіотехнологій [1]  

у 2016 році 185,1 млн. га було засаджено генетично 

модифікованими культурами, а за неофіційними даними  

ці площі набагато більші. 

Результати дослідження продукції агропромислового 

комплексу України щодо вмісту генетично модифікованих 

організмів (ГМО) одержані протягом 2011–2017 рр.  

в Українській лабораторії якості та безпеки продукції АПК та 

Регіональних державних лабораторіях Держпродспоживслужби 

[2; 3] свідчать про присутність модифікованих компонентів  

у 2,1–8,4% проаналізованих зразків. Причому кількість зразків  

з вмістом ГМО щороку зростає. 

Ризики від використання ГМО для здоров’я людини 

остаточно не доведено. Вчені багатьох країн світу продовжують 

проводити експерименти щодо вивчення впливу найбільш 

поширених ГМ культур на відтворюваність поколінь та рівень 

захворюваності експериментальних тварин. Аналіз 

опублікованих результатів свідчить про відсутність 

недвозначного твердження про безпечність вживання 

трансгенних продуктів. 

Відсутність однозначної відповіді на питання безпечності 

споживання гербіцидотолератної сої та продуктів отриманих  

з неї визначило мету нашого експерименту. Зокрема, 

довготривале дослідження впливу трансгенної сої на організм 

щурів трьох поколінь. 
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Експеримент проведено на 3 групах щурів лінії Вістар: 

група «Контроль» – інтактні тварини, які отримували 

стандартний віварійний раціон; група «Дослідна 1» – тварини, 

які отримували стандартний раціон із заміною 35% за протеїном 

на боби нативної сої; група «Дослідна 2» – стандартний раціон  

із заміною аналогічної частини на боби трансгенної сої  

(Roundup GTS 40-3-2). Перед згодовуванням для знешкодження 

антипоживних речовин та зниження уреазної активності боби сої 

піддавали термічній обробці. Щурі першого та другого поколінь 

у періоди внутрішньоутробного розвитку і материнського 

вигодовування отримували експериментальні раціони через 

організм матері. Тварини усіх груп мали вільний доступ до води. 

Інтактні та дослідні тварини знаходились в ідентичних умовах, 

забір та обробку матеріалу здійснювали паралельно [4]. 

Нирки внаслідок своєї гомеостатичної ролі дуже чутливі  

до раціону харчування. Різні варіації кількості білку в харчовому 

раціоні, а також його якісний склад можуть виступати  

в ролі факторів ризику патології нирок, сприяти розвитку 

ускладнень [5]. 

Інтегральним показником, що відображає стан органу, 

вважають індекс його маси. Індекс маси нирок у самок щурів 

батьківського покоління, що знаходилися на різних харчових 

раціонах, достовірно не відрізнявся від показника у контрольній 

групі тварин. Аналогічна тенденція збереглася й у нащадків 

першого покоління. Лише у самок в другому поколінні, які 

отримували у складі харчового раціону боби ГМ-сої, 

спостерігалося незначне збільшення даного показника. 

Вміст внутрішньоклітинної води у тканинах нирок щурів 

контрольної групи становив 74,2–74,7%. У експериментальних 

щурів трьох поколінь обох груп відповідні параметри вірогідно 

не відрізнялися. 

Добовий діурез визначали, поміщаючи тварин в обмінні 

клітки на 24 год. Показники діяльності нирок розраховували на 

100 г маси тіла тварин. Величина добового діурезу дослідних 

щурів фіксувалася у межах фізіологічної норми.  
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Показник кислотності добової сечі у трьох груп тварин 

усіх дослідних поколінь коливався у незначному діапазоні  

рН 5,8–6,2.  

Відносна густина сечі дає уявлення про концентрацію 

розчинених у ній речовин і відображає здатність нирок до 

концентрування та розведення. Питома вага сечі тварин усіх 

трьох дослідних груп коливалася в межах 1,010–1,027. При 

зменшенні об’єму добового діурезу питома вага сечі дещо 

зростала. 

Обмін електролітів – частина загального метаболізму, що 

спрямований на підтримання гомеостазу. Вміст катіонів кальцію 

і магнію, аніонів хлоридів і фосфатів у сечі тварин контрольної й 

дослідних груп батьківського та наступних двох поколінь 

визначався у межах фізіологічної норми. 

Незначне підвищення рівня креатиніну у сечі щурів груп 

«Дослідна 1» і «Дослідна 2» пов’язане із вживанням їжі, багатої 

на легкозасвоювані білки.  

Результати проведених експериментів вказують на 

відсутність вірогідно встановленого негативного чи позитивного 

впливу термічно оброблених генетично модифікованих соєвих 

бобів на досліджувані показники. 
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Герпетичні кератоконʼюнктевіти є найбільш 

розповсюджені вірусні захворювання органу зору, вони 

складають близько 80% усіх запальних процесів рогівки.  

Досить часто (до 90%) герпетичні ураження очей набувають 

рецидивуючого перебігу, що веде до зниження зорової функції  

і розвитку таких ускладнень як більмо рогівки, вторинна 

глаукома та катаракта. Тому є потреба в розробці ефективного 

способу лікування герпетичних кератокон’юнктивітів. 

Мета дослідження – в клінічному експерименті вивчити 

клінічну ефективність гамаліну у хворих на герпетичні 

кератоконʼюнктевіти.  

Дослідну групу склили 35 пацієнтів з герпетичним 

кератокон’юнктивітом середньої тяжкості, віком 21–46 років 

(середній вік – 32,6 ± 1,5 років), в тому числі 13 жінок (37,1%)  

і 22 чоловіки (62,9%). Пацієнти дослідної групи отримували таке 

лікування: 1) гамалін в інстиляціях в уражене око по 1–2 краплі 

6–8 разів на добу протягом 10–12 днів; 2) в уражене око 

закладалась 3% мазь «Зовіракс» 3 рази на добу; 3) інстиляції  

в уражене око інтерферону по 150–200 МО 4–6 раз на добу.  

Контрольну групу склали 37 пацієнтів з герпетичним 

кератокон’юнктивітом середньої тяжкості, віком 23–44 років 

(середній вік – 34,2 ± 1,3 років), в тому числі 11 жінок (29,7%)  

і 26 чоловіки (70,3%). Пацієнти  контрольної групи отримували 

лікування: 1) в уражене око закладалась 3% мазь «Зовіракс»  

3 рази на добу; 2) інстиляції в уражене око інтерферону  

по 150–200 МО 4–6 раз на добу. 

За всіма хворими проводився клінічний нагляд  

з реєстрацією тривалості клінічних симптомів хвороби. 
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Статистична обробка проводилась з використанням критерію 

Ст’юдента. 

Дослідження показало, що додаткове використання 

гамаліну в комплексному лікуванні хворих на герпетичний 

кератокон’юнктивіт сприяє більш швидкому видужанню хворих. 

Результати проведеного дослідження наведені в таблиці. 

 

Таблиця 

Показники 
Дослідна 

група (n=35) 

Контрольна 

група (n=37) 

Тривалість запалення (дні) 10,5 ± 0,5 15,2 ± 0,8* 

Зникнення рогівкового синдрому (дні) 9,6 ± 0,5 13,5 ± 0,7* 

Тривалість рогівкових інфільтратів (дні) 8,5 ± 0,4 12,7 ± 0,6* 

Відновлення епітелізації рогівки (дні) 8,0 ± 0,4 12,4 ± 0,6* 

Тривалість лікування (дні) 14,2 ± 0,7 19,8 ± 0,9* 

Ускладнення (хворі) 3 (8,8%) 7 (18,9%)* 

Рецидиви хвороби протягом 1 року (хворі) 4 (13,6%) 10 (27,02%)* 

Примітка: * – р < 0,05; розраховано між дослідною і контрольною групами. 

 

Під впливом додаткового використання гамаліну  

в комплексному лікуванні хворих на герпетичний 

кератокон’юнктивіт скорочувались: тривалість запалення –  

в 1,45 рази, зникнення рогівкового синдрому – в 1,41 рази, 

тривалість рогівкових інфільтратів – в 1,49 рази, відновлення 

епітелізації рогівки – в 1,55 рази, тривалість лікування –  

в 1,39 рази, ускладнення – в 2,15 рази, рецидиви хвороби 

протягом 1 року – в 1,99 рази. 

Таким чином, використання гамаліну в комплексному 

лікуванні хворих на герпетичні кератокон’юнктивіти сприяє 

більш швидкому скороченню тривалості симптомів хвороби, 

терміну лікування, зменшує частоту розвитку ускладнень  

і рецидивів хвороби. 
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Проблема пассивного курения и метаболические изменения 

в крови 

Пикас О. Б., Пикас Г. Б. 

Национальный медицинский университет имени А. А. Богомольца (Киев) 

 

В сигаретном дыме содержится около 1900 компонентов 

[1], среди которых никотин, амиак, пиримидиновые основания, 

диоксин, цианиды, уксусная и муравьиная кислоты, полифенолы 

и другие токсические вещества. В составе сигаретного дыма 

выявлены также частицы никеля, кадмия и полония. Поэтому  

с каждым затягиванием дымом от сигарет в организм человека 

поступает большое количество вредных веществ, которые 

отрицательно влияют на состояние его здоровья: подавляют 

образование эластина, нарушают функцию эпителиальных 

клеток и альвеолярных макрофагов, увеличивают уровень 

нейтрофилов и инактивируют ингибиторы протеаз, что в свою 

очередь способствует изменению эластичности легочной ткани.  

У курящих лиц кадмий повышает давление, нарушает 

функцию почек и содействует появлению заболеваний лёгких  

и костей. Под воздействием курения развивается хроническое 

воспаление дыхательных путей, возникает гипертрофия 

бронхиальных желез слизистой оболочки, нарушаются 

биохимические процессы в лёгких и бронхах [2]. 

При поступлении кадмия в дыхательные пути человека 

повышается риск возникновения рака лёгких. Вдыхание воздуха 

в течение 8 часов при концентрации кадмия 5 мг/м
3
 может 

привести к смерти [3]. Всё выше перечисленное обусловило цель 

наших исследований – изучить и оценить состояние жирных 

кислот (ЖК) липидов в сыворотке крови у пассивных 

курильщиков. 

Нами обследованы 32 (57,0% из 56) здоровых лиц,  

не курящих, (І группа, контрольная) и 24 (43,0% из 56) здоровых 

лица, которые были пассивными курильщиками (ІІ группа). 
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Обследования лиц проводили в Киевском городском 

противотуберкулёзном диспансере № 1. 

Во всех обследованных определяли состав жирных кислот 

фосфолипидов в сыворотке крови на газожидкостном 

хроматографе «Цвет-500». Количественную оценку жирных 

кислот липидов проводили определением их частицы  

в процентах (%) [4; 5]. За норму были взяты стандарты жирных 

кислот сыворотки крови, соответствующие показателям  

у здоровых лиц (не курильщиков). Подготовку проб  

и газохроматографический анализ проводили по методике  

Л. В. Сазоненко и Т. С. Брюзгиной (2003) [5].  

Достоверной считали разницу при р < 0,05, р < 0,01,  

р < 0,001. 

В сыворотке крови у лиц ІІ группы обнаружена 

миристиновая (С14 : 0) и маргариновая (С17 : 0) ЖК (р < 0,05), 

чего не наблюдалось при норме (у лиц І группы). У лиц  

ІІ группы количество миристиновой ЖК (С14 : 0) в сыворотке 

крови составляло 12,0 ± 1,0%, а маргариновой ЖК (С17 : 0) – 

0,7 ± 0,05%. Появление миристиновой ЖК (С14 : 0) 

свидетельствовало об эндокринных изменениях в организме 

человека, который являлся пассивным курильщиком,  

а появление маргариновой ЖК (С17 : 0) обусловлено 

присутствием бактериальной инфекции в нём. 

Количество пальмитиновой (С16 : 0) и стеариновой 

(С18 : 0) ЖК у пассивных курильщиков (ІІ группа) достоверно 

уменьшалось (р < 0,05) по сравнению с нормой. У лиц І группы 

уровень их составил 41,9 ± 0,9 и 15,1 ± 1,1% соответственно.  

У лиц ІІ группы количество пальмитиновой ЖК (С16 : 0) 

составляло 32,6 ± 1,7% (свидетельствовало о деструктивных 

изменениях лецитиновой фракции фосфолипидов крови),  

а количество стеариновой ЖК (С18 : 0) – 8,8 ± 0,9%. 

В сыворотке крови у лиц ІІ группы отмечалось увеличение 

уровня линолевой ЖК (С18 : 2) до 19,3 ± 1,5% (р > 0,05)  

и арахидоновой ЖК (С20 : 4) до 5,3 ± 0,6% (р < 0,05) 

сравнительно с нормой (І группа), где уровень её составлял 

соответственно 16,0 ± 1,4 и 2,8 ± 0,3%. 
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Таким образом, можем сформулировать следующие 

выводы:  

1. Пассивное курение существенно влияет на состав 

жирных кислот липидов в сыворотке крови, в результате 

усиления процессов перекисного окисления (ПОЛ).  

2. Появление миристиновой ЖК (С14 : 0) у пассивных 

курильщиков свидетельствует об эндокринных нарушениях  

в их организме, а появление маргариновой ЖК (С17 : 0) –  

о присоединенной бактериальной инфекции.  
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Значення мікрофлори товстої кишки у розвитку поліпів 

шлунково-кишкового тракту 
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Національна медична академія післядипломної освіти імені П. Л. Шупика 

(Київ) 

 

Кишкова мікрофлора у здорової людини налічує більше 

500 видів мікроорганізмів, які визначають стабільність функцій 

кишечника і є важливим складовим фактором у його захисті [1]. 
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При зміні складу кишкової мікрофлори в людини розвиваються 

порушення функцій кишечника, що негативно впливає  

на загальносоматичні регуляторні процеси [2; 3].  

У здорової людини кишкова мікрофлора бере участь  

у перетравленні їжі і всмоктуванні поживних речовин  

у кров, регуляції газового складу кишечника та імунної  

системи, фізіологічної моторики шлунково-кишкового тракту  

та метаболізму білків, вуглеводів, ліпідів і нуклеїнових кислот,  

синтезі вітамінів групи В і К та жирних кислот [4]. Мікрофлора 

кишечника у здорової людини продукує ензими, підвищує 

швидкість оновлення його клітин та захищає стінку  

від колонізації патогенною й умовно-патогенною мікрофлорою 

[4; 5]. 

Метою дослідження було вивчення та оцінка якісного  

і кількісного складу мікрофлори товстої кишки у хворих  

із поліпами шлунково-кишкового тракту.  

Було обстежено 35 (35,4%) здорових осіб (І група, 

контрольна) та 64 (64,6%) хворих із поліпами шлунково-

кишкового тракту (ІІ група). Вік обстежених 30–75 років. Серед 

хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту було 38 (59,4%) 

чоловіків і 26 (40,6%) жінок.  

Хворі знаходились на амбулаторному чи стаціонарному 

лікуванні у клініці Державної установи «Національний інститут 

хірургії та трансплантології ім. О. О. Шалімова АМН України», 

де й проводились дослідження.  

Вивчались та враховувались скарги пацієнтів, анамнез 

захворювання і життя. Проводився проктологічний огляд 

хворого, фіброколоноскопія, фіброгастродуоденоскопія  

та бактеріологічний метод вивчення мікробного складу товстої 

кишки (шляхом посіву калу на спеціальне середовище).  

Для оцінки змін кишечного мікробіоценозу вивчали облігатну  

і факультативну флору, її якісний і кількісний склад.  

При ендоскопічному дослідженні візуально оцінювали 

стан слизової оболонки гастродуоденальної зони і товстої 

кишки, виявляли поліпи та проводили прицільну біопсію поліпів 

для подальшої морфологічної і гістологічної оцінки  
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(для виключення чи підтвердження малігнізації). 

Застосовувались ендоскопічні апарати з ендовідеосистемою 

(переважно виробництва фірми «Olympus», Японія).  

У здорових осіб (І група) була виявлена тільки облігатна 

мікрофлора (Bifidobacterium, Lactobacillus і Escherichia coli), якій 

властива антагоністична дія по відношенню до умовно-

патогенних і патогенних мікроорганізмів (перешкоджаючи 

колонізації ними організму і розвитку патологічних процесів  

у ньому) [4]. 

У хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту  

(ІІ група) мікробіоценоз кишечника порушений: виявлена 

облігатна (Bifidobacterium, Lactobacillus і Escherichia coli)  

та умовно-патогенна мікрофлора (Enterobacter cloacae, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniaе, Klebsiella oxytoca, 

Escherichia coli hemolitica). У пацієнтів ІІ групи загальна 

кількість бактерій облігатної мікрофлори та кожної з них окремо 

значно знижена, що може суттєво зменшувати її імуногенні 

властивості та приводити до зниження показників імунітету.  

Отримані результати свідчать про якісні та кількісні зміни 

складу мікрофлори кишечника, які можуть бути причиною 

порушень метаболічних процесів в осіб ІІ групи.  

У хворих із поліпами шлунково-кишкового тракту 

встановлені дисбіотичні зміни (зокрема, знижена кількість 

Bifidobacterium), посилення яких може сприяє морфологічним 

змінам в епітелії слизової оболонки кишечника, що знижує його 

перистальтику, створюючи умови для неопроцесів (в тому числі 

розвитку поліпів і раку). 

Таким чином, у хворих із поліпами шлунково-кишкового 

тракту встановлена знижена кількість облігатної мікрофлори 

(Bifidobacterium, Lactobacillus і Escherichia coli) та відмічена 

поява умовно-патогенної мікрофлори (Enterobacter cloacae, 

Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, Klebsiella oxytoca, 

Escherichia coli hemolitica), що зменшує реактивність кишечника 

до патогенів і має практичне значення для обґрунтування 

раціонального лікування цих хворих.  
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Отримані результати бактеріологічних досліджень свідчать 

про необхідність включення антимікробних препаратів  

та пробіотиків до схеми комплексного лікування хворих  

із поліпами шлунково-кишкового тракту, що є важливим  

у перспективі подальших наших досліджень. 

 

Список використаної літератури 
1. Янковский Д. С. Микробная экология человека: современные 

возможности ее поддержания и восстановления / Д. С. Янковский. – К. : 

Эксперт ЛТД, 2005. – 362 с. 2. Калинин А. В. Гастроэнтерология  

и гепатология: диагностика и лечение / А. В. Калинин, А. И. Хазанов // 

Руководство для врачей. – М. : Миклош, 2007. – С. 256–268. 3. Малов В. А. 

Микробиоценоз желудочно-кишечного тракта: современное состояние 

проблемы / В. А. Малов, Н. М. Гюлазян // Лечащий  врач. – 2007. – № 6. –  

С. 10–13. 4. Ардатская М. Д. Микробиоцеоноз кишечника и его роль  

в развитии и поддержании заболеваний желудочно-кишечного тракта /  

М. Д. Ардатская // Газета «Новости медицины и фармации». – 2010. –  

№ 11–12. – С. 331–332. 5. Gill H. Probiotics, immunomodulation, and health 

benefits / H. Gill, J. Prasad // Adv. Exp. Med. Biol. – 2008. – Vol. 606. –  

Р. 423–454.  

 

 

 

УДК 378.14 

 

Патогенний вплив на організм людини факторів 

зовнішнього середовища та їх урахування  

при побудові здоровʼязберігаючого процесу 

Потьомкін С. С. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Патогенна дія факторів зовнішнього середовища головним 

чином пов’язана із впливом фізичних чинників: 

1. Механічна травма – це ушкодження тканини твердим 

тілом чи поширенням вибухової хвилі. Місцево травма 

проявляється у вигляді розривів, забитих місць, переломів, 

роздавлювання чи їхньою комбінацією. Найбільш важкими 
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загальними проявами травми є травматичний шок і синдром 

тривалого роздавлювання (краш-синдром). 

Краш-синдром – це патологічний процес, який 

розвивається в потерпілих у результаті тривалого (4–8 г  

і більше) роздавлювання м’яких тканин кінцівок уламками 

зруйнованих будинків, споруджень, брилами ґрунту при обвалах 

у шахтах та ін. 

2. Дія на організм високої температури. При гіпертермії 

захисно-компенсаторні реакції спрямовані на збільшення 

тепловіддачі. До них відносяться: 1) розширення периферичних 

судин; 2) збільшення потовиділення; 3) реакції, спрямовані  

на збільшення площі відкритої поверхні тіла (зміна пози, 

поведінкові реакції); 4) теплова задишка. 

Гостре перегрівання зі швидким підвищенням температури 

тіла одержало назву теплового удару. Комплекс загальних змін  

в організмі, які виникають при великих і глибоких опіках, 

зветься опіковою хворобою. 

У результаті рясного потовиділення: а) відбувається 

зневоднення організму; б) порушується електролітний обмін;  

в) розвивається згущення крові і підвищення її в’язкості. 

Розрізняють наступні стадії опікової хвороби: 1) опіковий 

шок, 2) опікова токсемія, 3) опікова інфекція, 3) опікове 

виснаження, 4) завершення. 

3. Структурними проявами прямої дії радіації  

є ушкодження геному клітин: а) розрив хромосом,  

б) розщеплення молекул ДНК, РНК, в) набрякання органоїдів 

клітин. 

Встановлено, що пряма дія радіації обумовлює близько 

45% її сумарного біологічного ефекту. На долю непрямої дії 

приходиться 55% сумарного біологічного ефекту іонізуючої 

радіації. 

Головним фактором, який визначає чутливість тканин до 

іонізуючої радіації, є: а) здатність клітин до поділу;  

б) інтенсивність поділу.  

Розвитку променевих ушкоджень сприяють: а) підвищення 

температури; б) збільшення напруги кисню; в) збільшення 
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вмісту води в тканинах. За цих умов зростає швидкість 

вільнорадикальних реакцій, а отже, і непряма дія іонізуючої 

радіації. Факторами, які сповільнюють розвиток променевих 

ушкоджень є: а) зниження температури; б) кисневе голодування; 

б) зневоднення. 

4. Вплив зниженого і підвищеного атмосферного тиску  

на організм людини. При впливу зниженого атмосферного тиску 

за цих на організм людини діють наступні патогенні фактори: 

1) Зменшення атмосферного тиску. Цей фактор викликає 

розвиток синдрому декомпресії, що проявляється болем у вухах 

і лобових пазухах в результаті розширення повітря, яке 

заповнює їхні порожнини; метеоризмом; кровотечами з носа 

внаслідок розриву дрібних судин. 

2) Зменшення парціального тиску кисню у вдихуваному 

повітрі є причиною розвитку кисневого голодування(гіпоксії). 

При впливі підвищеного атмосферного тиску за цих на 

організм людини діють наступні патогенні фактори: 

1) Підвищення атмосферного тиску (компресія). Цей 

фактор викликає втиснення барабанних перетинок, у результаті 

чого з’являється біль у вухах. 

2) При диханні стисненим повітрям свою патогенну дію 

здійснює азот, що проявляється в порушенні діяльності ЦНС:  

а) спочатку незначне збудження, що нагадує ейфорію 

(«глибинний захват»), б) надалі – явища наркозу й інтоксикації. 

5. Вплив на організм інфрачервоного й ультрафіолетового 

випромінювання. Інфрачервоне випромінювання має тепловий 

ефект, тому при інтенсивному впливі на тканини воно може 

викликати термічні опіки. Крім того, тривалий вплив 

ультрафіолетового випромінювання може мати генетичні 

наслідки: а) мутації, б) розвиток злоякісних пухлин шкіри  

і поверхневих тканин.  

Таким чином треба мати на увазі та враховувати  

вплив фізичних чинників на організм людини у розробці  

та впровадженні здоров’язберігаючих технологій. 
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Профилактика мозговых инсультов 

Пятигор А. А., Тесленко О. А. 

Харьковский национальный медицинский университет 

 

Мозговые инсульты (МИ) относятся к группе 

цереброваскулярных заболеваний, которые являются наиболее 

частой и распространенной причиной неврологической 

патологии. Инсульт является вторым по частоте «убийцей» 

людей во всем мире, с ним связано 10% смертей. Украина 

относится к странам с высоким уровнем смертности от данного 

заболевания.  

По данным официальной статистики МОЗ Украины  

в наше время заболеваемость инсультами имеет тенденцию  

к увеличению. Чаще всего МИ поражает людей пожилого 

возраста. Однако сегодня в мире наблюдается «омоложение» 

инсульта. На долю мужчин и женщин трудоспособного возраста 

приходится около 40% случаев, что связано с распространением 

факторов риска. В данной работе рассматриваются некоторые  

из них. 

Факторы риска бывают корригируемые (на которые можно 

повлиять) и некорригируемые (на которые повлиять 

практически невозможно).  

Корригируемые в свою очередь делятся на: связанные 

соматическими заболеваниями (артериальная гипертензия, 

артериальная гипертония, сахарный диабет, повторные 

транзиторные ишемические атаки, фибрилляция предсердий)  

и связанные с образом жизни (гиперлипидемия, курение, 

злоупотребление алкоголем, отсутствие физической активности, 

нарушение питания и факторы стресса, ожирение). 

К некорригируемым – возраст, пол, принадлежность  

к определенной расе / этнической группе, генетическую 

предрасположенность к сосудистым заболеваниям и нарушению 

церебрального и коронарного кровообращения. 
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Таким образом, большинство факторов риска мы можем 

избежать. Самые распространенные факторы риска, от которых 

следует отказаться, являются курение и злоупотребление 

алкоголем. На сегодняшний день в Украине насчитывается 

около 40% мужчин и 10% женщин, которые курят ежедневно  

(19 млн. человек). Для Харьковской области статистика немного 

иная: 75% мужчин и 23% женщин. Растет число курящих детей 

и подростков. Однако по сравнению с 2010 г. в 2017 г. доля 

ежедневных курильщиков сократилась на 20%. Курение 

увеличивает риск развития инсульта в 2 раза. После 

прекращения курения повышенный риск инсульта снижается 

только лишь через 2–4 года. 

Артериальная гипертония и гипертензия является  

наиболее распространенным фактором риска в структуре 

цереброваскулярных заболеваний как в Украине, так  

и в Харьковской области. При значении артериального давления 

(АД) 160 / 95 мм рт. ст. и выше, риск инсульта возрастает  

в 4 раза по сравнению с лицами, с нормальным давлением. Тогда 

как при АД 200 / 115 мм рт. ст.– в 10 раз. По последним данным 

заболеваемость гипертонической болезнью в Харьковской 

области 1459,69 на 100 тыс. населения. 

Широко известно, что наличие у пациентов ишемической 

болезни сердца с фибрилляцией предсердий приводит  

к развитию инсульта в 3–4 раза чаще. 

С алкоголем ситуация обстоит следующим образом. 

Чрезмерное употребление алкоголя повышает риск развития 

инсульта в 4–5 раз. Однако, некоторые европейские ученые 

утверждают, что малые дозы алкоголя не только не оказывают 

негативное влияние на организм, но и даже улучшают  

его состояние. Такого эффекта можно достичь, употребляя 

только красное сухое вино желательно лишь 2 раза в неделю  

в количестве 100–150 мл (один бокал). Такие дозы 

определенного алкоголя способствуют расширению сосудов  

и разжижению крови, что будет полезным при ишемическом 

инсульте. Однако при геморрагическом инсульте, когда 

наблюдается разрыв мозгового сосуда, даже такие дозы могут 



 133 

привести к негативным последствиям. То есть, выпивать 

алкоголь ежедневно, но малыми дозами, лучше для здоровья, 

чем выпить много за один раз. Таким образом, можно сделать 

вывод, что алкоголь вовсе употреблять не стоит, так как  

в любых количествах он причинит вред человеческому 

организму. Распространенность хронического алкоголизма  

в Харьковской области в 2016 г. составляла 1181,2 на 100 тыс. 

населения, тогда как первичная заболеваемость – 27,5. Оба 

показателя снизились по сравнению с 2015 г., но незначительно. 

Также все больше детей впервые пробуют алкоголь в более 

раннем возрасте. 

Сахарный диабет (СД) довольно распространенное 

заболевание в наши дни. В мире насчитывается около  

400–450 млн. больных. В Украине данной патологией страдает  

1 млн. 300 тыс. населения. На фоне СД часто возникают 

нарушения липидного обмена, артериальная гипертония  

и атеросклероз. Все это может привести к развитию инсульта. 

Поэтому следует постоянно следить за уровнем сахара в крови, 

поддерживать СД в стадии компенсации и регулярно проводить 

профилактику осложнений. Заболеваемость по Харьковской 

области в последнее время снизилась и по последним данным 

составляет 211,21 на 100 тыс. населения. 

От ожирения в Украине страдают 26% женщин  

и 16% мужчин. Высокий риск развитие инсульта находится  

в прямой зависимости от индекса массы тела (ИМТ). Например, 

При ИМТ 25–30 кг/см² инсульт возникает на 22% чаще,  

а при ИМТ больше 30 кг/см² – на 64%. Нормальную массу тела  

в Харьковской области имеют лишь 42,5 процентов населения, 

избыточную массу тела – 43,2%. От ожирения страдает каждый 

8 житель области. 

Таким образом, приведенные данные указывают на то, что 

наиболее эффективным способом уменьшения заболеваемости 

МИ является его первичная профилактика, то есть устранение 

факторов риска. Также необходимо повышать уровень 

квалификации врачей и образованности населения. 
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Особливості діагностики та лікування  

гриж міжхребцевих дисків 

Радченко А. В. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Відомо, що стеохондроз, який відноситься до 

найпоширеніших хвороб сьогодення, без належного лікування 

призводить до виникнення гриж міжхребцевих дисків. Цьому 

сприяє сучасний спосіб життя людини – гіподинамія, куріння, 

хронічний стрес. Відсутність необхідного рухового 

навантаження на хребет, дефіцит рухів призводить до 

погіршення трофіки міжхребцевих дисків і, як наслідок, 

зниження їх міцності та розривам.  

Грижа міжхребцевого диску – це плата за вертикальне 

положення тіла людини, підняття вантажів, тривале сидіння  

в автомобілях, за комп’ютером, перед телевізором, у зігнутому 

положенні.  

Хребет складається з кісток (хребців), між якими 

розташовані міжхребцеві диски. Диски подібно амортизаторам 

пом’якшують навантаження на хребет, дозволяють хребту 

рухатися. Міжхребцевий диск складається з жорсткого 

зовнішнього фіброзного кільця і м’якого внутрішнього 

пульпозного ядра. При виникненні грижі міжхребцевого диску, 

невелика частина пульпозного ядра виштовхується через розрив 

фіброзного кільця назовні, у спинномозковий канал. Більшість 

гриж можуть бути вилікувані консервативно, але тільки за умов 

своєчасної діагностики [1–3].  

Сучасна медицина використовує такі методи діагностики: 

1) неврологічне обстеження – включає перевірку рефлексів, 

м’язової сили, здатності ходити на носках і п’ятах; 2) МРТ 

(магнітно-резонансна томографія) – застосовується для 

підтвердження локалізації грижі міжхребцевого диску  

і визначення вражених нервів; є золотим стандартом діагностики 
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гриж міжхребцевих дисків; 3) комп’ютерна томографія (КТ);  

4) рентгенографія – не виявляє грижу міжхребцевого диску,  

але дозволяє з’ясувати інші причини, що можуть викликати біль  

у спині, наприклад, інфекція, пухлина або перелом кістки [4].  

Лікування грижі міжхребцевого диску на першому етапі  

є консервативним. Хворим рекомендують уникати положень,  

що викликають біль і приймати знеболюючі препарати. 

Діагностична візуалізація показує, що зміщена частина диску  

з часом скорочується, що призводить до зменшення симптомів. 

Близько 10% пацієнтам з грижею міжхребцевого диску 

показане оперативне втручання [4]. Операція може бути 

запропонована якщо консервативне лікування не поліпшує стан 

хворого, якщо фрагмент диска потрапив в хребетний канал  

і здавлює нерв або, якщо відчуваються проблеми при стоянні  

та ходьбі. Більша частина пацієнтів повертається додому через 

2–3 дні після оперативного втручання, вони повністю одужують 

і повертаються на роботу через 4–12 тижнів.  

При грижах міжхребцевих дисків також широко 

використовують методи фізичної терапії – масаж, ЛФК, 

мануальну терапію, витягування хребта, лікувальні корсети, 

використання преформованих фізичних чинників тощо.  

Отже, грижа міжхребцевого диску суттєво впливає  

на стан здоров’я та активність людини, але своєчасна 

діагностика та комплексне лікування, включно з фізичною 

терапією, дозволяє домогтися стійкої ремісії та підвищити якість 

життя людини. 
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ускладнений грижами дисків : підручник / Є. Л. Мачерет, І. Л. Довгий,  

О. О. Коркушко. – К., 2006. – Т. 1. – 255 c.  

 

 

 

УДК 616-007.17 

 

Особливості адаптаційних можливостей серцево-судинної 

системи у підлітків з проявами недиференційованої  

дисплазії сполучної тканини 

Савченко І. І., Волошин О. М., Ракова К. В. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Добре відомо, що у підлітковому віці відбуваються суттєві 

нейрогуморальні зміни, які досить часто спричиняють або 

підсилюють вже наявні різноманітні функціональні порушення 

та розлади. Це значною мірою зменшує потенціал адаптаційних 

можливостей організму, що перебуває в процесі інтенсивного 

росту. Дослідження функціонального стану серцево-судинної 

системи підлітка у стані спокою не може відобразити стан його 

компенсаторних механізмів у системі кровообігу, що починають 

діяти під час фізичних навантажень. Тому для попередньої 

оцінки активності цих механізмів використовують прості  

й водночас досить інформативні функціональні тести. Одним  

із таких тестів є проба Руф’є (Михалюк Е. Л., 2013) яку, попри 

певні недоліки, натепер широко застосовують у своїй 

повсякденній практиці педіатри, терапевти та сімейні лікарі. 

Зазначена проба дозволяє з’ясувати ступінь адаптації серцево-

судинної системи до фізичного навантаження, визначити 

резервні можливості серця та швидкість відновлювальних 

процесів у системі кровообігу після фізичного навантаження. 

Мета роботи: з’ясування залежності результатів проби 

Руф’є від вираженості недиференційованої дисплазії сполучної 

тканини у підлітків.  

Дослідження виконане у центрі первинної медико-

санітарної допомоги (м. Рубіжне) протягом 2017 року. 

Проведена проба Руф’є у 40 осіб (18 юнаків та 22 дівчини) віком 
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15–17 років під час їх профілактичних оглядів. Значення проби 

оцінювалося наступним чином: «0» – відмінна, «0,1–5» – добра, 

«5,1–10» – задовільна, «10,1–15» – слабка, «> 15» – незадовільна. 

Згідно отриманих результатів доброю вона виявилася  

у 11 (27,5%) випадках, а задовільною і слабкою відповідно  

у 24 (60,0%) і 5 (12,5%) випадках.  

Паралельно у підлітків проводився розрахунок деяких 

антропометричних показників (довжина кисті / зріст, довжина 

стопи / зріст, розмах рук / зріст). Перевищення порогових 

значень цих показників (Аббакумова Л. Н. зі співавт., 2016) 

свідчить про доліхостеномелію, що вважається однією  

із значущих ознак дисплазії сполучної тканини, в тому числі  

і її недиференційованого варіанта. Виходячи з інтервальної 

оцінки кожного із зазначених вище співвідношень, для кожного 

підлітка визначався інтегральний показник доліхостеномелії. 

Розрахунок коефіцієнта рангової кореляції Спірмена виявив 

наявність тісного позитивного зв’язку між значенням проби 

Руф’є та ступенем експресії доліхостеномелії (ρ = 0,54; р < 0,01), 

тобто гірші значення проби Руф’є є більш типовими для осіб  

з більш вираженими проявами дисплазії сполучної тканини. 

Отже, сполучнотканинна дисплазія є фактором, що суттєво 

обмежує адаптаційні й резервні можливості серцево-судинної 

системи у підлітків.  

 

 

 

УДК 614.88 

 

Алгоритм підготовчого етапу до первинного огляду 

постраждалого на місці події в наслідок травматичної дії 

екзогенних факторів 

Скляр С. І., Напрасніков С. М., Бевз О. А.  

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Екстремальна подія виникає в наслідок дії екзогенного 

фактору надмірної інтенсивності, тому спричиняє  
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пошкодження – травму. Від своєчасності, повноти змісту  

і правильності надання домедичної допомоги залежать наслідки 

травмування організму. Більшість потенційних рятівників 

знають, що треба провести первинний огляд постраждалого  

за алгоритмом «САВС» – (Сritical bleeding – зупинка критичної 

кровотечі, Airways – прохідність дихальних шляхів (западіння 

язика), Breathing – поранення грудей, Circulation – рани, 

крововтрата). Але до первинного огляду слід провести ряд 

організаційних заходів, які сприятимуть підвищенню 

ефективності серцево-легеневої реанімації. В різних 

керівництвах та посібниках про них згадується, але вони  

не систематизовані. 

Метою роботи була систематизація заходів підготовчого 

етапу у вигляді мнемонічного силогізму, для кращого  

їх запам’ятовування. 

Авторами був запропонований мнемонічний силогізм: «3Д; 

3О; 3П; 3З», або «три Д, три О, три П, три З».  

Перші «три Д» розшифровуються: «Думка», «Дія», 

«Допомога». В такому порядку повинна відбуватися загальна 

послідовність подій на місці пригоди.  

Про що повинні бути три перші думки рятівника, коли він 

з відстані побачив місто пригоди. Першою повинна з’явитися 

думка про «Обачність, обережність, безпеку власну і безпеку 

постраждалого, який продовжує знаходитися в небезпечному 

місці!». (перша – «О»). Для цього треба визначити травмуючий 

фактор і оцінити його актуальність. Вирішення цієї проблеми 

полягає у другій думці, про «Обставини події, або механізм 

травмування» (друга – «О»). Крім цього, якщо ви не стали 

безпосереднім свідком події, то слід з’ясувати кількість 

постраждалих, або «Об’єм події» (третя – «О»). Рятівник 

починає візуальний пошук ознак іншого постраждалого, чи 

місць, де він може бути. Таким чином, перші три думки мають 

запам’ятатися, як три «О»: «Обачність, обережність (безпека 

власна і постраждалого)»; «Обставини події (механізм травми)»; 

«Об’єм події (кількість постраждалих)».  
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Рятівник починає рух до місця пригоди. Подумки він 

вирішує три попередні завдання. На місці пригоди він 

наближаєтесь до натовпу чи кількох глядачів, які перебувають  

у емоційному шоці від вигляду події. Тому вольовим голосом 

рятівник починає організовувати оточуючих. В цьому полягає 

друге «Д» – дія. Першою дією слід призначити особу, яка буде 

повідомляти службу екстреної медичної допомоги, поліцію  

і рятувальників, тобто – «Повідомлення» (перше – «П»).  

По-друге, слід забезпечити безпеку на місці події – створити 

«безпечний Периметр» (друге – «П»). Якщо постраждалий 

лежить на проїзній частині і повз нього продовжується рух 

автотранспортних засобів, то ви маєте дати завдання іншому  

з числа свідків: «Вийти на зустріч транспорту і спрямувати його 

в об’їзд місця пригоди». Тому, що ви не можете просто взяти 

постраждалого і перенести на тротуар з огляду на можливість 

перелому шийного відділу хребта. Можливо перенос стане 

можливим після первинного огляду і коли ви прийдете до 

висновку, що такої небезпеки немає. І третю дію, яку слід 

зробити – «обрати собі Помічників» (третє – «П»). Для цього ви 

повинні запитати присутніх: «Хто є свідком події?». З числа 

свідків слід обирати помічників. Тим самим, коли на місце події 

прибуде поліція, то свідки зможуть дати свідчення. Вам 

потрібно не менше чотирьох помічників на випадок, якщо 

потрібно буде перевертати постраждалого, не менше двох – для 

проведення серцево-легеневої реанімації.  

Настає час надання третього «Д» –  допомоги. Рятівник має 

згадати три «З» – це три прості послідовні дії. Перше «З» –  зір, 

або загальний огляд постраждалого. Треба швидко оцінити дві 

речі: 1) Чи є у постраждалого критична кровотеча? 2) Чи немає 

ознак які б свідчили, що пошкодження несумісні з життям? 

Якщо виявили критичну кровотечу, то негайно зробити пальцеве 

притискання відповідної судини і дати вказівку своїм 

помічникам знайти чи зробити джгут. Можна зупинити любий 

автомобіль і запозичити джгут з автомобільної аптечки. Якщо 

при зовнішньому загальному огляді ви не виявили нічого 

особливого, то слід гучно звернутися до постраждалого. Друге 
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«З» – запитайте: «Ви чуєте мене?», торкніться легко долонею до 

його плеча. Якщо постраждалий відповів на ваше звернення,  

то йому слід наказати: «Не рухайтесь! Я вам буду допомагати!» 

Заборона руху обумовлена ймовірністю ушкодження шийного 

відділу хребта. Зверненням до постраждалого, почалося його 

обстеження за алгоритмом «AVPU». Якщо постраждалий 

виявиться при свідомості, Якщо ваше обстеження показало,  

що він знаходиться в непритомному стані, то тоді слід 

перевірити третє «З» – зіничний рефлекс.  

Таким чином, всі описані події є підготовчим етапом до 

надання домедичної допомоги, в реальному часі, і при 

проведенні хронометражу, рятувальник не затрачає додатковий 

час, а застосування мнемонічного силогізму робить 

усвідомлення та  дотримання алгоритму більш стійким від 

впливу емоційного стресу екстремальної ситуації.  

 

 

 

УДК 57.042 

 

Мікроелементний склад волосся та показники лейкограми 

Соколенко С. В., Буртова Я. О., Коваленко В. В.,  

Науменко Ю. В., Проценко К. В., Смаглій А. В. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

Одним із факторів, що впливають на стан практично всіх 

фізіологічних систем, є забезпеченість мікроелементами,  

які надходять у організм людини із їжею та водою. Недостатнє 

надходження чи засвоєння мікроелементів призводить до 

розвитку гіпомікроелементозів та, як наслідок, формування 

цілого ряду патологій. Зміни структури і функціонування тканин 

та органів при мікроелементозах важко виявляються на ранніх 

етапах і хронічні ушкодження не діагностуються протягом 

тривалого часу [1]. Особливо чутливою до змін гомеостазу  

є імунна система, проте, зв’язок гіпомікроелементозів  
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та окремих показників імунної системи людини на даний час 

недостатньо вивчений.  

Для оцінки рівня вмісту мікроелементів в організмі 

використовували волосся, яке має високу достовірну 

інформативність як для важких токсичних елементів – 

забруднювачів, так і життєво необхідних. Також визначали 

окремі клінічні показники крові загальнолабораторними 

методами [2].  

Метою дослідження було встановлення зв’язків між рівнем 

мікроелементів (зокрема, йоду, цинку, купруму, феруму  

і плюмбуму) у волоссі та показниками загальної кількості 

еритроцитів, лейкоцитів, лейкоцитарної формули. У групи 

обстежених із кількісним вмістом купруму, феруму та йоду, 

близьким до нижньої межі норми, спостерігали тенденцію  

до зниження загальної кількості лейкоцитів та еритроцитів,  

а також зниження кількості лімфоцитів та моноцитів.  

У виділених груп обстежених із різним кількісним вмістом 

цинку достовірних відмінностей у означених показниках  

не спостерігалося. У групи обстежених із підвищеним вмістом 

плюмбуму спостерігали тенденцію до зниження загальної 

кількості лейкоцитів та еритроцитів, а також підвищення 

кількості лімфоцитів.  

Отже, визначення кількості мікроелементів у волоссі дає не 

лише детальний опис аліментарного забезпечення організму, але 

й загального стану імунітету, що може бути використано для 

профілактики розвитку патологій шляхом корекції раціону 

харчування.  
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Показники ефективності антиретровірусної терапії  

у ВІЛ-інфікованих Черкаської області 

Соколенко С. В., Хижняк Т. В. 

Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького 

 

За оцінкою ВООЗ / ЮНЕЙДС Україна продовжує 

залишатись регіоном з високим рівнем поширення ВІЛ [1]. 

Важливою складовою зменшення кількості ВІЛ-інфікованих  

є своєчасне застосування антиретровірусної терапії (АРТ) [2]. 

Проте, навіть у випадку проведення АРТ, вона не завжди  

є ефективною. Тому питання аналізу факторів, які впливають на 

ефективність АРТ, залишається актуальним. 

Нами проаналізовано ефективність АРТ у 100 осіб  

з діагнозом СНІД з різних районів Черкаської області. При 

аналізі враховувалися: вік пацієнтів; стать пацієнтів; територія 

проживання; стадія ВІЛ-інфекції, на якій було поставлено 

діагноз і рекомендовано АРТ; наявність супутніх захворювань. 

Критерієм ефективності АРТ вважали рівень хелперних  

Т-лімфоцитів (початкова та проміжна динаміка) та кількість 

РНК-вірусних копій [3]. Порогом для початку АРТ була загальна 

кількість лімфоцитів та  загальна кількість лімфоцитів  

з фенотипом CD4+ (< 200 кл/мкл), а також кількість РНК-

вірусних копій (> 55000/мл) [2; 4]. 

Встановлено, що статевий фактор практично не впливає  

на ефективність АРТ, що підтверджується відсутністю 

достовірної різниці за рівнями хелперних Т-лімфоцитів  

та кількістю РНК-вірусних копій на всіх етапах терапії. Вік 

обстежених та екологічні умови проживання до певної міри 

впливають на ефективність відновлення субпопуляції 

лімфоцитів-хелперів, що може зумовлюватися рівнем інволюції 

тимусу, а також підвищеною чутливістю Т-клітин з фенотипом 

CD4+ до екстремальних екзогенних впливів. 

Ефективність АРТ найбільшою мірою визначається 

стадією, на якій поставлено діагноз: чим раніше розпочинається 
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терапія, тим краще відновлюється субпопуляція хелперних  

Т-лімфоцитів і інтенсивніше знижується кількість вірусних 

копій. 
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Складнощі при організації та проведені судово-медичної 

експертизи загиблих від дії мінно-вибухової зброї в умовах 

проведення Антитерористичної операції 

Стогнієв Ю. О.  

ДЗ Луганський державний медичний університет (Рубіжне) 

 

З квітня 2014 року на сході України виникла конфліктна 

ситуація, на нашу територію з боку Російської Федерації стали 

заходити терористичні групи з метою дестабілізації державного 

строю. Проведення незаконних референдумів призвело  

до конфліктів між правоохоронними органами та 

терористичними формуваннями в яких почали використовувати 

вогнепальну зброю. В подальшому наростало загострення 

ситуації, на нашу територію незаконно перетинаючи державний 

кордон України стали заводити тяжке озброєння збоку 

Російської Федерації, яке стали застосовувати в супереч 

заборони міжнародними організаціями.  
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13 квітня 2014 р. виконувач обов’язків президента України 

Олександр Турчинов підписав указ про початок 

Антитерористичної операції із залученням Збройних Сил  

на сході України. Судово-медичні експерти не зважаючи  

на виниклі труднощі виконували свої професійні  

обов’язки, виїжджали на місця пригоди в зоні бойового 

конфлікту, проводили судово-медичні експертизи загиблих  

та постраждалих.  

Ситуація що виникла в зоні протистояння призвела  

до застосування не тільки вогнепального стрілецької зброї,  

але і мінно-вибухових пристроїв (міна, граната, фугас, ракета, 

снаряд та інші), що різко підвищило травматизм у людей від дії 

вогнепальної зброї. Тяжкі міно-вибухові форми ураження 

людей, в зоні проведення АТО на території України зачіпають 

не тільки військовослужбовців, але і мирне населення (жінки, 

діти, люди похилого віку). Втягнуте в конфлікт мирне населення 

на сході України не має засобів бронезахисту та не має 

спеціальної підготовки, тому тяжкість ураження серед мирного 

населення зазвичай більш ніж у військовослужбовців.  

У Брюсселі депутати національних парламентів країн 

НАТО поінформували про людські втрати, яких зазнала Україна 

внаслідок агресії Росії. Ці дані на засіданні Міжпарламентської 

ради Україна-НАТО озвучила перший заступник голови 

Верховної Ради Ірина Геращенко. За даними ООН, у результаті 

Російської агресії, починаючи з 2014 року, загинуло понад  

10220 українців. Зокрема, загинуло 2335 українських 

військовослужбовців (включаючи трьох жінок). Загинуло також 

137 дітей: 90 хлопчиків та 47 дівчат. Унаслідок збиття у небі над 

Донбасом російським зенітно-ракетним комплексом «Бук» 

цивільного літака рейсу МН17 загинули 298 громадян інших 

країн, включаючи 80 дітей. Отримали поранення більше  

8390 українських військовослужбовців, серед яких 24 жінки.  

За даними ОБСЄ, зафіксовано 1200 випадків підривів на мінах,  

у результаті чого постраждали 403 цивільні особи та покалічено 

68 дітей. Близько 1,5 млн. осіб стали вимушеними переселеними 

особами. Серед них – 676 тис. жінок та 248 тис. дітей. Офіційно 
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зниклими безвісті на Донбасі вважаються 403 людини. Генштаб 

України також повідомляє, що станом на 28 жовтня 2017 року  

з початку проведення АТО бойові втрати склали  

10710 військовослужбовців Збройних сил України, з них 

безповоротні 2333, санітарні – 8377 (поранені і травмовані в 

результаті бойових дій).  

Застосування більшої кількості і різновидів мінно-

вибухових пристроїв в східній частині України призвело  

до появи множинних важких, поєднаних і комбінованих мінно-

вибухових ушкоджень. Під вибухом розуміють миттєве 

виділення енергії в результаті фізичних, хімічних або ядерних 

змін вибухової речовини. Ушкодження, що виникли в результаті 

вибуху, були уперше виділені з вогнепальних ушкоджень  

в окремий вибуховий вид травми в 1962 році професором 

кафедри судової медицини Військово-медичної академії  

И. Молчановим. Ситуація в сучасному мирі змінилось, 

прагнення зберегти потужність вибухової зброї прямої дії  

і звеличить радіус поразки, незважаючи на сучасні засоби 

бронезахисту, призвело до появи важких, комбінованих  

і багатофакторних вибухових ушкоджень, що зумовило 

виділення вибухових ушкоджень в самостійну категорію 

сучасної бойової травми – «мінно-вибухові поранення». 

Мінно-вибухове поранення є результатом ураження 

організму потерпілого від дії бойового припасу вибухової дії.  

У зоні прямої дії вибуховою ударною хвилею  

що супроводжуються вибуховим руйнуванням тканин або 

відривом сегментів кінцівок. Вибух снаряда у безпосередній 

близькості від людини або при контактному підриванні  

на протипіхотній міні, основний руйнівний удар по тілу робить 

потужна хвиля газоподібних продуктів детонації вибухової 

речовини, а також щільний потік осколків корпусу бойового 

припасу. Від дії високої температури газів і полум’я 

спостерігаються обгорання одягу і термічні опіки. Крім всього 

поразка людей, що знаходяться у момент вибуху у будівлях  

і спорудах, залежить від міри їх руйнування. Так, при повних 

руйнуваннях будівель слід чекати повної загибелі людей,  
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що знаходяться в них. Багато потерпілих когут оказатися під 

уламками конструкцій, а також в приміщеннях із заваленими або 

зруйнованими шляхами евакуації. 

До виникнення надзвичайної ситуації в Україні судово-

медичні експерти у виключно в рідких випадках стикалися  

з проведенням експертиз при мінно-вибуховій травмі, головним 

чином спостерігалися випадки шахтної вибухової травми.  

З початком бойових дій в східних регіонах України в судово-

медичні відділення стали поступати загиблі і постраждалі  

з важкими множинними, поєднаними і комбінованими 

ушкодженнями в результаті дії бойової вибухової зброї, 

характер яких вказував на мінно-вибухову травму. 

Тож, для кваліфікованого вирішення цих питань, треба 

глибше вивчати судово-медичні аспекти мінно-вибухової 

травми, оскільки випадки травматизму при застосуванні бойової 

вибухової зброї не припиняються. 

Тільки після повного припинення вогню на лінії 

розмежування в зоні проведення АТО, розмінування мінних 

полів, вилучення незаконної зброї що знаходяться у населення  

і проведення просвітницької діяльності серед населення 

дозволить зменшити травматизацію населення і загибелі людей 

від дії мінно-вибухових пристроїв. 

Зараз визначається основні наукові напрями для вивчення 

специфіки проведення судово-медичної експертизи при мінно-

вибуховій травмі для того, щоб експерти були готовими для 

вирішення поставлених питань правоохоронними органами. 

Таким чином, виникаючі труднощі при проведенні таких 

експертиз в умовах зони проведення АТО остаються відкритими 

і вимагають подальшої практичної і наукової розробки на основі 

комплексного вивчення усіх виниклих проблем. 

Пошуки шляхів становлення судово-медичної служби  

на підконтрольній території в Луганській області складні  

і по теперішній час через наявність нових і постійно мінливих 

економічних і політичних умов. Відбуваються перетворення  

в системі охорони здоров’я (реформа) які проходять в різних 

напрямках. Ці пошуки стосуються пошуку ресурсів, наявних  
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у системі організації судово-медичної служби та вдосконалення 

організаційно-методичної роботи.  

Лікарі судово-медичної експертизи України отримали 

величезний практичний досвід в проведенні експертиз  

при вибухових і мінно-вибухових травмах, який застосовують 

при вирішенні питань які виникають при проведенні експертиз. 

 

 

 

УДК 61:504(063) 

 

Медико-біологічні аспекти патогенного впливу на організм 

людини факторів зовнішнього середовища 

Строкань В. І., Апріутес С. В. 

Чернівецький медичний коледж Буковинського державного медичного 

університету 

 

Біологія вивчає життя в усіх його проявах на всіх рівнях 

організації живого. 

Сучасні біологічні дослідження спрямовані на з’ясування 

життєво важливих питань молекулярної організації геному,  

на вивчення регуляторних функцій організму, здорового  

і раціонального способу життя. Велика увага приділяється 

проблемам здоров’я людства. З точки зору медико-біологічних 

аспектів патогенного впливу на організм людини ми розуміємо 

систему «людина – здоров’я – середовище». Тому здоров’я 

розглядаємо в динаміці до змін зовнішнього середовища, а саме 

біотичний компонент навколишнього середовища у вигляді 

продуктів метаболізму рослин та мікроорганізмів (віруси, 

бактерії, гриби тощо), отруйних речовин, комах та небезпечних 

для людини тварин.  

Проникнення вірусу в клітину може призвести до змін її 

будови та функцій унаслідок пошкодження клітинних структур. 

У деяких випадках віруси можуть викликати неконтрольований 

поділ клітин і перетворення їх на пухлинні. 
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Потрапивши в організм, віруси стають збудниками 

різноманітних інфекційних вірусних захворювань людини:  

а) ДНК-вмісні вірусні інфекції (гепатит В, простий герпес, 

папілома, натуральна віспа), б) РНК-вмісні вірусні інфекції 

(грип А, В і С, гепатит А, енцефаліт, кір, епідемічний паротит, 

краснуха, поліомієліт). 

Відомо, що живим організмам притаманна властивість 

набувати нових ознак протягом життя, тобто мінливість. Людина 

також підлягає впливу навколишнього середовища. На людський 

організм впливає раптова природна або викликана штучно зміна 

генетичного матеріалу, що призводить до змін тих або інших 

ознак організму (мутації). Вони виникають спонтанно під дією 

внутрішніх або викликаються зовнішніми чинниками 

(фізичними, хімічними та біологічними мутагенами)  

та впливають на саму матеріальну основу спадковості – ДНК, 

викликаючи її розрив, перебудову й заміщення одних 

нуклеотидів іншими, а також пригнічуючи активність ферментів 

репарації ДНК. Деякі з цих речовин здатні руйнувати 

мікротрубочки веретена  поділу й призводити до неправильного 

розходження хромосом під час мітозу та мейозу. 

Викликані таким чином мутації, в свою чергу, можуть бути 

причиною пухлинного росту та спадкових захворювань  

у наступних поколіннях. Зміна генетичної інформації веде  

до розвитку великої групи генетичних захворювань. 

Хромосомні абберації – зумовлені зміною структури 

хромосом або їхньої кількості, тобто хромосомними  

й геномними мутаціями (синдром Дауна, Шерешевського-

Тернера й Клайнфельтера). Хромосомні аномалії можуть бути 

зумовлені шкідливими звичками, несприятливим станом 

навколишнього середовища та віком батьків. 

Хвороби із спадковою схильністю часто-густо виявляються 

не одразу після народження, а лише через деякий час оскільки 

для активації відповідних генів потрібний цілий комплекс 

чинників, у тому числі характер харчування та здоровий спосіб 

життя людини. До таких захворювань відносяться цукровий 

діабет та подагра. 
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Існує цілий ряд моногенних хвороб зумовлених мутацією 

одного гена (молекулярні) в зв’язку з порушенням обміну 

речовин, зокрема: амінокислот – фенілкетонурія, алькаптонурія, 

альбінізм; вуглеводів – галактоземія, глікогенез; ліпідів – 

хвороба Гоше, лейкодистрофія, анавротична ідіотія; мініральних 

солей – подагра, пароксизмальний родинний параліч. 

Імунологічний конфлікт викликає хвороби несумісності 

матері та плоду (у разі резус-конфлікту), що може бути 

причиною загибелі плоду або народження дитини з серйозними 

патологіями нервової та інших систем організмів. 

Важливою для профілактики цієї групи хвороб  

є відсутність у батьків шкідливих звичок та медико-генетичне 

консультування подружжя для визначення вірогідності 

народження дитини з відхиленнями. 

Захист навколишнього середовища від забруднення  

та посилення контролю за виконанням відповідних рішень, 

перевірка продуктів і товарів побутового призначення  

на мутагенну й канцерогенну дію є важливою умовою зниження 

частоти спадкових захворювань у людини. 

Звичайно, важко створити абсолютно ідеальні умови для 

здоров’я. З розвитком людського суспільства розвиваються 

хвороботворні агенти, а біологічні умови навколишнього 

середовища змінюються значно швидше там, де порушується 

природна рівновага. Але бути чи не бути здоровому –  

це насамперед залежить від самої людини: від її активності, 

індивідуальних особливостей, темпераменту, характеру, звичок, 

ставлення до інших людей. 

Сьогодні як ніколи стає актуальними твердження 

римського філософа Сенеки (4 до н. е. – 65 н. е.) «Уміння 

продовжити життя – в умінні не скорочувати його».  
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Особливості метаболічних порушень в організмі людини  

в умовах тривалих фізичних навантажень (огляд літератури) 

Таран І. Ю., Іванюра І. О., Боярчук О. Д. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Узагальнення літературних даних показує, що під впливом 

м’язової діяльності в організмі людини формуються 

пристосувальні реакції, які зумовлені розвитком механізмів 

саморегуляції в залежності від онтогенетичної програми [1; 2]. 

Оскільки людина в процесі розумової і фізичної діяльності 

зазнає значних впливів інтелектуальних і фізичних навантажень, 

що відбивається на її здоров’ї [3; 4], то проблема вивчення 

шляхів і механізмів тривалої адаптації організму набуває 

важливого теоретичного і практичного значення. При всій 

різноманітності реакцій організму на зміни у зовнішньому  

і внутрішньому середовищі існує універсальний принцип 

відповідних реакцій на підтримку рівня метаболізму [5; 6]. 

Внаслідок тривалої адаптації формується функціональна система 

оптимального енергозабезпечення організму, специфічною 

особливістю якої є взаємодія і кореляція різних складових, 

фізіологічне значення яких повністю не досліджено. Тривале 

повторення тренувальних навантажень на фоні зниженої  

або підвищеної реактивності поглиблює і закріплює гіпо-  

чи гіперкінетичні риси фізіологічної реактивності [7; 8]. Більш 

глибоке пізнання механізмів регуляції метаболічного обміну 

відкриває ряд нових можливостей у дослідженні суті 

оптимальності його тривалої адаптації до напруженої м’язової 

діяльності, що є важливим для використання в експрес-

діагностиці та оцінки поточних адаптаційних можливостей. 

При неадекватних умовах середовища в організмі 

включаються адаптаційні механізми, виникають фізіологічні 

реакції аварійного забезпечення, які підтримують гомеостаз (на  
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час, необхідний для виникнення стійких форм адаптації)  

і згасають з розвитком останньої [9]. Коли цих механізмів 

недостатньо, спостерігається дезадаптація, яка спричиняє різкий 

ріст функціональної напруги та зростання своєрідної «ціни» 

адаптації і, у ряді випадків, її зрив, зумовлює розвиток 

патологічних станів [10; 11]. Особливо вразливими стають 

функціональні системи в момент, коли має місце невідповідність 

між адаптивними здатностями організму і об’ємом тривалих 

навантажень. Актуальним залишається питання визначення межі 

норми і патології основних функціональних і морфологічних 

показників і різноманітність їх варіантів.  

Комплексного підходу вимагає дослідження формування 

індивідуальної тривалої адаптації метаболічного обміну  

і виявлення ролі потенційних, генетично детермінованих 

можливостей організму у відповідь на зовнішні впливи.  

Складність практичного вирішення цієї проблеми 

зумовлюється і тим, що на загальний рівень адаптаційних 

можливостей, ступінь функціональної напруги метаболічного 

обміну в організмі впливають вік, стать, морфологічні 

особливості, чинники екологічного і соціально-економічного 

характеру, інтенсивність та об’єм фізичних навантажень та ін. 

Відповідно до сучасних уявлень на різних етапах 

тренувального процесу у спортсменів в системі крові 

спостерігаються зміни, типові для стресових реакцій [12]. 

Ефективна оцінка та контроль за енергетичними  

та метаболічними зсувами, які виникають, дозволяють зберегти 

здоров’я спортсмена за умови виконання ним значних  

за потужністю навантажень та попередити їх шкідливий вплив 

на організм. Для характеристики змін метаболічного гомеостазу 

в умовах м’язової діяльності істотне значення можуть мати дані 

досліджень, які будуть одержані при обстежені спортсменів 

впродовж тривалого часу тренувань.  

Актуальність, недостатня вивченість і безсумнівна 

практична значущість викладеної проблеми стали передумовами 

для теоретичного осмислення і проведення експериментальних  
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досліджень стосовно вивчення особливості розвитку 

метаболічних змін в організмі людини в умовах тривалих 

фізичних навантажень. 
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Сопоставление морфофункционального состояния тимуса 

и селезенки при вторично хроническом воспалении 

Татарко С. В., Азаров А. А., Крыжановский В. П. 

Донецкий национальный медицинский университет (Лиман) 

 

Для исследования морфофункционального состояния 

тимуса и селезенки моделировали вторичное хроническое 

воспаление путем подкожного введения в область бедра 5 мг  

-карагинена («Sigma», США) в 1 мл изотонического раствора 

хлорида натрия. Исследования проводили в подробной динамике 

воспаления, начиная с 6 ч до 28 сут. На срезах тимуса  

и селезенки использовали комплекс гистологических (окраска 

гематоксилином и эозином, по ван Гизону и Маллори)  

и гистохимических реакций (ШИК- и Хейл-реакции, реакции 

Браше и Фельгена-Росенбека). Для дифференциации иммунных 

клеток использовали крысиные моноклональные антитела  

к CD3, CD4, CD8, CD45RA, а также к клеткам-продуцентам 

иммуноглобулинов IgE, G и M. 

В тимусе происходит развитие акцидентальной 

трансформации ІІ–ІІІ фаз ко 2–3 сут, которая с 5 сут сменяется 

пролиферацией лимфоидного компонента, а к 10 сут развивается 

фолликулярная гиперплазия коры и мозгового вещества.  

К 28 сут интенсивность пролиферативных процессов несколько 

снижается, хотя фолликулярные структуры сохраняются. 

Активной пролиферации тимоцитов сопутствовало усиление 

апоптоза этих клеток, что может быть проявлением 

компенсаторно-приспособительной реакции, направленной  

на стабилизацию лимфоидного компонента тимуса в условиях 

нарастающей пролиферативной активности. В то же время  

в селезенке с 6 ч по 2 сут морфометрические показатели не 

отличались от контрольных, а с 5-х сут отмечается 

невыраженная гиперплазия белой пульпы с формированием  

в фолликулах активных светлых центров, некоторое усиление 
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макрофагальной реакции, реакции плазматизации и продукции 

интерлейкинов.  

Популяция СD3+-клеток в тимусе несколько снижена  

на 2 сут, в другие сроки исследования была близкой к исходной, 

тогда как в селезенке это снижение наблюдалось в период  

2–21 сут, с минимумом на 5 и 21 сут, и к 28 сут возвращалась  

к исходной. Количество СD4+-клеток в обоих органах имело 

тенденцию к снижению – в тимусе в период 1–21 сут,  

с минимумом на 14-е, и к 28-м сут возвращалось к исходному,  

в селезенке – отмечалось позже – со 2 сут и продолжалось  

до конца исследования, с минимумом на 7 сут. Число  

СD8+-клеток, напротив, было несколько повышено – в тимусе  

3–28 сут, с максимумом на 10-е, а в селезенке было выше 

исходного на 2–14 сут, достоверно – на 5–10 с пиком на 7, т. е. 

была заметной супрессорная активность. Иммунорегуляторный 

индекс в тимусе достоверно снижался на 7–21 сут, тогда как  

в селезенке – в период 2–21 сут, достоверно – на 3–10 сут  

с минимумом на 7. В тимусе экспрессия СD45RA+-клеток была 

достоверно повышена на 2–5 и 10–21 сут с пиком на 5 сут,  

в то время как в селезенке была несколько повышена на 5–7 сут 

и снижалась на 14–28 сут. Содержание ED1+-клеток в тимусе 

было несколько снижено с 6 ч по 2 сут, на 5–7 и 21–28 сут,  

в селезенке, наоборот, незначительно повышалось на 2–3  

и 7–10 сут с достоверным пиком на 3. IgE+-клетки в тимусе 

обнаруживались в период с 10 до 28 сут, с максимумом  

на 21 сут, в селезенке – с первых суток и до конца исследования  

с пиком на 14 сут. Количество IgG+-клеток в тимусе достоверно 

снижено на 6 ч и 1 сут, затем возвращалось к исходному  

и достоверно повышалось на 14 сут, IgM+-клеток также 

достоверно снижалось к 6-му ч, возвращалось к исходному  

на 1–3 сут и было достоверно повышено с 5 до 28 сут.  

В селезенке количество IgG+- и IgM+-клеток имело тенденцию  

к повышению в период 2–10 сут с пиками на 5–7 сут  

и 7 сут соответственно. 
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Активність матриксної металопротеїнази-2 як біологічний 

маркер розвитку атеросклеротичного пошкодження  

в експерименті 

Трясак Н. С. 

ДЗ «Дніпропетровська медична академія МОЗ України» 

 

Для сучасної медицини атеросклероз є однією  

з найактуальніших медико-соціальних проблем, у зв’язку  

з великою поширеністю і впливом на тривалість та якість життя 

населення. Дослідження останнього десятиліття демонструють 

широкий інтерес до вивчення матриксних металопротеїназ 

(ММП) та їх участі в прогресуванні атеросклерозу  

і ремоделюванні судин. Не дивлячись на значну кількість 

накопичених даних, залишається не з’ясованою роль ММП-2  

у розвитку атеросклеротичних ушкоджень. 

Метою роботи була оцінка показників активності ММП-2  

у серцевому м’язі та визначення їх взаємозв’язку зі ступенем 

прогресування атеросклеротичного пошкодження стінки 

вінцевих судин.  

В експериментальному дослідженні використано  

110 нелінійних білих щурів віком 8–10 тижнів, розділених  

на 2 групи: І група – група контролю (n = 30), яким вводили 

неповний адʼювант Фрейнда; ІІ група (n = 80) – щури, 

імунізовані нативними ліпопротеїнами низької щільності 

(нЛПНЩ) людини. Атеросклеротичне пошкодження 

моделювали шляхом введенням нативних ЛПНЩ, отриманих  

зі свіжої плазми людини (ProSpeс, USA) одноразово 

внутрішньошкірно у складі неповного адʼюванта Фрейнда 

(Becton Dickinson, USA) в дозі 200 мкг незалежно від маси тіла 

(Меньшиков І. В., Фоміна К. В., 2012). Тварин утримували  

в стандартних умовах віварію. Термін експерименту складав  

20 тижнів. 

Починаючи з другого тижня експерименту проводили 

декапітацію тварин і виділення сердець. Гістологічну обробку 
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тканини виконували за стандартною методикою. 

Мікропрепарати фарбували гематоксиліном та еозином, 

орсеїном, суданом ІІІ. Визначали активність ММП-2 методом 

прямої ензим-зимографії (патент на корисну модель  

«Спосіб визначення желатиназ в плазмі крові» Шевцова А. І., 

Гордієнко Ю. А., Шаульська О. Є., Скоромна А. С.). 

Статистичне опрацювання одержаних результатів здійснювали 

за методом Стьюдента. 

Рівень активності ММП-2 на 4–7 тижнях дослідження  

в обох групах тварин знаходився на одному рівні і складав 

72,8 ± 5,9, р ≤ 0,05. Морфологічних змін, характерних для 

атеросклерозу в І та ІІ групах щурів не виявлено. 

При гістологічному дослідженні стінки вінцевих судин  

на 8–10 тижнях експерименту в групі імунізованих тварин 

виявлено пошкодження ендотелію з адгезією лейкоцитів на його 

поверхні, потовщення підендотеліального шару інтими  

за рахунок набухання компонентів сполучної тканини  

та прогресуючого наростання лімфоцитарно-гістіоцитарної 

інфільтрації, що може свідчити про розвиток доліпідної 

морфологічної стадії атеросклерозу. В даний період виявлено 

підвищення на 35,9% рівня ММП-2 в експериментальній групі 

тварин, порівняно з групою контролю (109,1 ± 8,2 і 73,2 ± 6,8 

відповідно, р ≤ 0,05), що підтверджує роль імунокомпетентних 

клітин в посиленні продукції ММП. 

З 11 по 16 тиждень експерименту в стінці вінцевих артерій 

виявлялись зміни, характерні для стадії ліпоїдозу, а саме 

інфільтрація підендотеліального шару ліпідами та відкладання 

великих ліпідних крапель в периваскулярному просторі, 

збільшення концетрації ксантомних клітин, що сприяло 

гіперплазії інтими, а також набряк внутрішньої еластичної 

мембрани. Спостерігалась тенденція до зниження активності 

ММП-2 у цій стадії експерименту в ІІ групі тварин в порівнянні 

з попередніми тижнями (95,3 ± 7,9, р ≤ 0,05), що, на наш погляд, 

може свідчити про зменшення міграції лейкоцитів в інтиму 

вінцевих артерій. 



 157 

На 16–20 тижні після імунізації, зафіксовано 

прогресування атеросклеротичних пошкоджень, що виражались 

у деструкції внутрішньої еластичної мембрани, а також 

колагенових та еластичних волокон медії, проліферації  

гладких міоцитів та пінистих клітин, розростанні  

молодих сполучнотканинних елементів інтими з наступним 

формуванням атеросклеротичної бляшки. Стадія ліпосклерозу 

характеризувалась стабільно високою активністю ММП-2 

(127,4 ± 9,1, р ≤ 0,05), що на нашу думку, обумовлено великою 

концентрацією пінистих клітин, які здатні розщеплювати 

компоненти позаклітинного матриксу для полегшення міграції 

гладких міоцитів в інтиму із наступною їх проліферацією. 

Таким чином, зростання активності ММП-2 достовірно 

посилює деградацію компонентів екстрацелюлярного матриксу  

і сприяє ремоделюванню вінцевих артерій. Отримані результати 

свідчать про можливість використання активності ММП-2  

як біологічного маркеру у прогресуванні атеросклеротичного 

пошкодження. 

 

 

 

УДК 612.216.2 

 

Стан показників зовнішнього дихання  

при зміні положення тіла 

Черкашина О. Д., Харитонова К. Д., Боярчук О. Д. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Встановлено, що гравітація відіграє важливу роль  

у виникненні регіонарних неоднорідностей легеневих функцій 

(Дж. Уест, 1988). Багато авторів відзначали, що у здорових 

людей в положенні сидячи верхні ділянки легенів вентилюються 

і перфузуються менше, ніж нижні ділянки (Даум, 1967; Raine, 

1965). Дослідження з використанням радіоактивного кисню 

(О2
15

) показали (Dollerj et al., 1961), що зникнення О2
15

 з верхніх 
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відділів легень при вертикальному положенні обстежуваного 

відбувалося повільніше, ніж з нижніх. У горизонтальному 

положенні цей ефект був відсутній.  

Цікаві дослідження (Dowell et al., 1969), які показали,  

що в горизонтальному положенні людини зберігаються 

відмінності кровотоку, пов’язані з гравітаційним чинником,  

але проявляються ці відмінності при положенні на спині  

в збільшенні кровотоку на одиницю об’єму легенів в дорзальних 

і зменшенні кровопостачання в вентральних відділах. 

За даними робіт (Bjurstedt et al., 1962; Anthonisen et al., 

1970) 6–14% альвеол верхніх відділів легень взагалі  

не перфузуються кров’ю у людей в положенні стоячи. 

Оцінка анатомо-фізіологічних властивостей дихальної 

системи передбачає вимірювання 3 основних параметрів: 

об’єму, швидкості, тиску та їх відносин, вивченням яких 

займається спеціальна область фізіології – механіка дихання 

(Канаев, 1980). Сучасні знання про механіку дихання становлять 

інтерес для фахівців космічної медицини. Слід зазначити,  

що механіка дихання – відносно молодий напрямок фізіології. 

Його основоположником прийнято вважати швейцарського 

фізіолога Рохрера (Rohrer, 1915, 1916, 1925), який застосував 

загальні закони фізики для характеристики дихального апарату  

з урахуванням його анатомічних і фізіологічних особливостей. 

За даними літератури, в положенні стоячи загальна ємність 

легенів найбільша, в положенні сидячи вона зменшується,  

а в положенні лежачи стає найменшою (Навратіл, 1967). 

Svanberg (1957) показав, що різниця в величині загальної 

ємності легень у вертикальному і горизонтальному положенні 

може досягати 1000 см
3
. Життєва ємність легенів (ЖЄЛ) при 

положенні стоячи вища, ніж при положенні сидячи, а сидячи – 

вища, ніж лежачи (Raclavsky, 1949; Chaudhury, 1968). Подібну 

спрямованість має і резервний обсяг видиху, так як в положенні 

лежачи він становить 20,5%, в положенні сидячи 32%,  

а в положенні стоячи – 34% ЖЄЛ (Кадлец, 1967). 

Однак дані літератури про стан показників зовнішнього 

дихання в залежності від положення тіла часом суперечливі. 
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Так, за даними робіт В. І. Міняєва та співавт. (2008) динаміка 

змін показників зовнішнього дихання в положенні стоячи  

і лежачи суттєво не змінюються, тоді як за даними робіт 

Глейстера (1965) і Доллер (1961) в горизонтальному положенні 

зміни показників дихання більш виражені, ніж у вертикальному 

положенні тіла людини. 

Не цілком з’ясоване питання про статеві відмінності в зміні 

показників зовнішнього дихання при зміні положення тіла. 

Все це говорить про те, що дане питання все ще не 

отримало достатньої і належної не тільки практичної,  

а й наукової апробації. 

 

 

 

УДК 612.821 

 

Стан вивчення питання індивідуальних психофізіологічних 

особливостей у людини (огляд літератури) 

Чумаченко К., Черевата Д., Боярчук О. Д. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Відомо, що кожна людина має індивідуальні 

характеристики показників фізіологічних процесів та психічної 

діяльності. Об’єктивне вивчення індивідуальних особливостей 

психофізіологічних якостей людини є надзвичайно важливим  

у практичному плані. Люди по-різному пристосовуються  

до умов навколишнього середовища, по-різному поводяться  

в екстремальних ситуаціях, мають різні схильності та здібності, 

виявляють різну здатність до навчання і оволодіння різними 

професіями. Саме це й визначає необхідність враховувати 

індивідуальні психофізіологічні особливості людини  

при навчанні, в спортивній та трудовій діяльності [1]. 

З точки зору фізіологів, біологічною основою 

психофізіологічної індивідуальності людини є морфологічні  

та функціональні характеристики нервової системи. 
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Морфологічно індивідуальність проявляється в неоднаковому 

ступені розвитку нервових центрів півкуль великого мозку. 

Функціонально індивідуальність визначається силою, 

рухливістю і зрівноваженістю нервових процесів  

та спеціалізацією півкуль головного мозку. Ці характеристики  

є основою розвитку темпераменту, типу мислення, поведінки  

та інших психічних якостей [2; 3]. 

Уявлення про індивідуальні психічні відмінності 

дозволяють пояснити своєрідність здібностей у різних людей,  

їх неповторність. Складна аналітико-синтетична діяльність 

нервової системи обумовлена швидкою зміною осередків 

збудження і гальмування в різних структурах головного мозку, 

їх стійкістю, концентрацією, зрівноваженістю, і тому ефективна 

діяльність нервової системи, а також рівень пристосувальних 

реакцій організму багато в чому залежить від динамічних 

характеристик нервової системи, фізіологічною основою яких  

є функціональна рухливість нервових процесів [4]. 

Рухливість нервових процесів у людини вивчена значно 

гірше, і поки що не може бути описана, як сукупність пов’язаних 

одна з однією ознак. Нині під терміном «функціональна 

рухливість нервових процесів» (ФРНП) у людини розуміють 

швидкість реагування на позитивні та гальмівні подразники,  

а також швидкість переключення. 

Однак фізіологічний зміст поняття рухливості до сих пір 

залишається ще недостатньо розкритим. Тому особливо велику 

актуальність має добір адекватних методик дослідження 

рухливості нервових процесів та розшифрування фізіологічного 

змісту отриманих показників [5]. 

Саме тому в пошуках механізмів індивідуально-

поведінкових реакцій першочергове значення надається 

вивченню основних властивостей вищої нервової діяльності,  

і особливо функціональної рухливості. 
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УДК 615.322 

 

Противоспалительная активность растительных экстрактов 

некоторых представителей семейства ирисовых 

Шаталова О. М., Татаренко Л. Ю., Михайлеко О. 

Национальный фармацевтический университет (Харьков) 

 

Фармакологическая регуляция процессов воспаления 

является одной из важнейших проблем медицины. Поэтому 

поиск новых соединений, обладающих противовоспалительным 

действием, является актуальной задачей.  

В настоящее время недостаточно широко применяются 

противовоспалительные свойства лекарственных растений  

и препаратов из них, отличающиеся, может быть, несколько 

менее выраженным эффектом, но лучшей переносимостью  

и меньшей токсичностью. В связи с этим поиск новых 

эффективных противовоспалительных препаратов растительного 

происхождения является актуальным. Преимущества 

применения растительных средств обусловлены широким 

спектром фармакологических свойств, мягкостью, отсутствием 

побочных действий при длительном применении, так как они по 

химической природе близки организму человека и легко 

включаются в биохимические процессы. 

Была изучена специфическая противовоспалительная 

активность растительных экстрактов семейства ирисовых: 

крокуса (рыльца), крокуса (бульболуковица), ирис (корневища)  
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в сравнении с альтаном (растительным препаратом на основе 

ольхи).  

Исследования были проведены на модели карагенинового 

отека у крыс. В эксперименте были использованы нелинейные 

половозрелые крысы-самцы массой 200–270 г. При проведении 

экспериментальных исследований животные находились  

в стандартных условиях вивария согласно нормам и принципам 

Директивы Совета ЕС по вопросам защиты позвоночных 

животных, которых используют для экспериментальных и 

других научных целей. 

Для воспроизведения модельно патологии применяли  

1-процентного водного раствора карагенина (производства 

Sigma, USA), вводимый субплантарно (под апоневроз правой 

задней лапы крыс) в объеме 0,1 мл. Воспалительную реакцию 

оценивали по величине отека стопы. Препаратами сравнения 

были выбраны альтан в дозе 5 мг/кг, как растительный препарат 

с доказанной противовоспалительной активностью, в состав 

которого входят фенольные соединения в дозе 1 мг/кг  

и диклофенак натрия в дозе 8 мг/кг, как эталонный 

нестероидный противовоспалительный препарат.  

Изучаемые экстракты в различной мере проявили 

противовоспалительные свойства, оказывая существенное 

антиэкссудативное действие на модели карегенинового отека  

у крыс. Наиболее выраженнным атиэксудативным эффектом 

обладал экстракт из бульболуковиц крокуса. Об этом 

свидетельствует уменьшение выраженности отека конечности 

животных при асептическом воспалении, индуцированном 

каррагенином – на 37% по сравнению с соответствующими 

данными у животных контрольной группы. Следует отметить, 

полученный эффект превосходил действие препарата сравнения 

альтан на данной модели.  
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УДК 375.5.015:753 

 

Стан фізичного здоров’я сучасних школярів – проблема 

фізкультурно-оздоровчої діяльності загальноосвітніх 

навчальних закладів 

Щурова Н. В. 

ДЗ «Луганський національний університет імені Тараса Шевченка» 

(Старобільськ) 

 

Головними напрямами фізкультурно-оздоровчої діяльності 

загальноосвітніх навчальних закладів визначені забезпечення  

та розвиток фізичного і морального здоров’я школярів, 

комплексний підхід до формування розумових і фізичних 

якостей особистості, вдосконалення фізичної та психологічної 

підготовки до активного життя і професійної діяльності  

на принципах індивідуального підходу, пріоритету оздоровчої 

спрямованості, систематичності цього процесу тощо. 

За роки навчання в освітніх установах північної частини 

Луганщини спостерігається прогресуюче погіршення стану 

здоров’я учнів: 70% функціональних розладів переходять  

в стійку хронічну патологію. До закінчення школи у 4–5 разів 

зростає захворюваність органів зору та опорно-рухового 

апарату, в 3 рази – органів травлення, в 2 рази – число нервово-

психічних розладів. Особливо слід відзначити збільшення  

в 5 разів числа дітей із захворюваннями ендокринної системи  

і в 2 рази – із захворюванням на туберкульоз. До закінчення 

школи 80% дівчат мають хронічні захворювання, які згодом 

можуть вплинути на їх репродуктивний потенціал (перебіг 

вагітності, пологи, здоров’я новонароджених). Проведені нами 

поглиблені дослідження свідчать, що реально стан здоров’я 

дітей гірше, ніж це реєструють шкільні документи. Причому, 

чим старше дитина, тим менш достовірні відомості шкільної 

медичної документації. 

Найбільш значний приріст порушень стану здоров’я 

відзначений у найбільш критичні періоди дитинства:  

у молодших школярів – в 7, 10 років і у підлітків у період  
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від 12 до 17 років. При цьому вважається, що негативний вплив 

внутрішньо шкільного середовища і, перш за все, перевантажень 

в початковій школі становить 12%, а в старшій – 21%. Багато 

дослідників відзначають чітку залежність числа і характеру 

порушень в стані здоров’я школярів від обсягу та інтенсивності 

навчальних навантажень. Так, вивчення стану здоров’я 

старшокласників, що навчаються в ліцеях і гімназіях, показало, 

що в порівнянні з учнями звичайних шкіл ці діти мали гірші 

показники здоров’я. Погіршення здоров’я учнів шкіл  

з підвищеною навчальним навантаженням в динаміці шкільного 

навчання відбувалося більш швидкими темпами, ніж в класичній 

школі. Все це дозволяє зробити висновок, що інтенсифікація 

навчання, не підкріплена системою оздоровчих заходів, 

призводить до значно більш вираженим змінам у стані здоров’я 

дітей. Показано, що серед чинників, що формують здоров’я, 

частка впливу так званих «факторів», у тому числі педагогічних, 

становить 20%, тоді як вплив медичного забезпечення 

оцінюється лише в 10–15%. Недотримання шкільних санітарно-

гігієнічних норм і рекомендацій, надмірне навчальне 

навантаження, порушення режиму дня, стресова тактика 

авторитарної педагогіки, невідповідність навчальних програм  

і методик віковим і функціональним можливостям учнів 

сприяють зростанню порушень у стані здоров’я школярів. Отже, 

лише спільними зусиллями медичних працівників і педагогів 

при зацікавленості батьків можлива мінімізація впливу 

несприятливих факторів навчання на здоров’я дітей. Особливе 

місце в цьому оздоровчому процесі відводиться освітній системі, 

перш за все за рахунок широкого впровадження в діяльність 

освітніх закладів так званих здоров’язберігаючих технологій. 

Зокрема, у багатьох освітніх закладах різних регіонів України  

є досвід використання таких заходів як спеціальна система 

профілактики порушень постави, зору, додаткова вітамінізація, 

комплекс фізіотерапевтичних процедур, загартовування та ін. 

Загальний аналіз показав, що в більшості шкіл північної 

Луганщини системний підхід до збереження та зміцнення 

фізичного здоров’я учнів практично відсутній, обмежуючись 
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разовими, короткочасними або вузькоспеціалізованими 

заходами. 

Особливого значення набуває пошук ефективних 

методичних підходів для прищеплення учням інтересу до занять 

фізичною культурою та впровадження новітніх технологій  

у систему шкільного фізичного виховання. Школи мають, 

принаймні, три очевидні переваги в плануванні фізичної 

активності учнів, а саме школи відвідують люди в тому віці, 

коли відбуваються найбільш значні зміни в їх розвитку. На жаль, 

рівень фізичної підготовленості є тимчасовою категорією  

і відбиває попередній досвід, оскільки дитині не гарантований 

такий же рівень фізичної підготовленості в дорослому  

житті, якщо він не залишатиметься активним. Природно,  

що користь для здоров’я, пов’язана з фізичною активністю  

і підготовленістю, істотна тільки тоді, коли підтримуються 

відповідні рівні активності і підготовленості. Цілеспрямований 

процес формування і підтримки необхідної фізичної 

підготовленості учнів – це істотний освітній компонент 

фізичного виховання. У нашому суспільстві дійсно оцінюється 

фізична активність протягом усього життя як дуже важливий 

стиль поведінки для зміцнення здоров’я. Фізично активні люди 

мають тенденцію бути здоровішими і більш пристосованими до 

того, щоб насолоджуватися життям якнайповніше, тоді як 

фізично пасивні люди страждають від різноманітності хвороб. 

Таким чином, негативна динаміка стану здоров’я в процесі 

навчання обумовлюють необхідність вдосконалення роботи 

освітніх установ в напрямку формування фізичного здоров’я 

учнів. У вирішенні проблеми стану здоров’я дітей, що 

навчаються в освітніх установах, необхідний комплексний 

підхід, що включає зусилля як системи освіти, так і охорони 

здоров’я.  
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УДК 579:577.11:612.112.94 

 

Вплив ліпополісахаридів (ЛПС) бактерій роду Shigella  

на апоптоз Т-лімфоцитів крові людини in vitro 

Янчевський О. В. 

ДЗ «Луганський державний медичний університет» (Рубіжне) 

 

Однією з причин формування імунодефіциту  

є програмована клітинна загибель – апоптоз. Вплив шигельозних 

ЛПС на секреторну активність, метаболізм та апоптоз  

Т-лімфоцитів крові людини раніше не вивчався. Не вивченим 

зістається і питання особливостей впливу шигельозних ЛПС на 

Т-лімфоцити і їх імунорегуляторні субпопуляції, залежно від 

видової та сероваріантної приналежності ЛПС. З’ясування цих 

особливостей створить теоретичну базу для оптимізації 

фармакологічної корекції імунодефіцитних станів при 

бактеріальних інфекційних процесах. 

Мета дослідження – вивчити in vitro вплив ЛПС на апоптоз 

з Т-лімфоцитів, залежно від дози взаємодії ЛПС Shigella flexneri 

(серовари 1a, 1b) та Shigella sonnei з Т-лімфоцитами  

і їх субпопуляціями.  

Дослідження апоптозу проводилось на культурах  

Т-лімфоцитів, які були ізольовані з периферичної крові  

97 практично здорових осіб чоловічої статі віком 19–24 роки 

(середній вік – 22,5 ± 1,2 роки). Всього при виконанні даної 

роботи було використано 483 культури Т-лімфоцитів, з яких  

227 (47,0%) культур були задіяні для вироблення показників 

референтної норми, а 256 (53,0%) культури клітин були 

використані для виконання завдань цього дослідження.  

У роботі використано такі методи дослідження: 

мікробіологічні (виділення ЛПС з клітинних стінок бактерій); 

імунологічні (виділення з периферичної крові Т-лімфоцитів  

і їх CD4+ і CD8+ субпопуляцій, визначення експонування 

рецепторів до моноклональних антитіл CD95 на 

цитоплазматичних мембранах клітин); морфологічні 

(фарбування клітин акридином жовтим і дослідження  
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з допомогою флуоресцентного мікроскопа, визначення індексу 

апоптозу (ІА). Статистичну обробку отриманих даних 

здійснювали методами варіаційної статистики.  

У інтактних CD4+-лімфоцитах ІА на початку, 6 і 24 год. 

експерименту складав, відповідно, 1,4 ± 0,07, 1,5 ± 0,08  

і 1,8 ± 0,09%, а кількість CD95+CD4+-клітин – 2,6 ± 0,13, 

2,7 ± 0,14 і 3,0 ± 0,15 %. У інтактних CD8+-лімфоцитах ІА  

на початку, 6 і 24 год. експерименту складав, відповідно, 

0,9 ± 0,05, 1,1 ± 0,06 і 1,4 ± 0,07%, а кількість CD95+CD8+-

клітин - 2,1 ± 0,1, 2,3 ± 0,16 і 2,6 ± 0,30%.  

На 6 годині взаємодії, при концентрації 10 мкг/мл, ЛПС  

S. flexneri (серовари 1а, 1b) і ЛПС S. sonnei викликали  

в CD4+-лімфоцитах збільшення ІА в 1,47–1,67 рази (р < 0,001),  

і кількості CD95+CD4+-клітин в 2,07–2,15 рази (р < 0,001).  

У CD8+-лімфоцитах збільшення ІА склало 1,36 рази (р < 0,001),  

а кількості CD95+CD8+-клітин – 1,49–1,57 рази (р < 0,001). 

На 24 годині взаємодії, при концентрації 10 мкг/мл, ЛПС  

S. flexneri (серовари 1а, 1b) і ЛПС S. sonnei викликали  

в CD4+-лімфоцитах збільшення ІА в 3,28–3,45 рази (р < 0,001),  

і кількості CD95+CD4+-клітин в 4,1–4,2 рази (р < 0,001).  

У CD8+-лімфоцитах збільшення ІА склало 2,57–2,64 рази 

(р < 0,001), а кількості CD95+CD8+-клітин – 2,19–2,31 рази 

(р < 0,001). 

На 6 годині взаємодії, при концентрації 100 мкг/мл, ЛПС  

S. flexneri (серовари 1а, 1b) і ЛПС S. sonnei викликали  

в CD4+-лімфоцитах збільшення ІА в 4,80–5,00 разів (р < 0,001),  

і кількості CD95+CD4+-клітин в 3,9–4,0 рази (р < 0,001).  

У CD8+-лімфоцитах збільшення ІА склало 2,45–2,55 рази 

(р < 0,001), а кількості CD95+CD8+-клітин – 2,30–2,39 рази 

(р < 0,001). 

На 24 годині взаємодії, при концентрації 100 мкг/мл, ЛПС 

S. flexneri (серовари 1а, 1b) і ЛПС S. sonnei викликали  

в CD4+-лімфоцитах збільшення ІА в 10,2–10,4 разів (р < 0,001),  

і кількості CD95+CD4+-клітин в 8,6–8,7 разів (р < 0,001).  

У CD8+-лімфоцитах збільшення ІА склало 6,07–6,14 разів 
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(р < 0,001), а кількості CD95+CD8+-клітин – 5,46–5,69 разів 

(р < 0,001). 

Субпопуляція CD4+-лімфоцитів була більш чутливою  

до апоптозогенної дії шигельозних ЛПС, ніж субпопуляція 

CD8+-лімфоцитів. 

На 6 годині експерименту з шигельозними ЛПС в дозі  

10 мкг/мл ступені збільшенні ІА для CD8+-лімфоцитів були 

нижчими за таких для CD4+-лімфоцитів від 1,08 до 1,22 рази,  

що однак статистично значущим не було (р > 0,05),  

а на 24 годині експерименту – були нижчими від 1,26 до  

1,33 рази (р < 0,001, р < 0,001). При використанні шигельозних 

ЛПС в діючої концентрації 100 мкг/мл, на 6 годині 

експерименту ступені збільшення ІА для CD8+-лімфоцитів були 

нижче аналогічних ступенів збільшення ІА для  

CD4+-лімфоцитів від 1,96 до 2,0 разів (р < 0,001, р < 0,001),  

а на 24 годині експерименту – від 1,68 до 1,69 разів (р < 0,001, 

р < 0,001). 

На 6 годині експерименту з шигельозними ЛПС в дозі  

10 мкг/мл ступені збільшення кількості CD95+CD8+-лімфоцитів 

були нижче за таких для CD95+CD4+-лімфоцитів від 1,37 до 

1,39 рази (р < 0,001, р<0,001), а на 24 годині експерименту – 

нижче від 1,82 до 1,87 рази (р < 0,001, р < 0,001).  

При використанні шигельозних ЛПС в діючої концентрації  

100 мкг/мл, на 6 годині експерименту ступені збільшення 

кількості CD95+CD8+-лімфоцитів були нижче аналогічних 

ступенів збільшення CD95+CD4+-лімфоцитів від 1,63 до  

1,74 разів (р < 0,001, р < 0,001), а на 24 годині експерименту –  

від 1,53 до 1,59 разів (р < 0,001, р < 0,001). 

Таким чином, ліпополісахариди бактерій роду Shigella  

в діючих концентраціях 10 і 100 мкг/мл та при експозиції  

24 години in vitro стимулюють апоптоз CD4+- і CD8+-

лімфоцитів, що має прояв у збільшенні, як кількості клітин  

з морфологічними ознаками апоптозу, так і кількості клітин  

з маркерами апоптозу CD95. Апоптоз стимулююча  

дія шигельозних ЛПС є дозо- та часозалежною, але видо-  
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і сероваронеспецифічною. Найбільш чутливі до апоптозогенної 

дії шигельозних ЛПС є CD4+-лімфоцити. 
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Modern aspects of local freezing trauma treatment 

Shulyk Mykola, Tsurkan Kateryna 

Donetsk National Medical University (Lyman) 

 

Preview: Frequency of freezing trauma cases and high 

frequency of disabilities, as their complication, make problem  

of treatment relevant. 

The most important role in pathogenesis of freezing trauma 

plays microcirculation insufficiency, increasing exudation and tissue 

swelling and compression in bony – fascial sheaths. This lead  

to micro clotting and necrosis of tissues. The treatment for swelling 

of tissues is intensive care and decompression surgery. 

Objective: improvement of treatment outcomes and shortening 

of in-patient period at the hospital for patient with local freezing 

trauma. 

Scope for research: we followed up 49 patients with local 

freezing trauma of different stages. 45 (91,2%) of then were males,  

4 (8,8%) were females. Age from 25 to 63 years old. All of them 

were admitted to the hospital within 1–14 days after defeat. 

First of all, we started intensive care with passive and active 

rewarming, repletion of intravascular volume with warm ІV saline. 

Surgeries included decompression operation: necrectomies  

and necrofasciaetomy additionally used hyperoxygeno therapy  

and electric therapy. 

In later terms stage necrectomy surgeries autodermoplastic 

operations of amputation of segment at the demarcation level took 

place. 

Results: 

Pre surgeon period 7, 8 days, in – patient period 36, 3 days. 
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Complications in 12, 8 % cases. 

Amputations at different levels were done in 42 % cases. 

Mortality rate 0. 

Conclusions: 

1. Local freezing trauma at pre-reactive and early reactive stage 

is reversible. 

2. Adequate intensive care and early decompressive surgeries 

decrease quantity of amputations.   
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Intensive care in local freezing trauma 

Shulyk Mykola, Tsurkan Kateryna 

Donetsk National Medical University (Lyman) 

 

Frequency of freezing trauma cases and high frequency  

of disabilities, as their complication, make problem of treatment 

relevant. 

Hypothermia represents a loss of balance between heat 

generation and heat dissipation. At rest, most heat is produced by 

body viscera. During exercise, the heat is generated by skeletal 

striated muscles. Heat loss is predominantly mediated by sweating, 

cutaneous vasoconstriction or vasodilation. 

Common laboratory findings include hemoconcentration 

(elevated hemoglobin and hematocrit), elevated serum glucose 

concentration, elevated serum transaminase and amylase levels. 

Metabolic acidosis develops as a result of extremity 

hypoperfusion and increasing energy consumption.  

In cases with local freezing trauma overall intoxication 

increases due to excessive rhabdomyolysis, high catabolism, which 

lead to liver and kidney insufficiency. 

Circulating bacterial, endo- end exotoxins accumulate  

in the bloodstream make intensive care necessary. 



 171 

Objective: to evaluate the effectiveness of intensive care  

for patients with local freezing trauma. 

Scope for research: the results of treatment of 49 patients with 

local trauma. Patient were admitted to the hospital within 1–14 days 

after defeat. Superficial freezing was obvious in 13 cases (26.2%), 

deep freezing trauma in 36 cases (73.8%). 

Intensive care included passive and active external rewarming, 

repletion of intravascular volume with warm fluids. Treatment with 

crystalloids and colloids increased urine output, improved rheological 

properties of blood, corrected protein and acid-base balance. 

Antibacterial treatment was prescribed according to sensitivity  

of germ colonies to antibiotics. Anti-clot therapy included low 

molecular heparins. 

The results of pre-surgeon period, treatment duration, bacterial 

complication, amputation levels and percentage of disabilities were 

analyzed. 

Results of the research: 

In patients with superficial freezing intensive care in time had 

positive surgeon free outcome in 100% cases. 

In patients with ІІІ and ІV stage of freezing trauma intensive 

care was combined with surgeries. 

Stage decompression surgeries decreased quantity  

of amputations to 42%, and complications to 12.8% respectively. 

22% of patient were disabled due to amputation of hand 

phalanges and big bony segment. 

Conclusion: 

1. Adequate intensive care in superficial freezing trauma cases 

leads to 100% (13 patients) retrieval of distal segment blood supply. 

2. Intensive care accompanied with stage decompression 

surgery prevents complications and decreases disabilities. 
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АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ  

БІОЛОГІЇ ТА МЕДИЦИНИ 

Збірник наукових праць  

за матеріалами XVІ Всеукраїнської наукової конференції 

 

24–25 травня 2018 року, м. Старобільськ 

 

Українською, російською та англійською мовами 
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